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Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Tenhle člověk na svobodě žít neumí. A snad ani nechce.
Nebývalou sérii vloupání do rodinných
domů má za sebou sedmatřicetiletý nepolepšitelný recividista Antonín Tesař.

Fanoušek kapely Ortel, který „si svou
pravdu prostě nenechá vzít“, je v base
jako doma. Naposledy z ní byl propuštěn loni v dubnu. Nedlouho poté se již
pustil do vykrádání jednoho prostějovského domu za druhým. Ve svém řádění
pokračoval, přestože byl obviněn poli-

cií. Od prostějovského soudu v úterý po
zásluze vyfasoval jedenáct let nepodmíněně, což je místní rekordní pálka
letošního roku!

ČTĚTE NA STRANĚ 5

Foto: Martin Zaoral

NENECHÁME
SE ZASTAVIT.
ZMĚNU
DOTÁHNEME.
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Prostějov (mik) - Při slavnostním
předání budovy na hlavním nádraží
do rukou policistů mimo jiného zmínil
Tomáš Drmola, náměstek generálního
ředitele Správy železniční dopravní cesty, že velmi brzy dojde na rekonstrukce jak místního, tak hlavního nádraží
v Prostějově. „Opravy místního nádraží
se podle mého názoru nesmyslně protáhly kvůli snaze učinit z něj kulturní
památku. Hlavní nádraží je zase snad
jediným v republice této velikosti, které
má ještě klasické peróny a nedisponuje bezpečnými podchody. Věřím, že
v obou případech do dvou let začneme
obojí měnit,“ prozradil Tomáš Drmola.

Sešlost konšelù
Prostějov (mik) - Již zítra, tj. úterý 3.
října, se opět sejdou radní Prostějova
ke společnému jednání. Na programu
zasedání jsou na čtyři desítky bodů.
Konšelé budou schvalovat například
úhradu městské hromadné dopravy
na rok 2018, postup při rekonstrukci vrahovického koupaliště, úpravy
některých křižovatek v Prostějově,
prodeje pozemků a mnoho dalších
veřejných záležitostí.

rubriky

rubriky
Večerníku

HOUBY,



 

PROSTĚJOV Když nejde Mohamed za houbami do lesa,
musí houby za ním do města. Tak by se v těchto dnech dalo parafrázovat známé přísloví. Po dlouhotrvajících deštích
a díky výraznému oteplení jsou hub aktuálně plné lesy.
Dokonce by se dalo říci, že pro samé houby už člověk nevidí les. Kromě okolních hvozdů však rostou úplně všude,
kde je aspoň trocha měkké půdy: v parcích, zahradách, záhoncích či na trávnících mezi paneláky. Jak dosvědčujete
i tato fotografie, najdete je třeba i mezi hojně využívaným
chodníkem a rušnou silnicí v Olomoucké ulici...

Foto: Michal Kadlec

To bylo zase v radničních místnostech nablito! Ono nestačilo, že bývalý tajemník pořádal na radnici
silvestrovské alkoholové dýchánky,
ono se u primátorky v kanclu pařilo
i na hodech. A aby mohla konstatovat, že takhle to dál nejde, na to
Agentura Hóser nemusí být složena
z mladých aktivistů!
„Během Hanáckých slavností se
na radnici vypilo pětapadesát litrů rumu, sto třicet litrů burčáku

     

tt1POEʏMÓtt
Láska na celý důchod? Lze prožít lásku na celý život? Ano, stačí, pokud si
ti dva spolu nic nezačnou... To by mohl potvrdit i sedmašedesátiletý muž,
který se nastěhoval ke své partnerce. Ta ho nakonec z bytu vyprovodila
za asistence přivolaných strážníků. Kam muž šel, policejní zpráva neuvádí.
ttÁUFSâtt
Miss staré koleno. Žádná žena není dost krásná na to, aby jednou nebyla
stará. Žádná žena ovšem není dost stará na to, aby nemohla být i krásná...
V prostějovském Centru sociálních služeb se konala originální soutěž Miss
staré koleno, na kterou dorazil i baletní mistr Vlastimil Harapes.
tt4UʭFEBtt
Auto není trezor. Pokud zjistíte, že vám z vozidla ukradli přístrojovou desku, volant,
brzdu, plyn i řadicí páku, přesvědčte se, zda náhodou nesedíte na zadním sedadle... Za
vykradením aut v Mostkovicích a v Prostějově bohužel nestála roztržitost jejich majitelů.
ttɇUWSUFLtt
Po stopách knížete Václava. „I když nechceme, půjdeme s jinými lidmi a národy
po hřejivých stopách, jež zanechal ve sněhu dobrý kníže Václav,“ napsal Karel Čapek
na konci jednoho ze svých posledních novinových textů, který věnoval odkazu patrona české země. Jisté je, že v našich dějinách sehrálo uskutečňování křesťanské lásky
k bližnímu významnou roli. A dnes, kdy slavíme Den české státnosti? Možná, že se
odkaz knížete Václava pro většinu lidí zúžil na prázdné parkoviště před Kauflandem.
Ale i to je pořád lepší než nic.
tt1ÈUFLtt
S Perutěmi v oblacích. „Postavim kolem nás zeď, vysněný místo, klíče dám ti
třeba hned, nebo já je raděj spolknu,“ zpívá zpěvák kapely Perutě, která vystoupila
v prostějovském „Kasku“. Otázkou je, jak by to autor textu řešil v momentě, pokud
by se jednomu z milenců začalo chtít na záchod. To by tu zeď jistě rád velmi rychle
zboural. Ale co, když létáme v oblacích, budoucnost neřešíme.
tt4PCPUBtt
Slavnosti prasátek. „Někdo má rád knedlík, ale já jsem pro brambory. Brambory
praseti a prasátko potom mně,“ zazní mimo jiné ve skvělém filmu Slavnosti sněženek.
Něco na tom bude. Zatímco knedlíkových ani bramborových hodů příliš nemáme, ty
vepřové zaručeně přitáhnou davy návštěvníků. Jedny z největších se konaly v Ochozu.
tt/FEʏMFtt
Jak se do lesa vbíhá, tak se z lesa nevybíhá. „Nevykročíš-li do lesů, tvůj život nikdy
pořádně nezačne,“ byla přesvědčena americká spisovatelka Clarissa Estés. V Prostějovičkách, kde pořádali čtvrtmaraton Mezi lesy, jste mohli do lesa přímo vběhnout.
Horší už bylo z něj po těch deseti kilometrech zase vyběhnout...

KRIMI


Povinností každého rodiče je dohlížet na školní docházku svých
dětí. Toho si ale nebyli dostatečně
vědomi zploditelé dvou chlapců
z Prostějova a blízké obce, které
teď stíhá policie pro přečin ohrožení výchovy dítěte. Za to si mohou jít sednout do „chládku“ až
na dva roky.

462
Oba chlapci totiž ve škole zameškali více jak čtyři stovky hodin,
přičemž rodiče byli pedagogickými sbory upozorněni na jejich mizernou školní docházku. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že
druhému z chlapců je už šestnáct
let a chodí teprve do sedmé třídy
základní školy. A na vysvědčení
měl opět devět nedostatečných…

  
608 960 042

Alena Rašáková, primátorka Prostějova.
Do dnešního dne se po hodech v práci
neobjevili náměstci Fišerák a Hemeráková. „Kolegové jsou indisponováni, jeden z nich je dokonce ještě stále
hospitalizován na záchytné stanici.
Z deseti a půl promile se ale lékařům
podařilo hodnotu alkoholu v krvi
u jednoho z náměstků srazit už pod
čtyři promile,“ přiznala první žena
Prostějova. Podle očitých svědků
z alkoholové smršti na radnici během
Hanáckých slavností nejlépe vyvázla
tetička Cachtová. Ta vypila asi deset
šťopiček slivovice a zapíjela je burčákem. Z radnice však vycházela po
vlastních berličkách!

Jak se ale Agentura Hóser aktuálně dozvěděla, vedení magistrátu
se přece jen z neuvěřitelné pijatiky
poučilo. A učinilo rázná opatření.
„Vydala jsem příkaz o prohibici na
půdě radnice. Požívání jakéhokoliv alkoholu je ve kteroukoliv dobu
přísně zakázáno. Pokud někoho ze
svých kolegů načapám, jak v práci
pije, bude to mít nedozírné následky. Jo, a při hodech se bude pít
jenom sodovka, maximálně mošt,“
zaláteřila si Rašáková.
Za Agenturu Hóser Majkl



4 368 357
Přesně tolik peněz aktuálně přiteklo
do městské pokladny. Těmito výnosy se pochlubily magistrátní správa majetku a odbor komunálních
služeb. Kromě prodeje pozemků či
pronájmů nemovitostí se tržilo také
například na prodeji dřeva z pokácených stromů...
 

VLASTIMIL
HARAPES
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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.

ANDREAPLŠKOVÁ
se narodila 8. dubna 1986 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 29. září
2017. Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 30 do 31 let a měří zhruba 165 centimetrů. Bližší údaje k hledané osobě
nejsou známy.

RICHARD RAFAEL
se narodil 22. října 1974 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 17. února
2017. Jeho zdánlivé stáří je 45 let, měří
mezi 170 až 180 centimetry, má střední postavu, hnědé oči a hnědočerné
rovné vlasy.



Veselí dárci orgánů? Naštěstí se
toho moc nestalo, došlo jen k odření boku škodovky. Viníci nehody
si snad ale v Nezamyslicích dělali
srandu ze všech předpisů. Nejenže
zde havaroval zfetovaný řidič, jemuž
seděla na klíně žena, jež ve skutečnosti řídila, ale navíc měl soudem
zakázáno řídit až do roku 2022!


Agentura Po hodech vyhlásili radní prohibici
a dva hektolitry slivovice. K tomu
všemu pak někteří konšelé odešli po
slavnostním přijetí hostů Hanáckých slavností ještě do radničního
sklepení, kde měli naražené dvě
bečky piva,“ uvedl exkluzivně pro
Agenturu Hóser Vladimír Promile,
předseda sdružení Boj proti alkoholismu. Právě on poctivě, přitom
v naprostém utajení, dokumentoval na radnici přesné množství
vypitého alkoholu. „Skutečně jsme
toho tolik vychlemtali? To je na pováženou! Je pravda, že některé kolegy odváželi strážníci na záchytku
a do práce dosud ještě nedorazili.
Ale proč kolem toho děláte takový humbuk? Jste bulvár,“ odvětila



Velké vítězství! Obrovským úspěchem nejen pro stáj Na Srdéčku, ale i
celý český turf skončil největší italský
překážkový dostih Gran Premio v
Meranu, v němž triumfoval sedmiletý valach Al Bustan, kterého ve Hvozdu trénuje Stanislav Popelka. Na své
konto si díky tomu připsal bezmála tři
miliony korun. A teď se jede VELKÁ
PARDUBICKÁ...

KAM SE
PODÍVÁŠ

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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FOTO VEÈERNÍKU

Stíhání zahájeno
Praha (mik) - Státní zástupce obdržel
usnesení o zahájení trestního stíhání
v souvislosti s padesátimilionovou dotací na Čapí hnízdo. Obvinění z podvodu kromě Andreje Babiše čelí rovněž
prostějovský zastupitel a poslanec Parlamentu ČR Jaroslav Faltýnek. Kolika
dalších lidí se trestní stíhání týká, státní
zastupitelství zatím neuvedlo. Faltýnek
dlouhodobě vinu v celé kauze popírá.
„Je to účelově vyrobený případ s cílem
poškodit nás a celé hnutí ANO 2011
před blížícími se volbami,“ pronesl nedávno pro Večerník Jaroslav Faltýnek.

letos slavíme jubileum...

Foto: internet

Taneční mistr a baleťák byl exkluzivním hostem Centra sociálních
služeb v Prostějově při báječné
soutěži MISS STARÉ KOLENO.
Publikum dokonce naučil nový
taneček, který sám mistr nazval
„pacifik“.
Čtěte na straně 25
 



„RÁD BYCH VIDĚL
TOHO BLÁZNA,
KTERÝ BY TEĎ
TADY NĚCO
UKRADL!“
Hejtman Olomouckého kraje
L. Okleštěk je přesvědčen, že
po přestěhování policistů na
hlavní nádraží v Prostějově zde
nastane od kriminálních živlů klid
POÈASÍ v regionu
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POLICIE MÁ
Michal KADLEC
„Společně s manželem jsme podali podnět k prošetření, zda nedošlo ke spáchání trestného činu.
Stalo se tak počátkem září na Okresní státní zastupitelství v Prostějově a týkal se výroků zaslaných na
pracovní e-mail vedení města i článku v celostátním periodiku,“ potvrdila Večerníku Zuzana Bratterová, manželka náměstka primátorky Prostějova.
„Vše vygradovalo e-mailovými sděleními, které
učinil pro mne prozatím neznámý pachatel. Ten
mého manžela obvinil z latentního antisemitismu
a obdobný výrok se objevil i v článku jednoho celostátního periodika. V elektronické komunikaci pak
dotyčný muž polemizoval i s otázkou mojí rasové
čistoty. Takové vyfantazírované výplody a nepodložené urážky do společnosti slušných a svépráv-

ných lidí nepatří,“  
dodala šéfka Domova pro seniory
v Jesenci.
Podle aktuálních informací Večerníku bylo
oznámení Okresním státním zastupitelstvím v Prostějově prověřeno a obsah
byl patrně shledán natolik závažný na to, že bylo vše
postoupeno k dalšímu šetření Policii ČR. „Tato informace nám s manželem byla doručena státním
zastupitelstvím,“ potvrdila exkluzivně pro Večerník Zuzana Bratterová.
Tomuto tématu se obšírně budeme věnovat v příštím vydání. Večerník totiž odhalil, kdo je autorem urážlivých tvrzení a na
koho přesně žaloba míří!
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přinesla Vrbátkám

OBSADILI

celostátní bronz
Martin ZAORAL

VRBÁTKY, PROSTĚJOV„Obrovský úspěch!“ Takto
hodnotí starosta Pavel Novotný výsledek celostátního kola soutěže VESNICE ROKU. Vrbátky v rámci tohoto klání získaly třetí místo v soutěži o Oranžovou
stuhu, ve které se hodnotí spolupráce obce a místních zemědělců. Komise ocenila zejména vize a nasazení Zlaty Mádrové, provozovatelky Zlaté farmy
ve Štětovicích!

POLICISTÉ
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Na slavnostní otevření zbrusu nové policejní služebny
na hlavním nádraží v Prostějově se
uplynulou středu sjely celebrity z celé
republiky. Nechyběli zástupci majitele

nádražních budov, špičky Policie ČR
a Ministerstva vnitra ČR, poslanci,
představitelé komunální politiky
včetně primátorky a jejích náměstků.
Bohatý raut navíc jakoby dával najevo, že se jedná skutečně o výjimečnou
událost. Ano, státní policisté se po
dlouhých letech vrací na hlavní nádraží! Všichni si od této novinky slibují, že
celý prostor bude konečně bezpečný,
bez četných případů krádeží, vandalismu, výtržnictví a dalších nepravostí...

VÍCE SE DOČTETE NA STRANĚ 16
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ÚSTÍ NAD LABEM, PROSTĚJOV Družstvo Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, složené z Michala Přecechtěla (Požární stanice Olomouc), Martina Plška a Pavla
Bernhauera (PS Přerov) a Jana Šindelky (PS Prostějov),
získalo na mistrovství České republiky v disciplínách TFA
v Ústí nad Labem krásné druhé místo.
Soutěž o nejtvrdšího hasiče proběhla uplynulou středu 27. září
v Ústí nad Labem. Šampionátu se zúčastnilo celkem sedmasedmdesát závodníků, šlo o příslušníky krajských hasičských
sborů ČR a Asociace hasičských sborů podniku. První místo
v kategorii družstev získalo družstvo z HZS Jihočeského kraje,
druhou příčku odvezli na Moravu hasiči z HZS Olomouckého
kraje a bronzová medaile patří družstvu HZS Moravskoslezského kraje.
„Všichni soutěžící z HZS Olomouckého kraje podali parádní výkony. Martinu Plškovi z požární stanice v Přerově těsně utekla
bronzová medaile a ve své kategorii skončil na čtvrtém místě,
Michal Přecechtěl z požární stanice v Olomouci skončil na
šestý a hned za ním byl Jan Šindelka z požární stanice v Prostějově,“ prozradila Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí hasičů
Olomouckého kraje.
S úspěšným Prostějovanem se vám večerník bude snažit
do některého z podzimních čísel zprostředkovat rozho(red)
vor.

ZLATÁ FARMA
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DALŠÍ PRÁCI
PROSTĚJOV A další soudní pře ze strany vedení prostějovské radnice je na světě! Náměstek primátorky Pavel Smetana společně se svojí manželkou Zuzanou
Bratterovou podali trestní oznámení na „známého“-neznámého pachatele.
Důvod? Oba byli vystaveni osobním urážkám, Bratterová pak kvůli svému
židovskému původu...

zpravodajství
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STRAŽISKO Podzim sice převzal vládu teprve před pár dny, ale příroda už začíná hrát všemi
barvami. U silnice mezi Ptenským Dvorkem a Stražiskem si však Večerník všiml nádherné rarity - tříbarevného javoru! Část listí v koruně stromu se zbarvila dokonce červeně. No řekněte,
není to krása? Disponujete podobnými fotografiemi z prostějovského regionu? Pošlete nám
je na adresu redakce@vecernikpv.cz, ty nejlepší odměníme zajímavým honorářem! (mik)

OLOMOUC, PROSTĚJOV Pětasedmdesátiletý muž, který 18. června
tohoto roku ubodal k smrti svoji
o dva roky mladší manželku v bytě
panelového domu v ulici Bohumíra
Šmerala v Prostějově, zůstává i nadále ve Vazební věznici v Olomouci.
A to i přesto, že městem šly fámy
o jeho propuštění skrz zdravotní stav
a psychické deprese. Na soud si prý
počká na svobodě...
Jak ale Večerník zjistil, věc se má jinak.
„Prosím vás, co by tady dělal? Ten byt
je myslím prázdný, občas tu vidím
jen někoho z rodiny,“ prozradil nám
jeden z obyvatel paneláku, kde v polovině června došlo k otřesné vraždě.
„Obviněný není stíhán po dobu vyšetřování tohoto zločinu vraždy na svobodě, je stále ve vazbě. Případ dosud
není uzavřen, krajští kriminalisté jej
i nadále vyšetřují. Proti pětasedmdesátiletému muži z Prostějova ale bylo
již zahájeno trestní stíhání,“ potvrdila
Jitka Dolejšová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
(mik)
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letos slavíme jubileum...
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PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

Pondělí 2. října 2017
www.vecernikpv.cz

STÍNY MINULOSTI
3ĆHKUDGDMDNR%DODWRQ"

ZEĎ PROTI CIKÁNŮM Šest let staré SLIBY

z „Pujmanky“
nevznikla
PROSTĚJOV Obyvatelé v okolí
ubytovny v ulici Marie Pujmanové
jsou dlouhodobě naštvaní na
nájemníky zdejších ubytoven, zejména pak na nepřizpůsobivé členy
romské komunity. Před rokem na
magistrát přišla petice podepsaná
desítkami občanů, kteří dokonce
požadovali postavit zeď mezi sociálními ubytovnami a rodinnými
domy! Večerník zajímalo, co se od
té doby změnilo.
Lidé si před rokem stěžovali na
nájemníky ubytoven, kteří jim
vnikali nejen na pozemky, ale dokonce přímo do domů, kde dělali
nepořádek. Vedení magistrátu se
přesto rozhodlo neopakovat stavbu
zdi v Matiční ulici v Ústí nad Labem.
„Pokud lidé chtějí plot, ať si ho
postaví za své peníze na vlastním
pozemku,“ doporučila tehdy primátorka Statutárního města Prostějova
Alena Rašková.
Ani po roce však žádný nový plot
či zeď v okolí ubytovny Marie
Pujmanové nevznikly. Radní na
udržování pořádku v této oblasti však
nerezignovali. „Pravidelně tuto část
města navštěvuje okrskář a častěji

stále  
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sem zajíždí i motorizovaná hlídka
strážníků. Dokonce jsme přemýšleli
o zřízení pobočky městské policie, od
toho jsme však upustili,“ vyjádřila se
aktuálně primátorka.
Ubytovna je v soukromých rukou.
„Její vlastník tvrdí, že je schopen zajistit pořádek sám. Jedním z kroků,
který k tomu částečně přispěl,
bylo zrušení baru přímo v objektu
ubytovny,“ konstatovala Rašková,
která však připustila, že hlučné skupinky nejrůznějších spoluobčanů
obtěžují místní spoluobčanyi nadále.

„V průběhu uplynulého roku se
k nám nedostala jediná stížnost týkající se tohoto prostoru. Až nyní se při
setkání Osadního výboru Vrahovic
projednávala stížnost na lidi z ulice
Marie Pujmanové a také z ulice Josefa
Hory,“ prozradila Alena Rašková.
Přestože k většímu násilí v okolí
ubytovny
ve
Vrahovicích
nedochází, bydlet v jejím
bezprostředním okolí by chtěl
asi jen málokdo. Navíc tento problém sice řešit lze, zcela vyřešen
však zřejmě nebude nikdy... (mls)

MOSTKOVICE PLUMLOV Revitalizace plumlovské přehrady
měla být ojedinělým podnikem
v rámci celé České republiky. Její
výsledky jsou však více než rozporuplné. Letos začátkem srpna se
objevilo v nádrži tolik jedovatých
sinic, že hygienici koupání prakticky až do konce sezóny zakázali.
Čistou vodu přitom měl mimo jiné
zajistit i systém biologické filtrace
přitékající vody. Ten se ani po šesti
letech nepodařilo vytvořit. Večerník zajímalo nejen proč, ale hlavně
také, kdy se situace změní...
Voda přitékající do přehrady se měla
čistit v pásmu mělčí vody s rostlinami. Jejich kořeny měly odbourávat
živiny pro jedovaté sinice. Něco
podobného mělo vzniknout i na
Podhradském rybníku. „V Maďarsku na Balatonu slouží pro vyčištění
vody předřazená nádrž, takzvaný
malý Balaton. A právě takový systém
chceme mít i zde,“ uvedl v dubnu
2011 tehdejší generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.
Vše se ale pořádně protáhlo. Příprava
projektu zabrala rok, s jeho realizací se začalo v létě 2013. Na začátku
přehrady byla skutečně vybudována
sedimentační nádrž, kde se zachytává
přitékající bahno. Následně zde bylo
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vysázeno i několik málo mokřadních
rostlin, mezi něž patří třeba rákos.
Ten se tu však příliš neuchytil a zůstalo jej zde žalostně málo. „Rostliny
rozkradli zloději,“ reagoval na tuto
situaci loni na jaře tehdejší ředitel
Povodí Moravy Jan Hodovský s tím,
že obnova by měla proběhnout v nejbližším možném termínu. Bohužel se
tak dodnes nestalo.
Povodí Moravy se však projektu
stále nevzdává. „Vysázení rostlin
nám znemožňuje několik let trvající sucho. Rostliny je možné dát
do země pouze za předpokladu, že
v nádrži bude dostatečné množství
vody. V případě, že by se tak stalo při

nedostatečné hladině, hrozilo by, že
uschnou,“ objasňuje tiskový mluvčí
Povodí Moravy Petr Chmelař. „S výsadbou rostlin stále počítáme, začneme ihned, jakmile nastanou vhodné
podmínky.“ Kdy to tedy bude? „Až
hladina v nádrži dosáhne normálu,“
reagoval pohotově Chmelař.
Faktem je, že každý, kdo kolem
plumlovské přehrady pravidelně
projíždí, může vidět, že na jejím začátku voda rozhodně nechybí. Na
první pohled se rozhodně nezdá,
že by jí tu bylo výrazně méně než
v minulosti. Nakolik je však její výška pod úrovní „normálu“, se laikovi
odhaduje jen těžko.
(mls)

Napsáno Místostarostu čeká pokuta a přijde o body!
pred

1. 10. 2007

Dostal ho vlastní bič! Zarytý zastánce radaru na křižovatce na
Přikrylově náměstí padl do své
vlastní léčky! Místostarosta Prostějova Vlastimil Uchytil si to před
několika dny v autě kvůli televizní reportáži profrčel okolo radaru rychlostí téměř 65 kilometrů
v hodině, aby ho na žádost redaktora otestoval. Co ale čert nechtěl,
v blízkosti křižovatky stál všímavý
občan, který na našeho politika
podal oficiální stížnost na městské policii. A tak odbor dopravy
města, přestože s testem radaru na
měření rychlosti souhlasil, bude
muset Uchytilův přestupek řešit.
A zřejmě tvrdě!

„Byla to ode mě pitomost, podruhé
to už rozhodně neudělám,“ hlesl tiše
viditelně skleslý Vlastimil Uchytil, místostarosta Prostějova. Přitom byl jeho
prvotní úmysl zcela bezelstný. Redakce celostátního webového serveru ho
požádala, zda by ji seznámil s činností
radaru, ohledně kterého se v poslední
době spustila vlna diskusí. Místostarosta přistoupil na plán, kdy vlastním
vozidlem s kameramanem uvnitř projede okolo radaru rychlostí vyšší, než
povolují předpisy. V reportáži je pak
jasně vidět, jak se z radaru zablesklo
a tím byla pořízena fotodokumentace
Uchytilova přestupku. Všechno mělo
být původně ale jen jako... „Jsem asi
naivní, abych vyhověl novinářům, pod-

stoupil jsem test a projel okolo radaru
rychleji, než dovolují předpisy. Předtím
jsem pochopitelně zavolal vedoucímu
odboru dopravy Nakládalovi, který mi
výjimečný test povolil. Ani on si však
v danou chvíli zřejmě neuvědomil, že
i pro mě platí stejná pravidla, jako pro
každého jiného,“ pokračoval ve vyprávění Vlastimil Uchytil. Možná by se
zmíněný test radaru podařilo uskutečnit bez následků, kdyby ovšem přímo
u křižovatky nestál chlapík, který okamžitě vytočil tísňovou linku městské
policie. „Byl to prý jakýsi muž z Prahy,
kterému zřejmě nedá spát, že v Prostějově máme tak výborné zařízení na
měření rychlosti. Oznámil, že jsem
spáchal přestupek. Měl ostatně pravdu.

Budu nyní řešen přestupkovou komisí
a zřejmě mě nečeká nic lichotivého,“ je
si jistý místostarosta.
Podle běžné sazby může nyní Vlastimil Uchytil za rychlost zhruba 65

kilometrů v hodině v obci zaplatit pokutu až do výše 2 500 korun a zřejmě
se nevyhne ani odpočtu dvou bodů
z karty řidiče. „Je to pro mě obrovské
ponaučení,“ uzavřel Vlastimil Uchytil.

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Kdeže loňské sněhy jsou a kde jsou ony obávané radary na měření rychlosti?
Přestože přesně před deseti lety na ně doplatil i tehdejší místostarosta Uchytil,
on sám jich dokázal prosadit dalších deset na různých místech Prostějova!
Odezva? Vydržely něco málo přes rok a půl, pak se tato snaha města udělat
něco proti pirátům silnic ukázala jako protizákonná. Dnes radary stále stojí
na původních místech, ale dávno jsou nefunkční, spíše by byly k užitku jako
ptačí budky. Na jedno ale nelze zapomenout. Když byly tyto přístroje ještě
v činnosti, měsíčně zadokumentovaly v průměru více než tři tisíce přestupků.
Nedělejme si iluze. I v současnosti se řidiči chovají stejně a ve městě porušují
předepsanou rychlost. Jen je teď nemá kdo chytat...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Šárka

Příště: Vodní ulice

17092911125
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Krabice s léky

V dopoledních hodinách minulého
pondělí 25. září oznámili pracovníci úklidové čety města nález větší
krabice plné léků u popelnic v ulici
B. Šmerala. Kdo nepoužité léčivo
na místě ponechal, se zjistit nepodařilo. Z bezpečnostních důvodů
strážníci převezli nález do sběrného
dvora k následné likvidaci.

Ondřej V. skočil „na špek“ Romana Pohlodka. Jak to dopadlo?



to bohužel skončilo,“ vypověděl u soudu Ondřej V., který byl za podvod již
dříve podmíněně odsouzen. Vzhledem
k tomu, že do té doby pracoval u ozbrojených složek, byl po tomto rozsudku
propuštěn a práci si musel hledat jinde.
I kvůli splácení auta, v němž se příliš
nesvezl, nakonec skončil v osobním
bankrotu. Jak je vůbec možné, že přijal
byl nicméně na českého cikána krát- Pohlodkův
ký... Už bez něj se vrátil do Prostějo- návrh?
va a začátkem září byl policí zadržen
v Nezamyslicích. K trinunálu jej přišla
podpořit i jeho přítelkyně. Mnoho mu
však nepomohla, stejně jako jeho bývalý
´obchodní partner´...
„S Romanem Pohlodkem jsem se seznámil asi před třemi roky. Tehdy jsem
měl finanční problémy a on mi nabídl
výpomoc. Říkal, že když pro něj a jeho
kamaráda vezmu na leasing auto, tak
mi z toho dá provizi. Dal mi nakonec Romana Pohlodka zatkla policie v Angasi pětadvacet tisíc korun a sepsali jsme      ()
smlouvu, že leasing bude splácet někdo E !  )&4
jiný. Vůz jsem pak odevzdal a první dvě    
Foto: Martin Zaoral
splátky Pohlodko skutečně zaplatil. Tím  )



PROSTĚJOV Říká se, že tonoucí se stébla chytá. Hodně špatného konce se chytil příslušník ozbrojených složek Ondřej V.
z Prostějova. Muž, který doplatil na neuvážené půjčky, kývl na
nápad Romana Pohlodka koupit na leasing auto. To ale nikdo
nesplácel a Ondřej V. byl následně odsouzen za podvod. V důsledku toho musel nedobrovolně opustit svoji práci a skončil
v osobním bankrotu. Pětačtyřicetiletý Roman Pohlodko toho
přitom má na svědomí mnohem více...

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Martin
ZAORAL
Jedenáctkrát trestaný muž je v Prostějově
známá firma. Další případ se projednával
předminulé úterý 19. září u okresního
soudu. Pohlodko se motal zejména kolem půjčování peněz a řadu lidí dostal do
velkých problémů. Před časem z města
zmizel a odstěhoval se do Anglie. Zde byl
zadržen a na ruku dostal elektronický náramek, který měl informovat o tom, kde
se právě zdržuje. Britský náramek však

Foto: internet

Nechtěl odejít

V pondělí 25. září odpoledne ohlásila žena na linku tísňového volání
problémy se svým bývalým přítelem, který nehodlá odejít z jejího
bytu. Hlídce na místě oznamovatelka uvedla, že sedmašedesátiletého
muže pustila dobrovolně dovnitř
pro jeho osobní věci. Po převzetí
věcí odmítl vnitřní prostory opustit.
Za dohledu strážníků ovšem z bytu
nakonec odešel.

8.5$'/79$5čå.<

„Byl jsem ve složité situaci, vytloukal
jsem půjčku půjčkou. Myslel jsem, že
mi to pomůže,“ reagoval Ondřej V. na
dotaz soudkyně Hany Greplové.
Roman Pohlodko se měl dle obžaloby
dostávat k autům i jiným způsobem.
Při likvidaci jedné ze zadlužených firem
dle obžaloby nastrčil takzvaného bílého
koně, který společnost nechal na sebe
přepsat. Díky tomu on sám získal dosud nesplacený vůz, který byl součástí
firemního majetku. Závazky firmy ale
nikdo neuhradil. Při této fintě mu měl
pomáhat Tomáš Mrtvý.
Samotný Pohlodko se u soudu projevil
jako komediant každým coulem. Buď
mluvil překotně a skákal soudkyni do
řeči, nebo naopak zarytě mlčel a na položené dotazy ostentativně nereagoval.
Zároveň se všemi možnými obstrukcemi snažil hlavní líčení protahovat.
Rozsudek v této věci nepadl. Vzhledem k tomu, že k soudu nedorazila
jedna svědkyně a Pohlodko trval na
jejím výslechu, bylo jednání odročeno na listopad.

$*+"$

Prozradil ho pach z úst... %#(",++,-3

Hledaný jen usnul

Hlídka městské policie vyjížděla
v úterý 26. září odpoledne prověřit
oznámení od ženy, která měla strach
o manžela, s nímž je v rozvodovém
řízení. Ten měl být na odpolední
směně v práci, ale ze zaměstnání volali, že nepřišel a ani nebere telefon.
Současně s hlídkou se na místo dostavil šestnáctiletý syn oznamovatelky s klíčem od bytu. Uvnitř na gauči
hlídka nalezla jednačtyřicetiletého
spícího muže. Ten byl v pořádku,
pouze tvrdě usnul. Syn o těchto skutečnostech telefonicky vyrozuměl
matku.

PROSTĚJOV A proč bychom se
i v kriminální sekci nezasmáli?
Velmi kuriózní krádež v minulých
dnech řešili strážníci městské policie. V jednom z prostějovských
supermarketů totiž řádil žrout
tvarůžků, který si na nich sice pochutnal, ale zaplatit za ně rozhodně nechtěl...
„V pátek dvaavdacátého září v odpoledních hodinách vyjížděli strážníci
k řešení oznámení o drobné krádeži
v supermarketu v Plumlovské ulici.
Zde zkontaktovali oznamovatele,
jímž byl pracovník ostrahy. Ten viděl
na prodejní ploše obchodu muže, jak

Předali ho policii

Strážníci okrskové služby si v úterý
26. září odpoledne povšimli mladíka,
který svým zjevem odpovídal popisu
hledané osoby, proto jej zadrželi. Sedmnáctiletý muž nebyl schopen na
místě hodnověrně prokázat svoji totožnost. Přes operační středisko bylo
zjištěno, že osoba má být předána
Policii ČR. Za doprovodu strážníků
byl muž předveden na obvodní oddělení, kde si ho převzal službu konající policista k dalším úkonům.

rozbaluje tvarůžky a mezi regály je
konzumuje. Při projití pokladní zónou
bez zaplacení byl ostrahou zadržen.
Pachatel strážníkům celou událost popřel,“ uvedla Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Pojídače tvarůžků však kromě jiného
prozradil typický zápach z úst... „Dotyčný nedokázal hodnověrně prokázat svoji totožnost, proto byl hlídkou
předveden na obvodní oddělení Policie ČR k jejímu zjištění. Jednalo se
o sedmatřicetiletého muže. Celá věc
byla následně předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu,“ dodala
Greplová.
(mik)

 

PROSTĚJOV Usnesení o zahájení
trestního stíhání pro podezření z přečinu ohrožování výchovy dítěte si
v minulém týdnu od prostějovských
kriminalistů převzal manželský pár
z Prostějova a sedmačtyřicetiletý muž
z obce na Prostějovsku.
„Tohoto skutku se měli obvinění dopustit tím, že během školního roku 2016
a 2017 své syny řádně neposílali do školy
a nezabezpečovali tak jejich povinnou devítiletou školní docházku. V případě obviněných manželů takto jejich osmiletý žák
druhé třídy neomluveně zameškal 217
vyučovacích hodin,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomoucké-

ho kraje pro Územní odbor Prostějov.
Ve druhém případě šestnáctiletý (!)
žák sedmé třídy základní školy neomluveně zameškal 209 vyučovacích
hodin. „Zřejmě také z toho důvodu
na závěrečném vysvědčení převažovaly
nedostatečné, kterých tam měl celkem
devět,“ dodal k prospěchu již několikrát
propadajícího chlapce František Kořínek. „Obvinění své syny do školy neposílali i přes to, že na tuto svou povinnost
byli ze strany školy opakovaně upozorňováni. Pro toto jednání jim v případě
prokázání viny a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky,“ uzavřel
mluvčí prostějovské policie.
(mik)

    

POLICIE MÁ STOPU!

Roztržitý řidič

PROSTĚJOV Večerník pravidelně
informuje o policejním pátrání po
Karlu Bauerovi z Prostějovska (na
snímku), který je podezřelý z mnohonásobné trestné činnosti. Policisté aktuálně potvrdili, že mají žhavou stopu!
„Dne 7. září jsme žádali o zveřejnění výzvy ke spolupráci při pát-

Krátce po poledni ve čtvrtek 28. září
bylo přijato anonymní oznámení
o zaparkovaném vozidle s otevřenými
zadními dveřmi, a to na sídlišti Hloučela. Hlídka na místě nahlášenou událost potvrdila. Přes operační středisko
byl zjištěn provozovatel. Na parkoviště se k autu dostavila jeho manželka,
která vozidlo zkontrolovala a zabezpečila. Naštěstí se nic neztratilo.

rání po hledaném Karlu Bauerovi
z Prostějovska. V textu výzvy jsme
informovali o tom, že se hledaný
pohybuje v odcizeném vozidle
značky BMW. Nyní můžeme sdělit, že toto vozidlo bylo nalezeno
v lesním prostoru mezi obcemi
Náměšť na Hané a Olbramice,





poté bylo vráceno původnímu
majiteli. Dále upozorňujeme, že
hledaný by se v současnosti mohl
zdržovat někde v okolí těchto
dvou obcí,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
(mik)
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PROSTĚJOV Zažili jste někdy
ten moment, kdy přijdete do
svého vlastního domu, najdete
v něm obrovský nepořádek a to,
co mělo nějakou hodnotu, vám
zmizelo? V takovém případě nejde jen o ztracené věci, ale musíte překonávat i tíživý pocit, že se
vám někdo neomaleně naboural
do vašeho soukromí. S tím vším
se museli potýkat lidé, jejichž
obydlí si pro své zlodějské rejdy
vybral Antonín Tesař. Jeho případ, který přinesl rekordní trest
letošního roku, projednával minulé úterý Okresní soud v Prostějově. Večerník byl u toho!
Sedmatřicetiletý recidivista, který byl z vězení propuštěn loni
v dubnu, stihl do konce letošního června minimálně dvanáct

vloupání do rodinných domů po
celém Prostějově či Držovicích.
„Celková škoda ukradených věcí
se vyšplhala na částku sedmset
třicet tisíc korun,“ spočítal státní
zástupce Jaroslav Miklenda, který
Tesaře obvinil hned z několika
trestných činů.
"#$"%"&'

Častý host prostějovské hospody
„U Rodenů“ vykradl domy v ulicích
Českobratrská, Milíčova, Drozdovice, Dr. Mičoly či Olomoucká. V nemovitostech se všemožně pídil po
penězích či špercích. Aby za sebou následně „zahladil stopy“, tak
v objektech rozsypával pepř a rozléval ocet. Nic platné mu to však
nebylo, policie jej odhalila na základě zbytků DNA i otisků prstů. Než
se tak stalo, podařilo se mu většinu
věcí prodat, několik jich kriminalisté

%!&:%9)&
objevili během domovní prohlídky
přímo u něj a další měl dle svých
slov naházet do Hloučely nedaleko
mostku za OBI. Tam však policisté
ve spolupráci s hasiči nic neobjevili.
Kriminálka si na Tesaře došlápla už
v květnu. Poté, co se k řadě skutků
přiznal a nasliboval, že už se do žádných dalších nepustí, byl až do nařízení jednání u soudu propuštěn na
svobodu. On však veškeré své sliby
porušil a kradl dále. Ještě koncem
června se vloupal do domu v Šafaříkově ulici, kde jej načapal pracovník
bezpečnostní agentury. Pak už Tesař
konečně putoval do vazby. Z tohoto
zařízení napsal omluvné dopisy jednotlivým poškozeným. Ne vždy se
však setkal s pochopením. „Omluvu
od tohoto člověka nepřijímám,“ ne-

chala se slyšet jedna z celé řady poškozených.
())$

Z vazby by Tesař měl plynule přejít
do vězení. Prostějovský soud jej tam
nekompromisně poslal na celých
jedenáct let! Jde o vůbec rekordní
„flastr“, který byl na půdě zdejšího
okresního tribunálu uložen. „Způsobená škoda je v tomto případě
značná. Pokud by obžalovaný zůstával na svobodě, pravděpodobně by
kradl i nadále. Soud má pochybnosti
i o možnostech jeho nápravy,“ odůvodnil výši trestu soudce Petr Vrtěl.
Obžalovanému se to však zdálo
zřejmě moc, neboť se rozhodl na
místě odvolat. Rozsudek tak do(mls)
sud není pravomocný.

Jednoduchá kořist

Uplynulou středu 27. září okolo
půl jedenácté využil nepozornosti poškozené jednačtyřicetileté
ženy neznámý pachatel, který
z odemčeného vozidla stojícího
na Pernštýnském náměstí ukradl
dámskou kabelku. V ní měla žena
finanční hotovost 400 korun,
mobilní telefon, parfém a doklady. Škoda se v tomto případě
vyšplhala až na 10 200 korun. Pokud se policistům podaří zloděje
zjistit, hrozí mu u soudu až dva
roky vězení.

Foto: internet

Dva „horáky“ naráz
Škodu za téměř devětadvacet tisíc korun způsobil zatím neznámý pachatel, který se v rozmezí
od 24. do 29. září vloupal do
společné kolárny v domě na ulici
Hybešově. Dovnitř se dostal po
násilném poškození vstupních
dveří a z vnitřních prostor odcizil
dámské horské jízdní kolo značky
Kilimanjaro a pánské horské jízdní kolo značky Dema. Pachateli.
V případě jeho zjištění mu hrozí
za trestný čin krádeže až dva roky
za mřížemi.

Dvacet minut stačilo
O tom se mohl přesvědčit majitel vozidla Honda CR, které
měl zaparkované na jedné z ulic
v Prostějově. Když od něj v pátek
29. září krátce před půl čtvrtou
odpoledne odcházel, bylo v pořádku. Když se k němu za necelých dvacet minut vrátil, zjistil,
že se někdo pravděpodobně přes
pootevřené okénko dveří dostal
do vozidla a z prostoru mezi sedačkou řidiče a spolujezdce odcizil pánskou značkovou taštičku.
Kromě 300 euro v ní byly i osobní
doklady, dvě platební karty a také
patnáct stravenek. Celková škoda odcizením byla vyčíslena na
téměř 5 200 korun. Pachateli hrozí za trestné činy krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
až dva roky vězení.

Nesrazil ji, lekla se

V úterý 26. září v podvečer couval
v ulici Komenského šestadvacetiletý řidič s dodávkovým vozidlem Ford Transit při pravém
okraji krajnice. Při tomto manévru přehlédl osmdesátiletou chodkyni, která vstoupila do silnice za
dodávkou. Podle svědka, který se
nacházel na místě události, nedošlo ke kontaktu vozidla se seniorkou. Žena se měla dle prvotních
informací leknout a upadnout,
při pádu se zranila a musela být
ošetřena v prostějovské nemocnici. Požití alkoholu nebylo zjištěno ani u řidiče, ani u poškozené. Událost je nadále v šetření
a okolnostmi nehody se budou
zabývat dopravní policisté.

BLAHOPØEJEME!!!

Daniel ŠTĚPÁNEK
25. 9. 2017 52 cm 3,50 kg
Nezamyslice

Martina ŠVECOVÁ
24. 9. 2017 50 cm 3,05 kg
Držovice

Liliana PÍČOVÁ
25. 9. 2017 49 cm 3,55 kg
Prostějov
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Na mysli měl Brablec především zlepšení jazykových
schopností a dorovnání zanedbaných znalostí z jejich
předchozího života. „Dále se děti učí sociálním dovednostem, pracovat ve skupině, spolupracovat a dodržovat určitá pravidla skupiny. Jednotlivé aktivity probíhají formou
hry, která se jednoduše líbí. Celý pobyt je naplněn nejen
poznávacími aktivitami, ale i odpočinkovými, které si děti
za celý školní rok také zaslouží,“ prozradil ředitel prostějovského ´děcáku´.
(red)

Richard ŘÍHA
30. 8. 2017 54 cm 4,70 kg
Prostějov

Pondělí 2. října 2017
www.vecernikpv.cz
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

  !

PROSTĚJOV Do charitativní akce Bertík pomáhá,
který ve středu 27. září odstartoval po celé České republice, se s projektem Cestou necestou zapojil i Dětský
domov a Školní jídelna Prostějov. Cílem je podpořit
regiony zaměřené na vzdělání a rozvoj dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí. Zákazníci všech prodejen
Albert mohou prostřednictvím běžného nákupu rozhodnout, který z nominovaných projektů podpoří.
Hlasování trvá do 10. října a Nadační fond sítě supermarketů celkově rozdělí 3,7 milionu korun. „Projekt Cestou
necestou, který jsme do kampaně přihlásili, je naučně
poznávací a děti mají možnost rozšířit si vědomosti získané ve školách, ale především nabýt dovednosti, které
v lavicích nezískají. Děti zde žijí celý týden v úzkém sepětí
s přírodou, poznávají ji a učí se ji chránit. Projekt hravou
formou je připravuje na vstup do samostatného života a situace, které mohou řešit,“ uvedl Vladimír Brablec, ředitel
Dětského domova Prostějov v Lidické ulici. „Máme radost, že se můžeme účastnit této kampaně, která chytrým
způsobem dává lidem v okolí vědět o naší činnosti. Díky
našemu projektu bychom rádi vytvořili pro děti stejné
podmínky, které by měly ve funkční rodině.“
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Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky
i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovanýportrétisblahopřáním.PROSTĚJOVSKÝVečerník-Myslímeinavašibudoucnost!

Michael PLUSKAL
22. 9. 2017 50 cm 3,30 kg
Kokory

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!

Nela ZLATNÍČKOVÁ
25. 9. 2017 51 cm 3,60 kg
Prostějov

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

děti, pejsci, zdraví
Volební servis připravili Petr Kozák a Michal Kadlec.
Foto: archív Večerníku a jednotlivých stran

Vážení přátelé, naše hnutí nepodpořilo zavádění elektronické
evidence tržeb, kterou prosadil ministr financí Andrej Babiš společně s premiérem Sobotkou. Daně se platit musí, ale jsme dlouhodobě přesvědčeni, že cesta k efektivnímu výběru daní vede
jiným směrem. Daně a zákonné odvody v naší zemi jsou velmi
složité, vysoké a jejich výběr je nákladný. To ničí drobné podnikatele a živnostníky, nahrává to velkým korporacím a podporuje
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Vážení přátelé, naše hnutí Svoboda a přímá demokracie má
připravený zásadní a radikální
program podpory pracujících
rodin s dětmi. Mít děti pro pracující mladé rodiny nesmí být luxusním životním programem, ale naopak mladé rodiny musí cítit naprostou podporu našeho státu.
Nechceme a nepůjdeme cestou opakovaných navyšování sociálních dávek. Půjdeme cestou daňových slev a rodina se třemi
a více dětmi, kde alespoň jeden z rodičů pracuje a bude mít čistý
trestní rejstřík, nebude platit žádnou daň z příjmu. Tyto zásadní
odpočty daní budou platné po celou dobu výchovy a přípravy
dětí na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let dítěte. Mladým
rodinám chceme nabídnout bezúročné novomanželské půjčky
do výše tří set tisíc korun s dobou splatnosti 15 let. Podmínkou
je trvalé zaměstnání jednoho z manželů. Při narození třetího dítěte rodina ukončí splácení a dostane zpět splacenou částku při
dovršení 18 let prvního dítěte. Odmítáme sociální podporu práceschopných rodičů, kteří dlouhodobě nepracují, nemají čistý
trestní rejstřík a tolerují neomluvené hodiny svých dětí v rámci
školní docházky. Podpora českých pracujících rodin s dětmi je
zásadní pro další budoucnost naší země. Naše hnutí považuje
tradiční rodinu za základ bezpečné výchovy dětí. Narozené děti
jsou také zárukou stability průběžného důchodového systému.
Nepřipustíme další prodlužování věku odchodu do důchodu.
Naopak prosazujeme jeho snižování podle počtu řádně vychovaných dětí. Výrazně zvýšíme nejnižší důchody. Budeme
podporovat státem garantované individuální důchodové připojištění. Naše hnutí bude prosazovat účinnou pomoc a podporu
zdravotně postiženým občanům včetně podpory jejich pracovního a společenského uplatnění.
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to aroganci státní správy. Naše hnutí navrhuje zásadní zjednodušení daňového systému pro malé podnikatele, firmy a živnostníky s objemem tržeb do 10 milionů korun ročně. Prosazujeme
zde systém paušálů u daně z příjmu. Při obratu osob samostatně
výdělečně činných do půl milionu korun navrhneme omezit
daňovou povinnost pouze na platbu zákonného pojištění a odvodů. V případě plátců DPH dlouhodobě prosazujeme platbu
až ze skutečně proplacených faktur. Chceme prosadit, aby osoby samostatně výdělečně činné a malé firmy dostaly stejnou
podporu za vytvoření pracovního místa, jako mají zahraniční
investoři. Po vystoupení České republiky z Evropské unie ihned
navrhneme nahrazení daně z přidané hodnoty obratovou daní,
neboť DPH je administrativně náročná a umožňuje daňové
úniky. Hnutí SPD má ve svém základním politickém programu
závazek nezvyšovat daně. Tento náš závazek trvá. V naší zemi
musíme budovat ekonomickou infrastrukturu v oblasti dopravy a energetiky. V oblasti energetiky podpoříme individuální
projekty občanů k zajištění jejich spotřeby a ve velké energetice
je nutné, aby Česká republika zajistila svou energetickou bezpečnost. Podporujeme efektivní využití obnovitelných zdrojů.
Přijďte k volbám a podpořte hnutí Svoboda
a přímá demokracie – Tomio Okamura (č. 29).
Náš program naleznete na www.spd.cz.

Zadavatel: SPD-Tomio Okamura
Zpracovatel: PV Večerník

Demokracie-Tomio Okamura

lídr kandidátky Svoboda a Přímá

pro lidi v této zemi,“ říká RADIM FIALA,

„Náš program je jasnou a konkrétní podporou

tuaci v celém Olomouckém kraji a jeho
hlavní problémy a potřeby.“
 Co tedy Olomoucký kraj potřebuje?
„Parlament musí přestat politikařit a začít se zabývat běžnými potřebami lidí,
kteří chtějí normálně žít. Aby dojeli autobusem nebo vlakem do práce a do školy,
aby se jim při cestování autem nerozbilo
na děravých silnicích auto, aby posílali
děti do školy, ve kterých se jim budou
učitelé věnovat a ne vyplňovat stovky
lejster jako dnes. Aby policie opravdu
pomáhala a sloužila těm, kteří dodržují
zákony. Abychom měli dost doktorů
a sestřiček, kteří se o nás a naše blízké
postarají, když bude třeba. A abychom
zajistili dobrou péči o staré lidi, kteří si
nezaslouží žít v obřích domovech po !"# $
dobných středoškolským internátům.“
 To zní zajímavě, ale jak toho
chcete dosáhnout?
„Stačí zajít do hospody. Tam lidi nejen
nadávají, ale většina z nich má i dobré nápady, třeba komu přidat a komu
Zadavatel: Starostové a nezávislí
Zpracovatel: PV Večerník
vzít. My starostové do hospod ve svých
vesnicích chodíme, na rozdíl od celoži- co vidíme a slyšíme, dáme do zákonů... govat? Do politiky se musí vrátit zdravý
votních poslanců, kteří znají jen malo- Samozřejmě to zlehčuji, ale na druhou selský rozum.“
stranské kavárny. Bude stačit, když to, stranu proč by to takhle nemohlo fun- 
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Tuto podmínku splňuje prostějovský
kandidát občanských demokratů č.
2 - vysokoškolský učitel Petr Sokol,
který kandiduje s jasnými pravicovými názory. Podle jeho názoru je
nezbytné, aby skončilo stálé a občas
chaotické přijímání stále nových zákonů. „Věděli jste, že máme třeba zákon o zoologických zahradách?“ táže
se Sokol a dodává: „Jako pravicový
poslanec bych v případě zvolení navrhoval při každém schválení nového
zákona zrušení nějaké staré a nepotřebné normy. Myslím totiž, že máme
řadu zákonů, jejichž zrušení by si
nikdo ani nevšiml, a to už nemluvím
o různých vyhláškách a nařízeních.
Džungli zákonů a vyhlášek musíme
pořádně a včas prosekat.“
Petr Sokol je navíc přesvědčen,
že musíme zastavit příval zákazů
a příkazů, kterými chce stát regulovat všechny detaily našich životů: „Třeba minulý týden jsme zase
narazili na výmysl vlády zakázat
během některých svátků nakupovat ve velkých obchodech. A to vláda zavedla za poslední roky řadu
ještě horších opatření...“
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Prostějovský region potřebuje
v pražské sněmovně někoho, kdo
bude schopen bojovat za jeho zájmy. To předpokládá, že půjde
o vzdělaného člověka a zároveň
odborníka, jenž bude dobře znát,
jak funguje Parlament a další instituce. Jedině ten se pak v Praze
neztratí a jistě pomůže prosadit
projekty, které pomohou Prostějovsku.

Dalšími představovanými body programu Petra Sokola je i obrana podnikání.
„Musíme se postavit představě současné vlády, že živnostníci a malí podnikatelé jsou dojné krávy, z nichž může
státní rozpočet vymačkat další a další
peníze, které pak použije na často zbytečné a občas i trochu podivné dotace,“
má jasno Petr Sokol. „Nesmíme ovšem
zapomenout ani na boj s kriminalitou

;$(

Podle prostějovského kandidáta „modré“ strany je také nezbytné, aby se příští Parlament už konečně zaměřil na
změnu systému sociálních dávek. „Potřebujeme systém, jenž bude hlavně
spravedlivý, a to zejména k těm, kteří
chtějí pracovat. Osobně bych se klonil k systému jednotné sociální dávky.
Každý by dostával od státu pevnou
měsíční částku. To by pomohlo v první řadě těm s nižšími platy, studentům
a rodinám s dětmi,“ vysvětluje kandidát
ODS svou představu o spravedlivém
sociálním systému.

 !"

O tom, zda ve sněmovně zasedne prostějovský kandidát občanských demokratů s těmito jasnými názory Petr Sokol,
vysokoškolský učitel, rozhodne již za tři
týdny nejenom počet hlasů pro ODS,
ale také množství „kroužků“ - preferenčních hlasů pro zástupce Prostějovska
na „modré“ kandidátce. Potřebujeme
kroužkovat Prostějovany, protože poslanci z jiných okresů jistě nebudou mít
tolik na zřeteli to, co trápí místní region.
Zadavatel: ODS / Zpracovatel:
FaceLift Communications s.r.o.
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a narovnání vztahu mezi těmi, kteří
chrání pořádek, právo a bezpečnost
občanů. Dnes se občas policisté či třeba příslušníci vězeňské služby a justiční
stráže musí bát, aby si na ně zločinci
nestěžovali. Stát proto nesmí chránit
pouze práva pachatelů a obviněných,
musí naopak vždy myslet na prvním
místě na práva příslušníků bezpečnostních sborů riskujících zdraví a životy ve
službách našeho státu.“

Zadavatel: ODS
Zpracovatel: PV Večerník
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navštivte stále více oblíbenější inter

Pozorný občan si jistě povšiml, že slova
o zaručeně nejdůležitějších volbách od
roku 1990 razí před každými dalšími
volbami zejména zasloužilí političtí
harcovníci doslova přilepení ke svým
poslaneckým, senátorským či zastupitelským křeslům. Oni to ostatně opakovat musejí, vždyť jsou na politických
funkcích doslova závislí, a tak se touto
již zlidovělou frází snaží s větším či
menším úspěchem nalákat k volebním
urnám aspoň tradiční voličské jádro.
Co tedy můžeme především očekávat
od blížících se voleb? Pravděpodobně
další potvrzení toho, že popularita tradičních stran má sestupnou tendenci.
Zřejmě s dvěma výjimkami. A to v podobě komunistů a lidovců.
Agitace skrze kostel má zejména
v moravských regionech stále svůj vliv
a i díky ní lidovci opět potvrdí nejen
parlamentní účast, ale dost možná
také účast ve vládě. Ostatně i současné
vedení strany se drží hesla, že nejdůležitější z celé politiky je být vždy při tom
(být vždy u moci). I když se to nerado
v této partaji slyší, už za minulého režimu byla lidová strana pevnou součástí
tehdejších mocenských struktur. Jako
nedílná součást Národní fronty ve
svých stanovách uznávala ještě v roce
1989 vedoucí úlohu KSČ. I po roce
1990 strana lidová prokazuje značnou
pružnost při vládních angažmá a nedělá jí problém se dohodnout s takzvanou pravicí i takzvanou levicí. Být
vždy při tom se prostě vyplatí. Lidovci
o tom vědí své. Komunisté, kterým se
předvídala postupná marginalizace, se
dokázali až nečekaně přizpůsobit novým poměrům a stát se postupně klidnou silou české politiky. Vedení umně
umrtvilo radikalitu části straníků a vyměnilo posty a peníze za tradiční ideály
a hodnoty levice. Praxe ukázala, že peníze nesmrdí ani komunistům a postupem času, zejména za éry současného

předsedy, se z nich stala velmi krotká
opozice, která jen občas a jen na oko
revolučně zabouří. Například požadavkem na vystoupení z EU a NATO.
Komunisté stále těží především z toho,
že po převratu odolali snahám o změnu názvu a mohou z klidného, ale poněkud zatuchlého závětří pohodlně
kritizovat všechny polistopadové vlády, jelikož je k řízení státu na centrální
úrovni zatím nikdo nepřizval. Vyhnuli
se tak i případným skandálům spojeným s účasti na centrální vládě. Ale to
nemusí platit na věčné časy. Zatím jim
k solidnímu zastoupení ve Sněmovně
vždy stačilo držet stabilní program, sbírat hlasy tradičních voličů i hlasy protestní, a neumazat se od vládnutí. Tato
dosud úspěšná taktika zajišťující části
straníků lukrativní posty se však časem
může vyčerpat.
ODS po pádu vlády v roce 2013 výrazně ztratila a nic nenasvědčuje tomu,
že by její obliba mohla významně růst.
Strana spojená především s ekonomickou transformací v devadesátých letech
i se všemi negativy, které tato transformace občanům a naší zemi přinesla,
má zřejmě svá nejlepší léta již za sebou.
Stále ale ještě může nabídnout zasloužilým členům zajímavé funkce. Byť
v mnohem menším počtu než v minulosti. Někdejší hegemon české pravice
v těchto volbách vsadil na osobnosti
známé z komunální a krajské politiky a až volby ukážou, zda se modrým
ptákům tato sázka na méně okoukané
tváře vyplatila. I TOP 09, známa svými
trvalými asociálními návrhy namířenými proti většině prostých lidí pod
velmi průhlednou záminkou o údajné
nutnosti nezadlužovat budoucnost, již
má pravděpodobně svá nejlepší léta
za sebou. Ani bodrý kníže, ani předseda a bývalý nepříliš úspěšný ministr
financí, kterému sdělovací prostředky
poskytují pro prezentaci jeho svéráz-

ných myšlenek nebývalý prostor a který disponuje darem vyjadřovat se vždy
a ke všemu, už netáhnou tolik jako ještě pár let nazpět. Inu, opakovaný vtip
přestává býti vtipem, zvláště když jde
o vtip nepodařený. A pohádkám dospělý svéprávný člověk většinou nevěří.
Předvolební spojení TOP 09 s miniaturní liberálně a ekologicky zaměřenou stranou jasně svědčí o výrazném
ústupu z někdejších pozic. Sociální
demokraté sice dokázali vyhrát minulé
volby, ale nyní se dlouhodobě potýkají
s výrazným úpadkem voličské podpory
a čelí hrozbě propadu do pozice jedné
z řadových opozičních stran po letošních volbách. Na to jedna z největších
a nejvlivnějších stran nebyla zvyklá.
Jenže i socialisté, stejně jako jiné partaje, doplácejí nejen na permanentní
vodění voličů za nos, nesplněné sliby
a dětinské politikaření, ale v neposlední řadě i na programovou nevýraznost
a personální vyprahlost. Socialistům
scházejí, a nejsou v tom zdaleka sami,
výrazné osobnosti. Staré a vyhaslé kádry už nemají co nabídnout. Tedy kromě
toho, že vždy vehementně požadují volitelné místo na kandidátce, zdůrazňujíce tak vlastní nepostradatelnost. I zde
však platí, že všeho jen do času. Úpadek
tradičních stran je viditelný rovněž
v házení špíny na politickou konkurenci, což svědčí o tom, že kromě pomlouvání konkurence se ta která partaj už na
větší činy snad ani nezmůže. Z tohoto
stavu pak mohou těžit síly zatím tolik
neokoukané, ať už v jejich čele stojí bohatí byznysmeni nebo třeba podnikatel
a politik moravsko-japonsko-korejského původu. Každopádně volby opět
mohou přinést, stejně jako ty v minulosti, znovu nejedno překvapení.
Koncem osmdesátých let napsal filozof Milan Šimečka o neumění politiků
v pravý čas odcházet. Tato stále nanejvýše aktuální slova nastavují i dnes řadě

MÁTE I VY NÁZOR
NA BLÍŽÍCÍ SE VOLBY?
PIŠTE NA
REDAKCE@VECERNIKPV.CZ!

politiků nemilosrdné zrcadlo: „Umění
odejít je v politice vůbec na úrovni
trapného diletantismu. Všichni tito
politikové si do jednoho namlouvají,
že jejich zodpovědnost jim nedovoluje jednat, jak by měl jednat normální
člověk. Ani jeden se nepřizná k tomu,
že ho hrozně baví být nahoře a přijímat
blbé a neupřímné pocty.“ Pokud si tato
slova přečtou dlouholetí politici, možná lépe pochopí příčiny úpadku klasických partají. Kdo z nich si ale bude
schopen poctivě přiznat, že v těch několika větách napsaných již před třiceti
lety poznal sám sebe?
Miroslav Pořízek, Prostějov

Blíží se už zase údajně nejdůležitější volby od převratu

17092911133

Odstartovala kampaň před volbami do
Poslanecké sněmovny. Moc to nemám
rád, i slovo kampaň se mi dost protiví.
Nechci slibovat, nechci
se chlubit. Nechci si
oholit „mušketýrský“
vous, i když mi lidi
radí, že bez něj bych na
plakátech vypadal líp.
Nechci se dělat jiný nebo lepší, než jsem.
Kdo volí Oklešťka, volí bývalého starostu Výšovic, kterému dávali jeho sousedé
celých dvacet let opakovaně důvěru v komunálních volbách. A taky hejtmana,
který miluje náš kraj, čtyři roky za něj ve
sněmovně bojoval a je připraven to dělat
i v dalších čtyřech letech.
Kdo volí ANO v Olomouckém kraji, volí
osobnosti, které svým životem prokázaly,
že jim nejde o moc ani o peníze, ale o lidi.

Zadavatel: ANO 2011
Zpracovatel: PV Večerník

Kdo volí hnutí ANO, volí srdcem a rozumem. Vím, že vás nezlákají laciné sliby
a hesla, ale věříte nám, že jsme tady pro
lidi, kteří chtějí v naší
republice zavést řád
a pořádek. Že přineseme prosperitu, která
se projeví i v peněženkách a pohodovém
životě vás všech, kteří se staráte o rodinu,
pracujete, odvádíte daně a očekáváte za ně
bezpečnost, kvalitní zdravotní péči a dobré
školy pro vaše děti. V uplynulých čtyřech
letech jsme to, myslím, svou prací dokázali,
ale naše cesta ke spravedlivé a prosperující
společnosti je teprve na začátku.
Budu rád, když nám pomůžete. Přijďte
Ladislav OKLEŠTĚK,
k volbám!
lídr hnutí ANO 2011
v Olomouckém kraji

nechci se chlubit

budou pořád domovem naše vesnice
a města, ve kterých jsme vyrůstali a žijeme s našimi rodinami. Jen ve sněmovně budeme mít blíže k těm správným
dveřím... Abychom našim dětem a sousedům zajistili co nejlepší budoucnost
a pohodový život. A když o tom tak
přemýšlím, slibuji, že pokud se umístíme v Olomouckém kraji ve volbách
´na bedně´, porostou jitrnice v celém
kraji... (smích) A starosta své slovo drží!
 Tak jinak: když zvolí konkrétně
vás, porostou jitrnice neboli dotace
hlavně v Dolních Studénkách?
„Hrát si na svém písečku mi není rozhodně vlastní. Vždyť mým mottem je
moudré africké přísloví: ´Když chceš
jít rychle, jdi sám, chceš-li dojít daleko,
pojďme spolu.´ Snažím se inspirovat
prostřednictvím příkladů ze zahraničí ke spolupráci naše obce a města,
jsem aktivní v rámci struktur Evropské
unie, kde s veškerým nasazením a snad
i úspěšně bojuji za celý evropský venkov. Pokud se mám vrátit konkrétně do
našeho regionu, tak kromě starostování
jsem také krajským zastupitelem, takže
mám poměrně dobře zmapovanou si-

Nechci slibovat,

státní anketě mezi nejlepšími starosty, vyrostly v jeho Dolních Studénkách na stromech jitrnice a pivo
teklo proudem. „Splnil jsem tím
svůj slib a odměnil naše skvělé občany za všechno, co pro obec dělají. Ale
takové posvícení u nás není každý
den. Abychom si mohli užívat pohodový život v hezké vesnici, musíme
si to nejdříve odpracovat. To je u nás
všem jasné,“ říká starosta Dolních
Studének a kandidát do sněmovních
voleb za Starosty a nezávislé Radim
Sršeň, který teď nabízí podobný recept celému kraji.
 Takže když se dostanete do sněmovny, porostou jitrnice v každém
městě a vesnici Olomouckého kraje?
Jitrnice k zakousnutí bych nesliboval, ale pokud bereme ty jitrnice jako
symbol kvalitního života, tak proč
ne? (úsměv) Dnes sedí v Parlamentu
spousta politiků, kteří nemají o skutečném životě ani páru, ze školy elegantně
zapluli do poslaneckých lavic a spokojeně si žijí ve své pražské slonovinové
věži. Naopak naše kandidátka je plná
starostů a dalších osobnostní, které
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PROSTĚJOV Pouhých osmnáct dní. Přesně tolik jich zbývá do otevření volebních místností. Strany a hnutí před očekávanými volbami
do Parlamentu Poslanecké sněmovny České republiky zvyšují své obrátky v předvolební kampani. O přízeň voličů v Olomouckém kraji
se uchází šestadvacet politických uskupení, na jejichž kandidátkách najdete hned šestaosmdesát občanů Prostějovska. Kolika z nich
přisoudíme mandát poslance? A vyhraje volby hnutí ANO 2011, kterému i předvolební průzkumy přisuzují roli jasného favorita?
Volby ve dnech 20. a 21. října mohou být enormně napínavé, možná i nezvykle vyrovnané. Jakým směrem půjde Česká republika
v příštích čtyřech letech, může rozhodnout už jen samotná účast voličů.
Jak to vidíte vy? Napište nám na e-mail: redakce@vecernikpv.cz! Když se v roce 2013 umístil v celo- Praha, troufám si říct, nezkazí. Pro nás
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publicistika

pro svého malého syna do školky.
Je to skvělá školka a v ní skvělé paní
učitelky. Syn tam chodí moc rád,
ale naše vláda se úplně zbytečně
rozhodla, že děti musí do školky na
rok povinně, ať už to rodiče chtějí,
nebo ne. Zastavení třetí: stát chce
rozhodovat místo rodin a rodičů.
Když půjdeme dál, narazíme v Olomoucké na hospůdku Na schůdkách. Asi tam potkáme hlouček
zákazníků, jak v dešti kouří před
hospodou. Uvnitř už nemohou,
i když by to majitel povolil. Zastavení čtvrté: vláda ví lépe než lidé, co je
pro ně dobré.
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prosto nepochopitelné... Ostatně
Prostějov považují za nejhorší
možné mezi všemi městy a lidi
v něm za největší blbce pod sluncem. Přestěhovat se do jiného lepšího města však bohužel nehodlají. Naštěstí existuje celkem rozumný
recept, jak se nenechat otrávit. Ten
je pro internetové diskuse stejný
jako pro běžný život a zní: Nekrmte
trolly!

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

Vydìlala mìstská kasa

Nemám nic proti kolotočářům a chápu, že tyto atrakce k hodům v Prostějově patří. Ale jelikož jsme my majitelé vozidel z Wolkerovy ulice a okolí opět
po roce trpěli uzavřením parkoviště mezi Wolkerovou a Komenského ulicí,
tak mi kolotočáři prostě zase hnuli žlučí. Na atrakcích se sice vyřádily stovky
dětí, ale desítky řidičů zase řešily špatné parkování se strážníky městské policie. Auta totiž stála kvůli uzavřenému parkovišti všude možně - na chodnících, na trávnících i v jednosměrce. Takže nevydělali pouze kolotočáři, ale
i městská pokladna...
František Navrátil, Prostějov

Palec nahoru, ale...

Docela se těším na atrakci v podobě nové sochy Jiřího Wolkera sedícího na
lavičce. Nedokáži si ale představit, že bronzová socha tohoto básníka tady
vydrží jen tak, bez toho, že by se stala terčem vandalů. Jsem přesvědčen,
že bez poškození určitě dlouho nevydrží. Zajímalo by mě, zda na tuto skutečnost vedení města pamatovalo a jestli socha bude nějakým způsobem
zabezpečena. Jinak ale tomuto nápadu dávám palec nahoru. A pokud pan
architekt Karásek skutečně dotáhne do konce ještě čůrající Hanačku, pak
centrum Prostějova nebude mít chybu.
Jiří Doseděl, Prostějov

Blbost je neomezená

Rád bych se zeptal zástupců politických stran, jestli se jim vyplatí rozmisťovat
různé tabule či plakáty v rámci předvolební kampaně po různých místech v Prostějově. Když kolem těchto tabulí procházím, nenašel jsem ani jednu, která by
nebyla poškozena, pomalována hanlivými nápisy či jinak poškozena. Osobně
nechápu, jak se někdo může snížit k podobným činům a své antipatie k jednotlivým kandidátům projevovat podobným způsobem. Blbost některých lidí je
neomezená, bohužel. Každopádně pomalované plakáty politiků je něco, co do
prostějovských ulic a na náměstí rozhodně nepatří.
Jan Dopita, Prostějov

Proè nerozhodli?

 !"
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ho sportu, ti prostějovští útok zpochybňovali a celou záležitost označovali za marketingový tah.
edná se přitom o typický příklad
„Vzpoury deprivantů“ tak, jak ji
popsal český neuropatolog František
Koukolík. V současné „bezproblémové“ době se do popředí všemi možnými prostředky snaží vecpat lidé, kteří
své postoje zakládají na iracionálních
a paranoidních pocitech, spikleneckých teoriích a zmanipulovaných
faktech. Na jejich názory pak slyší
zejména ti, kteří vyhledávají cokoliv
negativního, protože právě to nejlépe odpovídá jejich životnímu pocitu
i pohledu na svět kolem nich.
internetových diskusích tito
lidé vystupují anonymně
a záměrně zasílají provokativní až
urážlivé příspěvky, jejichž hlavním
smyslem je vybudit ostatní k emo-

tivní odezvě. Říká se jim trollové
a jejich činnost už byla poměrně
slušně zmapována v řadě publikací. Cílem je bavit se rozvracením čehokoliv smysluplného. Je
naprosto neefektivní s nimi jakkoliv
polemizovat. Jediným prostředkem,
jak na ně reagovat, je ignorace. Pokud se jim nebude dostávat patřičných reakcí, přestane trolly jejich
osamocená činnost bavit.
odobné je to i v normálním životě. I ten nejrozumnější člověk
se může někdy nechat zatáhnout do
emotivní hádky, ve které se už neřeší faktické věci, ale jde v ní pouze
o urážení toho druhého. Velmi často
k tomu dochází v případě, kdy člověk přistoupí na hru my vs. oni. (bílí
vs. černí, Evropané vs. migranti, opozice vs. koalice, sparťané vs. slávisti,
modří vs. červení atd.) V každé takové polemice pak už nejde o to cokoliv vyřešit, ale pouze o to, co nejzákeřněji urazit své oponenty. To vše
se ovšem brzy vrátí zpět jako bumerang. Nesmysly se kupí na nesmysly
a nic se fakticky nehne dopředu.
řitom ničím nenaštvete mnohé
ze svých „oponentů“ víc, než
tím, že se přiznáte k tomu, že se máte
dobře. Něco takového je pro ně na-

Nemohu pochopit, z jakého důvodu prostějovští zastupitelé odložili rozhodnutí o stavbě krytého plaveckého bazénu, který má vyrůst ve stávajícím
areálu aquaparku. Proč o něm má rozhodovat až nová politická reprezentace, která vzejde z voleb až na podzim příštího roku? Copak současní komunální politici jsou nesvéprávní a nedokáží učinit potřebné kroky? Každý ví,
jak si všichni v Prostějově přejeme mít konečně pořádný bazén, ve kterém
by se dalo v aquaparku plavat. To zase budeme čekat další roky navíc?
Milan Lipták, Prostějov
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vorností malé obce vzkvétají,
nesvorností velké obce hynou,“ nechali si vytesat naši předci na
radnici. Zřejmě velice dobře věděli
proč. Na závist, pomluvy a hádky byli
Hanáci vždycky machři. Odpovědně
si vládnout však příliš neumí. Například v polovině třicátých let muselo být úředně rozpuštěno městské
zastupitelstvo a do čela města dosazen vládní komisař. Hitem dnešní doby je zase podávání nejrůznějších trestních oznámení a tzv.
trollení v internetových diskusích.
ak daleko je v tomto právě Prostějov, se naplno ukázalo v příspěvcích
po zveřejnění fotografie pořezané
ruky tenistky Petry Kvitové. Zatímco
diskutéři na celostátních serverech
oceňovali skvělou práci doktorů
i vůli, kterou Petra potřebovala pro
návrat do kolotoče profesionální-

„S

Město s krásně opraveným náměstím i radnicí. Dlouhodobě
nejlépe hospodařící město v ČR. Město s fungující průmyslovou
zónou a naprosto zanedbatelnou nezaměstnaností. A samozřejmě: město, které stejně jako kterékoliv jiné má své každodenní problémy, přehmaty a dramata, na které je určitě správné
upozorňovat. Na druhou stranu ovšem také město iracionálních křiklounů, kteří se cítí odstrčeni a tak plivají na vše kolem
sebe. Město nenávistných trollů, jejichž hlavním úkolem je snížit
ostatní na svoji vlastní úroveň. To vše je současný Prostějov.

A ZKAZIT SI TO HOLT MUSÍME SAMI...

soutěže kvůli neuhrazenému stotisícovému dluhu vůči hokejovému svazu.
Někdo by mohl namítnout, chybička
se vloudí, obzvláště když vedení klubu ujišťuje hokejovou veřejnost, jak je
všechno v pořádku. Ovšem je tu ještě
jedno „ALE“. Klub nyní požádal město
o další tři miliony korun, přičemž pět
milionů (zdaleka nejvíce ze všech oddílů v Prostějově) obdržel z radniční
kasy již na jaře! Lze se jen domnívat,
jestli má LHK Jestřábi A team s.r.o.
absolutně pokrytý rozpočet na celou
sezónu... Jak se zdá, žádná sláva to nebude. Ostatně to poznáme už brzy, neboť v případě neudělení dotace bude
muset Luňák najít prostředky jinde.
A když to nedokáže, raději nedomýšlet... To by se psal další díl seriálu s názvem „Konec hokeje v Prostějově“.

Ze všech stran teď na nás útočí slogany, hesla a velká prohlášení. Pro
mne osobně je ale symbolem toho,
co vše je u nás v České republice
špatně, krátká procházka po ulici, na
jejímž začátku najdeme ještě starou
cedulku s nápisem Olomoucká třída. Ano, jedna z hlavních ulic našeho
města se jmenuje jako celý náš kraj.
Když do ní vstoupíte, po chvíli narazíte na sociální ubytovnu, na které
stále visí transparent, jehož obsah
můžeme přeložit takto: „přijďte
k nám, bydlet, zařídíme vám od stáHlouposti
tu sociální dávky“. Zastavení první:
místo podstaty
na našem putování Olomouckou
ulicí by se tedy mohlo jmenovat: U „kruháče“, kde končí Prostějov
a začínají Držovice, by měl začínat
zneužívání sociálních dávek.
obchvat Prostějova, aby všechna auta
\"(
nejezdila přes Olomouckou. Roky
Po chvíli ale dorazíme na místo, kde běží a nic. Zastavení páté a posleddlouhá desetiletí fungovala vyhláše- ní: neřešme hlouposti, které jsme
ná hospoda Chaloupka. Už tam ale potkali na cestě po Olomoucké ulici,
není. Skončila v roce, kdy se zavedlo ale důležité věci. Pak tu bude stát obEET, kontrolní hlášení a v restaura- chvat a Prostějované, Prostějovanky
cích byl zaveden úplný zákaz kouře- a Prostějovčata budou všichni dýchat
ní. Zastavení druhé: šikana živnost- o něco zdravější vzduch.
níků a drobných podnikatelů.
P. S. Podobných ulic s příběhem
A jdeme dál. Za chvilku dojdeme najdeme bohužel v každém městě
ke kolejím. Tam odbočuji, když jdu několik...

Pøíbìh
Olomoucké ulice

SOKOLÍ OKO...

Osobně nemám rád přehánění a už
vůbec ne nějaké dramatické prognózy
předpovídající něčí konec. Ale okolnosti, které obestírají hokejové dění
v Prostějově, mě ubezpečují v tom,
že zdejší sport číslo jedna aktuálně
prožívá klinickou smrt. Mladí Jestřábi
už bohužel dávno leží na pomyslném
hřbitově, když vedení tohoto klubu
přivedlo nejenom žáčky, dorostence
a juniory, ale i jejich rodiče na pokraj
zoufalství. Nový klub SK Prostějov
1913 disponuje pouze minimem dětí,
takže o nějaké základně se nedá mluvit
ani náhodou. A dospělí? Kdo umí číst
nejenom mezi řádky, musí se zákonitě
ptát - jak dlouho vydrží fungovat klub
bosse Jaroslava Luňáka? Jestřábi prožili při vstupu do WSM ligy pořádnou
ostudu, když jim hrozilo vyloučení ze
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Michal
KADLEC
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letos slavíme jubileum...

Ahoj všichni,
tak a máme je tady. Koho? No, přece
parlamentní volby. Asi jen absolutní
ignorant si nevšiml volební kampaně
a reklamy televizí na svá volební studia, kde to do nás budou cpát horem
spodem od volebních výsledků až po
možné koalice. Bude se zde střídat
panoptikum komentátorů a analytiků, kteří již dávno ztratili to, co by
každý komentátor a analytik u voleb
měl mít, tedy nadhled a neutrálnost.
Já dnes rozhodně nehodlám agitovat ani pro strany, ani hnutí, protože
je věcí každého voliče, pro koho se
rozhodne, i když si o některých stranách a hnutích mohu myslet cokoliv.
Rozhodně však budu tlačit na to, aby
se k volbám vůbec šlo. Je totiž bezva,
jak každý umí remcat v hospodě, případně ze sebe dostávat neuvěřitelná
moudra na sociálních sítích, pak ale
dojít k urně je velký problém. Ovšem
přijde nový povolební den a opět je
plno plkání v hospodě a na Facebooku, jak by se mělo a co by se mělo. Tyhle kecálky mám vskutku nejraději.
Jejich argument, že není koho volit,
tak proč tam chodit, si tedy velmi odporuje s jejich komenty u piva a počítače. Tvrdím, že se jedná o rozpolcené osobnosti, názor mají, ale volit
nejdou? Nechápu, opravdu ne!
Témat, která mohou určit, koho volit, tu je, jen pozor na to, aby se nevolilo na základě témat komunálních.
Teď opravdu volíme pro tento stát,
a to, že někde něco ve městě nestojí
nebo se někde něco zbouralo, si nechejme na volby komunální. Teď by
nás mělo zajímat to, že je ohrožena
naše suverenita, bezpečnost, slušně
fungující ekonomika, že se dostáváme do kurately utopických bláznů
v jednom belgickém městě a jsou pošlapávána základní občanská práva,
protože nad nimi stojí jakési unijní
slátaniny. Už proto pojďme volit za
sebe, za naše děti, za naši republiku.
Marty

MARTYHO
SLOUPEK

17070720764

17092711115

17092611106

8

letos slavíme jubileum...

seriál Večerníku

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH

Pondělí 2. října 2017
www.vecernikpv.cz

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...
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RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

Po hodovém přídavku z minulého vydání pokračuje dnes seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku klasickým dílem, který na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika nese pořadové číslo šestnáct.
A klasikou přitom zavání i název naší další restaurace, jemuž se gastronomický tým Večerníku podíval
na zoubek, tedy lépe řečeno pod pokličku. Na konci letního období se totiž do hlavní role dostalo klasické plzeňské pivo. S radostí lze konstatovat, že originální restaurace v centru Prostějova patří určitě
k tomu nejlepšímu, co jsme měli doposud možmost poznat.
A že už toho bylo... Vše odstartovaly dvě pilotní části na konci uplynulého roku, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu stávajícího letopočtu, načež druhý měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly, v březnu jsme se
premiérově vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme v pravidelném rytmu střídání, přičemž výjimkou byly návštěvy pizzerie, podniku pro vegetariány, zahradní restaurace a naposledy tedy monitoringu
hodového menu po těch nejznámnějších místech s tímto vyhraněným účelem.
Naposledy také avizujeme, že již brzy se bude bojovat o výhry v rámci ohlášené čtenářské soutěže. Oceňovat budeme také samotné provozovatele. Více se dozvíte v říjnových vydáních.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz
a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech třináct doposud zveřejněných
dílů. Teď už ale pojďme do další restaurace, která si našla své místo na trhu...

Jedna z nejnovějších prostějovských restaurací, jejíž celý oficiální název je poněkud dlouhý a zní Pilsner Urquell
Original Restaurant, je veřejností nazývána neformálněji Plzeňskou restaurací. I když funguje již řadu měsíců,
stále vyvolává mezi obyvateli města diskuse. A to díky exkluzivnímu umístění, neobvyklému interiéru a na zdejší
podmínky i vyšší ceně piva.
Hned po otevření se stala prestižním místem a mnohé rozhovory začínaly otázkou: „Už jsi byl v Plzeňské restauraci?“ Pro její vysokou návštěvnost nebylo lehké zařadit se k těm, kteří „už byli“. Množství hostů a počáteční nevyladěnost obsluhy přinášely problémy, které byly často předmětem kritiky návštěvníků. Proto jsme se do hodnocení
nepustili hned v prvních dnech nebo týdnech po otevření, počkali jsme, až se chod restaurace vyladí a problémy
odstraní. Asi jako v divadle, kde při premiéře také leccos skřípe, aby se potom hra úspěšně hrála mnoho sezón...
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Jak je naším dobrým zvykem, podíváme se nejprve, co se o Plzeňské restauraci dočteme na internetu. Webové
stránky jsou graficky zdařilé a obsahují
základní informace o restauraci a její
nabídce. Dočteme se, že podnik se
nachází v secesním domě postaveném v roce 1912 pro Živnostenskou
banku. Někteří si pamatují, že v exkluzivních prostorách se po desítky
let nacházelo největší prostějovské
papírnictví - NARPA. Po roce 1989
se zde vystřídalo několik nájemců,
ale ten současný se do exkluzivních
prostor hodí nejlépe.
Webové stránky uvádějí kompletní
obsah denního a stálého jídelního
a nápojového lístku, takže se můžete
do restaurace vydat již předem zorientováni, kterým směrem zaměříte svoji
objednávku.
Restaurace otevírá každý den v 11 hodin a končí ve 23 hodin, v pátek a v sobotu o hodinu později.

]$@
Interiér je v prostějovských poměrech
výjimečný již svým stavebním řešením
a vysokými okny orientovanými na
náměstí T. G. Masaryka a Pernštýnské náměstí. Dominantou restaurace
jsou pivovarské rekvizity - dokonale
naleštěné i plně funkční měděné tanky

a víko pivovarské varné pánve, rovněž měděné, zavěšené nad výčepem
naproti vchodu. Ostatní zařízení je
prosté, z tmavého dřeva, ale pro pivní restauraci typické. Po levé straně,
u výčepu, najdete vysoké kulaté
stolky s vysokými židličkami, jinde
v restauraci si posedíte u klasických
stolů, pokud vás přijde víc, jsou
k dispozici i stoly kulaté. Kapacita
restaurace je okolo stovky míst. Vzhledem k počtu a velikosti oken nenajdete
mnoho stěn, přičemž ty stávající jsou
dekorovány dalšími pivovarskými rekvizitami: historickými fotografiemi
a také třeba graficky dokonale vyvedenými akciemi pivovarů. V letních
měsících je hojně využíváno posezení
u stolků na chodníku před restaurací,
kam se vejde čtyřicítka hostů.
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Kromě poledního menu v ceně od 95
do 125 Kč si můžete vybrat z poměrně
rozsáhlého jídelního lístku. Posuďte
sami: tři předkrmy (od 92 do 239 Kč),
tři polévky (od 35 do 49 Kč), čtyři saláty (od 109 do 149 Kč), pět těstovinových jídel (od 99 do 169 Kč), sedm
menších jídel k pivu (od 59 do 89 Kč),
třináct hlavních jídel (od smaženého
sýra za 95 Kč po téměř kilogramovou
porci pečených vepřových žeber za
225 Kč), pět různých 200gramových
steaků (od 199 do 339 Kč), z ryb je
na jídelníčku losos. K jídlům si můžete
vybrat z nabídky šestnácti různých pří-

loh, pokud jste zatoužili po sladké tečce na závěr, jsou vám k dispozici čtyři
druhy desertů. Pokud dáváte přednost
před sladkou tečkou na zakončení večera něčemu ostřejšímu na vytrávení,
budete i v tomto případě spokojeni
s nabídkou, a to jak s její šíří, tak cenovou škálou. Nebo si myslíte, že jedenadvacet různých druhů whisky,
sedmnáct druhů rumů a sedm různých vodek je málo?! A to se nezmiňujeme o koktejlech, při nichž můžete
vzpomínat na minulou - nebo budoucí
- dovolenou v Karibiku.
Přiznáme, že oba dáváme přednost
vínu před tvrdým alkoholem, nabídka vína není v restauraci příliš široká
(a proč by také byla v restauraci zasvěcené Plzeňskému Prazdroji?), ale je
kvalitní a není předražená. A co je velmi sympatické a u nás málo obvyklé,
lze si objednat i jen skleničku ze zahraničních vín uvedených v menu.
Konečně se dostáváme k tomu hlavnímu nápoji, kterým je v Pilsner Urquell
Original Restaurantu samozřejmě
plzeňské pivo. Půllitr je za 42 Kč, pokud si dáte tuplák (pro laiky: obsah 1
litru), relativně ušetříte dvě koruny. Jak
je dnes v lepších restauracích zvykem,
můžete si vybrat, jestli chcete načepovat hladinku, mlíko, šnyt nebo Čochtana. Kromě „Plzně“ si můžete objednat
levnějšího „Kozla“ z Velkých Popovic,
pro řidiče je k dispozici i Birell (půllitr
obou piv je za 33 Kč).
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EXCELENTNÍ

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

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

3

DOBRÉ

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

2

SNESITELNÉ

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

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

MINULÉ DÍLY
NAŠICH NÁVŠTĚV
NAJDETE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ
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Zaměřili jsme se především na hlavní
artikl restaurace - Prazdroj. Ochutnali
jsme nejprve klasickou hladinku, poté
jsme požádali o šnyt a řezané pivo,
které v této restauraci dokáží natočit
tak, že se obě piva nesmísí, ale ve sklenici zůstanou oddělena. Shledali jsme,
že o zlatavý mok je v restauraci dobře
postaráno a výčepní svoje řemeslo
ovládá.
Zvolili jsme kombinaci tří menších
jídel. Smažené cibulové kroužky jsou
sice určené k přikusování k pivu, ale
dá se na nich leccos pokazit: od zapáchajícího a přepáleného oleje až po
nedochucení. Nic z toho se u cibulových kroužků nevyskytlo, proto
zmizely z talíře dřív, než nám přinesli horkou pánev s buřty pečenými na černém pivu a řecký salát. Na
malý hlad dvou hostů to byla vhodně
zvolená kombinace. Řecký salát s fetou a olivami byl připraven a ochucen
standardně, ale pánev s buřty v pikantní omáčce můžeme vřele doporučit. Snesli bychom i ostřejší variantu, pokud máte rádi pálivější pokrmy,
zkuste požádat obsluhu, v kuchyni
vám určitě vyhoví. Časnou večeři
jsme zakončili kávou servírovanou ve
vkusném nádobí. Chtělo by se napsat
i vkusně připravenou. Není zkrátka co
vytknout.
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V době naší návštěvy byla všechna
místa venku obsazena. Uvnitř byla
zpočátku obsazena jen asi čtvrtina
míst, později hostů přibývalo a při našem odchodu byla kapacita restaurace
naplněna z dobré poloviny, venku bylo
stále plno.
Obsluhovala nás mladá a pozorná nutno dodat, že i velmi hezká -servírka. Ochotně nám poradila s výběrem
a odpověděla na naše všetečné otázky,
například jak načepovat řezané pivo
tak, aby vrstvy světlého a tmavého
piva ve sklenici zůstaly odděleny.
V intervalech, které neobtěžovaly,
se zastavila u našeho stolu, aby se
zeptala, zda jsme spokojeni a jestli
něco nepotřebujeme. Vždy tak činila
s milým úsměvem a vkusnou mírou
neformálnosti.
Je pravda, že vzhledem k poměrně
malému obsazení hosty nebyli číšníci
ani kuchaři ve stresu a pohodlně stíhali
všechny obsloužit bez čekání.
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… se nachází zcela vzadu a vzhledem
k tomu, že celý interiér, včetně toalet, je
nový, není nic, co by vzhled a pohodu
na tomto místě narušovalo. Naprostá

Pilsner Urquell Original Restaurant má exkluzivní
polohu a sídlí taktéž v exkluzivním prostředí secesního domu. Interiér odpovídá neformálnosti
pivnice a je vkusně zařízen. Je poznat, že jej připravovali a personál školili lidé, kteří mají s tímto
druhem podniku zkušenosti. Doufejme, že si udrží
svoji úroveň a neupadne do průměru. Takových
podniků máme již ve městě dost...

4

hvězdy
čistota a vybavenost těchto prostor se
naštěstí staly v posledních letech samozřejmostí. Leckdy již překonávají
podobné zahraniční podniky.
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Podnik podobného typu, tzn. vzhledem neformální restauraci, zaměřenou na kvalitní, byť dražší pivo, Prostějov unese. Je to vidět i na získané
popularitě a na obsazenosti míst.
Přestože ve městě existují více než
čtyři desítky hostinců a restaurací
nabízejících polední menu, hodnocený podnik si mezi nimi vydobyl silnou pozici...
V zájmu objektivity je třeba přiznat,
že se stále vyskytují stížnosti, jako
například, že se na jídlo zejména kolem poledne někdy dlouho čeká, což
je přičítáno kapacitě kuchyně, hlavně
ale výtahu, kterým se jídlo dopravuje
z kuchyně do restaurace. Ke kvalitě
jídla jsme mezi svými známými nezaznamenali žádnou připomínku. Při
naší návštěvě jsme byli spokojeni...
Někomu nevyhovuje, že je na něj
vidět z náměstí díky velkým proskleným plochám, někomu vyhovuje, že
může sledovat dění na náměstí. Jak
praví klasik: Není na světě člověk ten,
jenž by se zavděčil lidem všem.
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JAK SE VÁM LÍBÍ V RESTAURACI
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letos slavíme jubileum...
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Byty, chaty, chalupy. To jsou
nemovitosti, kterých si člověk
považuje a vkládá do nich
nejenom spoustu peněz, ale i
úsilí a času. Každý majitel chce
vždy vtisknout svému vlastnictví kus svého já a samozřejmě
se mu snaží vtisknout určitou
tvář. Někteří lidé jsou natolik
šikovní, že si spoustu věcí udělají sami, vždyť ne nadarmo se
říká: co Čech, to kutil. Pro mnohé není problém spravit si střechu, zřídit si prvotřídní předzahrádku, udržovat funkční
zahradu, vymalovat si byt
nebo pořídit si vybavení chaty či chalupy. A kdo na to buď
není, nebo nemá čas, logicky
se s těmito záležitostmi obrací
na odborníky. A právě dnešní
tematická strana Večerníku
by měla čtenářům především
napovědět, kam se v případě
potřeby rekonstrukce střechy
nad hlavou poohlédnout...
Stranu připravil: Petr Kozák.
Texty: Michal Kadlec

&

téma Večerníku
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Když teče střechou...
Tráva, mech, ucpané okapy, popraskané tašky či střešní krytina
poškozená větrem nebo proděravělá kusem cihly z komína. To
jsou jen některé z mnoha možných příčin zatékání. Teče-li
střechou, je to samozřejmě nepříjemné. Voda poškozuje krov,
stropy i omítky, a pokud zatéká
delší dobu, náklady na opravu se
prodraží právě o malby či tesařské práce.
Existuje řada způsobů, jak zatékání
předejít, případně jak jeho příčiny
co nejrychleji napravit. Pravidelná kontrola a prevence jsou důležité zvláště u víkendových domů
a všech staveb, které nejsou pravidelně obývány. Následky dlouhodobého zatékání mohou být co
do rozsahu oprav velmi nákladné.
Pokud střecha dosluhuje a potíže
začínají propukat na více místech
najednou, připadá v úvahu její renovace, to znamená buď částeč-

nou, nebo úplnou výměnu krytiny,
případně výměnu krovů. Méně
nákladné je přeskládání krytiny, zahrnující výměnu poškozených kusů
a případnou výměnu části konstrukce krovů. Pokud už se práce
v takovém rozsahu dají do pohybu,
je dobré pečlivě zkontrolovat veškeré oplechování a okapy a přistoupit
buď ke kompletní výměně, nebo
k dílčím opravám.
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Častou a přitom nejsnáze odstranitelnou příčinou zatékání, které se
obvykle projeví na vnějších zdech
staveb, jsou zanesené a nevyčištěné
okapy. Může je ucpávat listí, mechy
či nečistota ze střech a není nic jednoduššího, než je pravidelně čistit.
Příčinou mokrých fleků na zdi může
být samozřejmě i zkorodovaný okap.
Takové nebezpečí hrozí zvláště v zanesených místech, odkud nemá

a zanesené okapy, je vhodné vyčistit střechu vysokotlakým čističem,
takzvanou wapkou. Proud vody
pod tlakem zbaví střechu zmíněných rizikových faktorů dokonale
a odhalí případná skrytá poškozená místa. Samozřejmě není dobré
vystavit střechu proudu vody v případě, že je na některých místech
očividně děravá.
Pálená krytina během let zvětrává
a křehne a pak je snadněji náchylná
k rozbití. Poškodit ji mohou například odpadávající kusy zvětralých
cihel, omítek či betonových částí
komínů nebo výše položených štítů. V takovém případě je třeba zároveň s výměnou poškozených tašek
předejít dalšímu možnému riziku
poničení, tedy přistoupit i k opravě
,- 
míst, z nichž kusy cihel či omítek
! 
odpadávají. V případě drobných
Dojde-li majitel střechy k závěru, že poškození střech z asfaltových hydkrytinu vytrvale poškozují přede- roizolačních pásů lze rovněž použít
vším mechy, případně nánosy listí bitumenové tmely.
voda kam odtéci, případně v ohybech a spojích okapových rour. V takovém případě je obvykle nutné poškozený díl zcela vyměnit a zachovat
při tom minimální nutný spád.
Banální, leč nepříjemnou příčinou
zatékání je i díra ve střeše. Tašky
mohou popraskat věkem, mohou je
poškodit větve, které občas dopadají na střechu při větru, případně větve, zlomené pod tíhou sněhu. Může
se rovněž stát, že se tašky poškodí
například při instalaci antény nebo
při jiné práci na střeše, v takovém
případě někdy způsobí zatékání
pouze posunutí či vychýlení střešní tašky. To však nemusíte odhalit
hned, projeví se třeba až při silnějším dešti nebo tání sněhu.

17092911124

1709221100

17092721114

17092921123

17092711119

najdete nás na

www.vecernikpv.cz

17092611108

Pro lup přes okno

V pondělí 25. září odpoledne kontrolovala policejní hlídka v Kostelci na Hané v ulici Sportovní řidiče
vozidla Volkswagen Transporter,
načež byl třiatřicetiletý muž vyzván
k provedení dechové zkoušky, kterou
akceptoval. Ta ale pro něho nedopadla nejlépe, protože přístroj vykázal
pozitivní hodnotu 0,85 promile alkoholu. To, že před jízdou pil alkohol,
řidič nezapíral. Byl vyzván k vyšetření v nemocnici, kterému se podrobil.
Byl mu odebrán biologický materiál.
A jeho jízda skončila...

Opilost nezapíral

V době mezi 9. a 28. zářím vnikl na
pozemek rekreační chaty v katastrálním území obce Ptení neznámý
pachatel. Násilím vypáčil okno na
verandě a dostal se dovnitř, kde
ukradl televizor i s ovladačem. Majitelce chaty vznikla škoda 8 500
korun.

Šel si pro televizi

Minulé pondělí 25. září ve večerních
hodinách zastavila policejní hlídka
v Čelechovicích na Hané v ulici Cukrovarská dvaatřicetiletého muže,
který jel na jízdním kole po středu
vozovky a bez zapnutého osvětlení.
Cyklistu policisté vyzvali k dechové
zkoušce a po jejím provedení bylo
jasné, že je řidič pod vlivem alkoholu. Přístroj vykázal hodnotu 1,05
promile alkoholu v dechu. Podezřelý muž se policistům přiznal k požití
vína a piva. Na kolo už ovšem nasednout nemohl a dál pokračoval po
svých.

Nametený cyklista

Ve středu 27. září v dopoledních hodinách „úřadoval“ lapka v Mostkovicích, když v obci rozbil okno uzamčeného osobního vozidla Škoda Fabia
a z předního sedadla spolujezdce si
odnesl batoh s peněženkou, ve které byla hotovost 300 korun. Dále se
v něm nacházely osobní doklady, doklady od vozidla, platební karta a mobilní telefon. Poškozenému vznikla
škoda na odcizených věcech 7 800 korun a na poškození vozidla půldruhé
tisícovky.
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3x foto: Martin Zaoral
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Malou vodní nádrž Povodí Moravy
převzalo od předchozího správce. „A to
v zanedbaném stavu... Přestože byla
pravidelně kontrolována, při technicko-bezpečnostních prohlídkách byl zjištěn
zhoršující se stav. Nádrž je značně zanesená nánosy a stavební část vykazuje závady. Plánovanou opravou a odtěžením
nánosů tak dojde k obnově retenční
a akumulační funkce nádrže a k zajištění
bezpečného provozu tohoto vodního
díla,“ prozradil Večerníku Petr Chmelař,
tiskový mluvčí Povodí Moravy.
Hotovo s opravami by mělo být do
konce června příštího roku.

Martin ZAORAL

Obec získala8"&*;%!)

EXKLUZIVNĚ

DRAHANY Po Bidelci, Podhradském rybníku a plumlovské přehradě se bude bagrovat další vodní
nádrž v regionu. Tentokrát půjde
o Nebeský rybník nacházející se
mezi Drahanami a Nivou. Jeho
revitalizace by měla být zahájena
letos v listopadu. Přijde zhruba na
dvanáct milionů korun.

OBNJMJPO̐

NEZAMYSLICE Co se děje na našich
silnicích, to je už kolikrát na pováženou! Policisté dokončují vyšetřování
nehody v Nezamyslicích, která nemá
obdoby. Což o to, při kolizi dvou vozidel došlo pouze k odření škodovky
poškozeného řidiče, ale kdo mu tuto
nehodu způsobil? Žena, která seděla
při jízdě na klíně šoféra! Ten byl navíc
viditelně pod vlivem drog, a co víc, měl

soudní zákaz řízení vozidel až do roku k dopravní nehodě dvou osobních auto2022. Věřme, že nyní mu to další soud mobilů. Vozidlo Škoda Felicia mělo na
rovném úseku komunikace pravým zrpořádně spočítá...
cátkem poškodit na nájezdu do domu zaMichal KADLEC
parkovaný automobil typu Fabia. Felicie
„V sobotu třiadvacátého září před osm- po dopravní nehodě z místa odjela, aniž
náctou hodinou došlo v Nezamyslicích by její posádka zastavila,“ popsal na první
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pohled banální nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Z celé záležitosti se ale nakonec vyklubalo drama s velmi šokujícím
závěrem. „Dle svědků měla v době nehody řídit automobil žena, která však
na sedadle řidiče seděla muži na klíně!
Majitelé poškozeného vozidla za Felicií
ihned vyrazili a pokusili se ji zastavit. To
se jim podařilo až v centru obce Doloplazy. To už vozidlo řídil samotný chlapík. Poškození na místo přivolali policii,“
popsal další minuty začínajícího příběhu
mluvčí prostějovské policie. „Při šetření
okolností se k řízení v době nehody
opravdu přiznala jednatřicetiletá žena,
která dále uvedla, že není držitelkou
řidičského oprávnění. Řidičský průkaz
pak nebyl schopen předložit ani její čtyřiatřicetiletý spolujezdec, protože má
Okresním soudem ve Vyškově vysloven
zákaz řízení všech motorových vozidel,
a to až do srpna roku 2022. Během šetření navíc jevil známky ovlivnění jinými
návykovými látkami. Na výzvu poli-

cistů se však odbornému lékařskému
vyšetření podrobit odmítl. Své příznaky
ovlivnění vysvětloval užitím léků na bolest. U ženy bylo ovlivnění alkoholem
či jinými návykovými látkami na místě
vyloučeno,“ informoval o dalších skutečnostech nehody František Kořínek.
Ke zranění osob nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na deset tisíc korun. „Muž je
podezřelý ještě z několika dalších přestupků podle zákona o silničním provozu. Například za odmítnutí zkoušky
na ovlivnění návykovými látkami mu
hrozí pokuta v rozmezí od pětadvaceti až padesáti tisíc korun i zákaz řízení
na dobu od jednoho roku do dvou let.
Protože řídil přes vyslovený zákaz, je navíc podezřelý z přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání. Za ten
mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky. Příčiny, okolnosti i míra zavinění
jsou v současnosti předmětem dalšího
šetření,“ doplnil známá fakta František
Kořínek.
KOSTELEC NA HANÉ O tom, že
křižovatka mezi Prostějovem, Kostelcem na Hané, Smržicemi a Mostkovicemi je nebezpečná a není snad
jediného týdne, aby zde nedošlo
k závažné nehodě, se už napsalo
dost. Veškerá bezpečnostní opatření selhala, řidiči se tam navíc často
sami dopouštějí fatálních chyb.
Předminulou neděli 24. září došlo
během pouhých čtyř hodin na rozcestí dokonce ke dvěma dopravním
nehodám shodným jako přes kopírák!
„První havárie se udála dvacet minut
před čtrnáctou hodinou, kdy křižovatkou od Smržic proti značce ´Stůj, dej
přednost v jízdě!´ směrem k Mostkovicím projížděl dvaačtyřicetiletý řidič
s vozidlem značky Citroën. V křižovatce pak z dosud přesně nezjištěných
příčin z boku narazil do automobilu
značky Suzuki jedoucího po hlavní silnici k Prostějovu. Nárazem došlo k lehkému zranění řidičky Suzuki. Výše způ-

sobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na osmdesát tisíc korun,“
popsal střet František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Ke druhé dopravní nehodě došlo v této
lokalitě přesně po čtyřech hodinách.
„Čtyřiadvacetiletý řidič Škody Octavie
stříbrné barvy vjel do křižovatky v době,
kdy tudy po hlavní komunikaci od města Kostelec na Hané řídil osmnáctiletý
řidič vozidlo stejného typu černé barvy.
To bylo po střetu odkloněno vpravo
mimo komunikaci, kde zastavilo v poli.
Při této nehodě utrpěl lehké zranění řidič černého vozidla, ke zranění dalších
osob nedošlo. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na padesát tisíc korun,“ uvedl mluvčí prostějovské policie.
Alkohol u všech řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. „Příčiny, okolnosti i míra jejich
zavinění jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal Kořínek.
(mik)
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VRBÁTKY, PROSTĚJOV Zlatá farma vznikla před třemi lety
v areálu bývalého Zemědělského družstva ve Štětovicích, které
jsou místní částí Vrbátek.
„Obec si ocenění zasloužila za její
provázanost se zájmovými spolky
a snahu o udržení i obnovu starých
tradic. Komise ocenila také výchovu a osvětu dětí formou dětských
táborů na farmě či prohlídky historického zemědělského skanzenu.
Stejně tak snahu, cíle a vize Zlaty
Mádrové, která provozuje Zlatou
farmu,“ uvedla Markéta Ježková,
mluvčí Ministerstva zemědělství,
které cenu uděluje.
Hlavním cílem Zlaté farmy je
chov krav českého plemene Čestr.
/% + &  !   & 4
   %  F    „Historický skanzen vznikl před
L  %  +) C  nedávnem nedaleko od farmy.
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Návštěvníci v něm najdou věci,
které využívali naši dědové při
práci na poli,“ zmínil se Pavel
Novotný s tím, že obec se Zlatou
farmou spolupracuje například
při přípravě Hodových oslav či
Dožínek.
Úspěch v celostátní soutěži má
kromě zaslouženého zviditelnění
pro Vrbátky i ryze praktický dopad.
Tím je příslib ministerské dotace ve
výši až 750 000 korun. Na co peníze v obci příští rok využijí? „Máme
u nás dvě dětská hřiště, která by
potřebovala opravu. A také plánujeme projekt obnovy polních cest
a vysázení stromů v okolí obce tak,
aby nové aleje mohly sloužit k vycházkám místních. To jsou však
pouze mé představy, o konkrétních
projektech rozhodne až zastupitelstvo,“ reagoval na dotaz Večerníku
Pavel Novotný.
(mls)
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O tom, že je o podobný typ akce obrovský zájem nejen mezi místními,
ale i mezi lidmi ze širokého okolí,
svědčily dlouhé kolony aut zaparkovaných po celé obci. Organizátoři nic
nepodcenili a připravili stany pro šest set
lidí. Ty byly prakticky plné, stovky dalších
návštěvníků procházely kolem, sledovaly
doprovodný program či u stánků názorně předváděly, jak vzniklo přirovnání
´fronta, jak na maso´.
„Před osmi lety jsme začínali s jedním seletem a bečkou piva. Tehdy jsme si s manželkou řekli, že k hodům patří dobré jídlo.

Nyní máme šest set kilo vepřového masa
a dvacet beček, což ani zřejmě nebude
stačit. Také jsme napekli čtyřicet bochníků
domácího chleba, ale ten už bohužel došel
a nyní další sháníme, kde se dá,“ prozradil
Večerníku Pavel Bílý z pořádající skupiny
historických aktivit Eques Tempus, která
v současnosti sdružuje osm členů. To na
uspořádání takto velké akce není právě
mnoho. „Musíme poděkovat všem kamarádům a sponzorům, kteří nám vypomohli. Finančně přispěla i obec,“ vzkázal
poděkování Bílý, který žije právě v Ochozu. „Původně zde bydleli všichni členové
Eques Tempus. Nyní jsme zbyli už jen my
dva s manželkou a naší dcerou. Ostatní se
přestěhovali,“ dodal.
O budoucnost Svatováclavských hodů
v Ochozu však zřejmě nemusí mít lidé
obavy. „Už teď se těšíme na desátý ročník,
který bychom rádi oslavili ve velkém stylu,“
rozloučila se úsměvem Zdeňka Bílá.
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vepřové kýty, živáňské pečeně, domácí
koláče, guláš, řízky, speciality z udírny, tlačenka, jitrnice, škvarky, ovar, polévky, domácí sýry i langoše, marmelády, omáčky
a spousta dalších pochoutek. To vše mohli
lidé zapít speciálním ochozským svatováclavským pivem.
O zajímavý historicky laděný doprovodný program se mimo jiné postarali
členové šermířské skupiny Lucrezia
či taneční soubor ZUŠ Mohelnice, po
celé odpoledne hrál a zpíval rodák z nedalekého Březska a současný starosta
Lešan Stanislav Faltýnek. „Toto je vůbec
nejlepší akce. Za dobrým jídlem se vyplatí
vyrazit kamkoliv,“ zhodnotil Zdeněk, který
do Ochozu přijel ze Studence.
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Projít kolem kapličky svatého Václava místa v žaludku, toho okamžitě zlákala
v Ochozu hladový bylo v sobotu 30. září některá z pohádek tisíce a jedné vůně, které
prakticky nemožné. Kdo měl jen trošku se tu rozlévaly. Voněly tu například pečené

OCHOZ To byla hostina! Čtyřicet bochníků domácího chleba, šest set kilogramů vepřového a dvacet beček speciálního ochozského svatováclavského piva. To vše a ještě mnohem, mnohem více se snědlo a vypilo při
osmém ročníku Svatováclavských vepřových hodů v Ochozu, které se uskutečnily uplynulou sobotu. Díky výbornému jídlu, zajímavému programu
a krásnému počasí dorazila do malé obce bezmála tisícovka návštěvníků.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník mezi návštěvníky nechyběl...

Martin ZAORAL

pro Večerník

původní reportáž

VEPŘOVÉ HODY V OCHOZU PŘILÁKALY STOVKY LIDÍ 7ZCBHSPWÃOÎSZCOÎLBVଙ%SBIBOQ˺JKEF
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Minulé pondělí 25. září ve dvě hodiny ráno jel řidič s dodávkovým vozidlem Mercedes v pravém jízdním
pruhu po dálnici D46 od Vyškova
směrem na Prostějov. Při jízdě zaregistroval několik divokých prasat,
která se nacházela v levém jízdním
pruhu a začala přebíhat přes pravý
jízdní pruh pryč z dálnice. Řidič začal
brzdit, ale střetu již nedokázal zabránit. Jedno z divokých prasat srazil
pravou přední částí vozidla, které po
střetu pravděpodobně odběhlo, protože se na místě kolize ani v blízkém
okolí nenašlo. Ke zranění osob nedošlo. Na vozidle vznikla škoda padesát
tisíc korun.
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Skřípov (mls) - Na celkem 846 000
korun by měla přijít oprava hasičské
zbrojnice ve Skřípově. Obec již má
vybranou firmu, stavební práce by
se tak mohly rozběhnout v dohledné
době.

Zbrojnice se opraví

Plumlov (mls) - Město Plumlov podalo žádost na rekonstrukci šaten na
fotbalovém hřišti v Borkách. Zároveň
ve svém rozpočtu vyčlenilo zhruba milion korun na případnou spoluúčast.
Pokud město peníze obdrží, práce by
se mohly rozběhnout příští rok.

Chtìjí nové šatny

Brodek u Konice (mls) - Rekonstrukce kapličky probíhá v těchto
dnech v Brodku u Konice v místní
části Dešná. Škody na objektu vznikly nejen působením povětrnostních
vlivů, ale i vandalismem. Opravuje
se venkovní a vnitřní omítka, která
dostane i nový nátěr, dojde k výměně vstupních dveří a okenních otvorů, opraveny budou střecha, krov,
podhledy a podlahy uvnitř objektu.
Rekonstrukce přijde na zhruba 700
000 korun a měla by být hotová do
konce září.

Kaplièka dostává
+(;

Bedihošť (mls) - Plánovaná cyklostezka, která v budoucnu spojí Bedihošť a Kralice na Hané, by se už měla
začít v dohledné době stavět. Výběrové řízení na její stavbu vyhrála prostějovská společnost Bagrtechnik.

Obce spojí cyklostezka

Kostelec na Hané (tok) - Po nepříznivém počasí, které předminulý víkend zhatilo turistickou vzpomínku
na 150. výročí narození „slezského
barda“ Petra Bezruče, se organizátoři
odhodlali ještě k jednomu pokusu.
Jak předběžně avizovali, vyšlápnout
si na dvě varianty tras po stopách
Petra Bezruče mohou nejen jeho
obdivovatelé tuto sobotu 7. října.
Pochod odstartuje v 9:00 hodin srazem u „Červeného domku“ a provede účastníky přes Lutotín a Bělecký
Mlýn do Ptení. Méně zdatní mohou
část trasy zdolat vlakem. V Ptení
bude připravena nejen prohlídka
zámku, ale také malé občerstvení.
Přes Zdětín je plánován návrat do
Bílovic se závěrem na fotbalovém
hřišti v Kostelci na Hané.

„Bezruèovské
véplaz“ podruhé

RYCHLÝ
NÍK

17092611109
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„POKUD JDE ČLOVĚK DO DŮCHODU, NEMÁ ŽÁDNÝ VÍKEND!“
Miloš Kleiner se po návratu z Německa zabydluje u společnosti Medicom´s

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC

17092211102

 Co vás v mládí přivedlo
k medicíně?
„To bylo poměrně jednoduché.
(úsměv) Já jsem byl na přírodní
vědy, a jelikož například matematiku jsem považoval za něco víc než
přírodní vědu, tak výběr budoucího povolání nebyl nijak široký...
Medicína byla na prvním místě
a svého cíle jsem dosáhl.“
 Ve vaší rodině nebyl nikdo
lékařem?
„Ne, vůbec. Teprve od doby, kdy
jsem se oženil, mohu tvrdit, že
jsme lékařská rodina. Manželka je
lékařka a dcera rovněž vystudovala
medicínu.“
 Nejste rodilý Prostějovan,
ale k městu vztah máte. A nejenom co se týká dvaadvacetileté
práce v naší nemocnici...
„Když někdo tvrdí, že nejsem
´Prostějovák´, není to tak úplně
pravda. Ano, narodil jsem se sice
v Uherském Hradišti, ale moje rodina žije v Prostějově již od roku
1790. Můj otec si ale vzal maminku, která byla z jižní Moravy. Takže
kořeny mám skutečně v Prostějově.“ (úsměv)
 Jak se vyvíjela vaše kariéra
cévního chirurga?
„Po vystudování lékařské fakulty J.
E. Purkyně v Brně jsem nastoupil
na chirurgické oddělení do šumperské nemocnice. Tady jsem si
udělal atestaci prvního stupně.
V roce 1985 jsem odešel do Prostějova a v této nemocnici jsem
úspěšně zvládl atestaci druhého
stupně, navíc i atestaci z cévní chirurgie. A když prostějovský špitál
převzal nový majitel, usoudil jsem,
že bude vhodné se podívat někam

jinam... V roce 2007 jsem tedy
změnil působiště a přesunul se do
nemocnice v německém Dessau.
Vydržel jsem tam deset let, teprve
až nyní jsem se vrátil zpátky.“
 Můžete laikům v krátkosti
vysvětlit, co to vůbec je cévní
chirurgie?
„Jde o chirurgický obor zabývající se výhradně cévními problémy.
Například i s křečovými žílami.
Podstatou cévní chirurgie jsou ale
operativa na tepnách.“
 Máte ze své praxe nějaký
zážitek, který se nedá vymazat
z paměti?
„Těžko říct, nemohu tvrdit, že
jsem ve své lékařské profesi zažil jednu významnou věc, která
potlačuje ty ostatní. V praxi jsem
se potkal s tisícovkami pacientů,
některým z nich jsem třeba zachránil život. Ale záchrana života
je vlastně práce lékaře. Právě toto
naše poslání je pro veřejnost samozřejmostí. Zachráníte tisíc lidí
a nikoho to nezaujme. Ale stane se
jeden malér, a hned jsou toho plné
noviny a všichni se diví, jak je to
možné, když vám zemře pacient.
Pokud se někde v továrně na soustruhu vyrobí zmetek, zahodí se
a udělá se nový výrobek. Když se
ale něco podobného stane ve zdravotnictví, je to velký a nenahraditelný průšvih...“

 Vás osobně postihla tato nepříjemná věc, že vám zemřel pacient?
„Chirurg, který tvrdí, že nikdy nemá
komplikace, buďto neoperuje, nebo
lže! Stalo se mi několikrát, že pacient

zemřel. V takových situacích jsem si
ale vždycky s odstupem času rozebíral, jestli se něco dalo udělat jinak,
či nikoliv. Na operačním sále totiž
chirurg stojí vždycky před velkým

„Rána to nebyla vůbec žádná. Je ale
pravda, že jsem zprvu neměl vůbec
žádnou představu, jak to v německých špitálech chodí. Přišel jsem
tedy do úplného neznáma, ale

Chirurg na operačním sále stojí vždycky
před velkým problémem v době, kdy se
o zásadním kroku musí rozhodnout
během okamžiku, třeba jediné vteřiny!
problémem v době, kdy se o zásadním kroku musí rozhodnout během
okamžiku, třeba jediné vteřiny.“
 Tenkrát v tom roce 2007, to vám
bylo sedmapadesát let. To muselo být těžké rozhodnutí v takovém věku a po tak dlouhé
době působení v prostějovské
nemocnici zcela změnit život...
„Osobně to považuji za rozhodnutí, které nikdy není jednoduché v jakémkoliv věku. Najít si
práci, není vůbec žádný problém.
Problém je se k tomu rozhodnout.
Já jsem to měl jednodušší v tom, že
po práci v zahraničí a nových zkušenostech jsem toužil.“
 Byl jste jako lékař
předem připraven na to, co vás
v
Německu
čeká? Nebyla
to příliš velká rána?

předpokládal jsem, a vzápětí se to
potvrdilo, že rozdíly jsou naprosto
minimální. A nejenom co se týká
lékařské oblasti, ale i celkového života v Německu.“
 Uměl jste dobře německy,
nebo jste se cizí jazyk musel teprve učit?
„Vždyť já německy neumím úplně
dobře dodnes! (smích) Ale neměl
jsem problém se s kolegy lékaři
i pacienty domluvit. Samozřejmě
když mě poslouchal Němec, okamžitě poznal, že jsem cizinec...“
 Při porovnání jste o lékařské
odbornosti říkal, že s tou českou
jste neviděl rozdíly. A co přístup
k pacientům?
„V Německu je naprostou samozřejmostí chovat se k pacientům
slušně. Ovšem prvotním předpokladem je také to, že tak rovněž
vystupuje pacient nejenom k lékařům, ale k celému personálu nemocnice. Tam neexistuje, aby byl
kdokoliv hrubý, tloukl například
do dveří či dokonce napadl někoho v nemocnici, jak tady v České
republice občas čtu v novinách.
Pokud by se takto někdo choval

v Německu, lékař by mu slušně
řekl, ať si hledá jiného.“
 Mají u našich západních sousedů podobné problémy s nedostatkem lékařů?
„Ano. Ale v Německu se lékaři takzvaně posunují. Doktoři z Čech,
Slovenska, Ukrajiny či Ruska přicházejí do této země, Němci zase
míří celkem hojně jinam, nejvíce
do Spojených států, Kanady či Švýcarska. Není to tak dávno, co jsem
si v jednom odborném časopise
přečetl, že vloni to bylo poprvé, co
z Německa odešlo více lékařů, než
do něj přišlo! Nedostatek lékařů
a vůbec zdravotnického personálu
ale řeší v každé evropské zemi. Německo ani Česká republika nejsou
výjimkou.“
 Je to všechno kvůli penězům?
„No jistě. Podívejte, pro Čechy
je Německo po pracovní stránce
jakousi zaslíbenou zemí. A to ve
všech pracovních oborech. Jenomže pro Němce je to málo, ti zase
vidí daleko větší platy i možnosti
v jiných zemích. Hlavně za mořem.“
 Osobně jste tedy po deseti letech v nemocnici v Dessau
skončil a rozhodl se pro návrat
do Prostějova. Jaké máte další
plány?
„Jsem sice v důchodovém věku,
ale rozhodl jsem se prodloužit si
svoji lékařskou praxi. Jeden známý mi řekl, že pokud člověk jde
do důchodu, nemá pak žádný víkend! (smích) Tak jsem si řekl, že
práci, kterou mám rád, neopustím.
Budu tedy nyní působit v soukromém zdravotnickém zařízení
Medicom´s ve Vrahovicích, kde
budu mít poradnu pro pacienty
s cévním onemocněním. Současně zde jeden den v týdnu budu
vykonávat ambulantní chirurgické
zákroky. Na své další působiště se
už moc těším.“

vizitka
MUDR. MILOŠ KLEINER

Foto: Michal Kadlec

✓ narodil se 11. prosince 1950
v Uherském Hradišti
* je ženatý, jeho žena je rovněž lékařkou, dcera
vystudovala medicínu, syn je inženýr
informačních technologií
* základní devítiletou školu zahájil ve Vrbátkách a dokončil v Prostějově
* absolvoval Střední všeobecně vzdělávací školu v Prostějově
a následně Lékařskou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně
* do roku 1984 působil v šumperské nemocnici, v letech 1985 až 2007
pracoval jako chirurg v prostějovské nemocnici
* v roce 2007 se rozhodl odejít do Německa, deset let pracoval
v nemocnici v Dessau
* po letošním návratu do Prostějova si v soukromém zdravotnickém
zařízení Medicom´s zavedl poradnu pro pacienty s cévním onemocněním
* za hlavního koníčka má cestování, nejdále byl zatím na Havaji
zajímavost: v devadesátých letech minulého století působil jako
klubový lékař seniorských hokejistů HKC, posléze BHS Prostějov

17092611107

PROSTĚJOV Již v minulém vydání Večerník informoval o dalším návratu na rodnou hroudu,
tentokrát v podání známého
prostějovského cévního chirurga. MUDr. Miloš Kleiner posledních deset let působil jako lékař
nemocnice v německém Dessau
a tak může bez obalu srovnávat české zdravotnictví s tím
u západních sousedů. Největší
rozdíl vidí jak v podmínkách,
tak zejména v chování nejenom
lékařů a personálu, ale také
samotných pacientů. Sedmašedesátiletý lékař bílý plášť ale
neodkládá na věšák, nově bude
působit ve zdravotnickém zařízení Medicom´s ve Vrahovicích.
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DO MĚSTSKÉ POKLADNY PŘIBUDOU MILIONY KORUN
„Navýšíme finanční rezervy, můžeme opravit víc chodníků,“ přemýšlí náměstek Pospíšil

PROSTĚJOV Do radniční kasy v uplynulých dnech přiteklo příjemných takřka čtyři a půl milionu korun. Příjmová část rozpočtu
kapitol správa a nakládání s majetkem města i správa a údržba
majetku města tak bude navýšena o nemalé finance. Současně
dochází k navýšení stavu rezerv města. Co s penězi bude?

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Do městské pokladny přibude celkem přesně 4 368 357 korun. Jedná se o výnosy za služby, pronájem
či prodej pozemků. „Finanční prostředky, které takto navýší příjmovou
část rozpočtu, představují zejména
příjmy z poskytování služeb a výrobků, vlastní činnosti, pronájmu pozemků i movitých věcí. V neposlední řadě
se navýšily příjmy z prodeje pozemků
a krátkodobého i drobného dlouhodobého majetku,“ objasnil Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova.
O jaké konkrétní příjmy se tedy
jedná? „Z poskytování služeb a výrobků šlo o přefakturace za vodné
a stočné v objektech spravovaných
městem, což probíhá na základě
faktur vystavených dodavatelem.
A oproti schválenému rozpočtu města je skutečnost vyšší. Další peníze

máme z vlastní činnosti, získali jsme
úhrady za zřízení služebnosti na pozemcích města. Při sestavování rozpočtu nelze nikdy odhadnout, kolik
smluv a v jakém finančním objemu
bude v daném roce uzavřeno. I v tomto případě bylo letos plnění oproti
rozpočtu vyšší,“ zkonstatoval Pospíšil.
Další finanční prostředky získal
magistrát z pronájmu pozemků
a z pronájmu movitých věcí. „V době
sestavování rozpočtu na rok 2017
nebylo známo, jaké prodeje budou
realizovány. V průběhu prvního
pololetí roku bylo uzavřeno čtrnáct
smluv na odprodej pozemků, kdy
příjmy z těchto prodejů vysoce překračují původně schválenou částku.
Významné finance jsme získali také
z pronájmu ostatních nemovitostí, například sportovního areálu na
Sídlišti E. Beneše. Peníze do městské
kasy plynou pak také z prodeje palivového dříví,“ připomněl další položky
náměstek prostějovské primátorky.
„Je třeba ale také poctivě zmínit i zvýšenou spotřebu zemního plynu, která
vznikla v důsledku klimatických podmínek v zimních měsících. Postarala
se nám tak o navýšení rozpočtu výda-

jů v objektech spravovaných městem
ve sportovním areálu na Sídlišti E.
Beneše, v objektech Komenského 4
či na Skálově náměstí. Jednoduchým
propočtem mezi příjmy a výdaji pak
vychází, že do finančních rezerv nakonec přibude částka 4 368 357 korun,“ potvrdil výše oznámenou skutečnost Jiří Pospíšil.
Na otázku Večerníku, co
bude město s těmito penězi
dělat, přišla rychlá odpověď.
„Poputují do fondu rezerv
a zastupitelé rozhodnou, na
co se použijí. Například můžeme v budoucnu opravit více
chodníků ve městě.“

RYCHLÝ

Vznikne Tichá linka
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Prostějov (red) - Zdravotně postiženým lidem bude v Prostějově nově
pomáhat takzvaná Tichá linka. Projekt on-line komunikace pro osoby se
sluchovým postižením, který ulehčí
a umožní vyřizování jejich záležitostí,
dostal od radních zelenou. Zavedením
služby dojde ke zkvalitnění komunikace se zdravotně postiženými klienty,
konkrétně pak s občany se sluchovým
postižením. „Hlavním cílem je zajištění online přepisu a online tlumočení a umožnit využít synergického
působení a vzájemných vazeb obou
nástrojů podpory. Linka je určena pro
osoby, které při komunikaci používají
znakový jazyk. K tomu slouží webová
aplikace, prostřednictvím které probíhá
tlumočení z jakéhokoli místa. Na výběr
je možnost znakového tlumočení nebo
takzvaný přepis, kdy se přepisuje mluvená řeč do textu,“ uvedl náměstek primátorky Pavel Smetana (ČSSD) s tím, že
Tichá linka je bezplatná. Nutná je pouze
registrace na webových stránkách www.
tichalinka.cz , kde se může zaevidovat
jak fyzická osoba, tak organizace.

' na „kraj“ !8$8!%&/%&!_;/m3q 
jednat o Vrahovické ulici
zjistili jsme

PROSTĚJOV Nedávno Večerník informoval, že po schůzce
náměstka primátorky Prostějova Pavla Smetany a členů
městské dopravní komise zařadil Olomoucký kraj na seznam
stavebních priorit v Prostějově
kromě severního obchvatu i rekonstrukci Vrahovické ulice.
A dohodnuto bylo, že začne se
už příští rok. Jenže nedávné vyjádření mluvčí Olomouckého
kraje znělo jinak...
Jednou z priorit pro město Prostějov je zmíněná oprava Vrahovické ulice. Přestože magistrát
by nejraději začal již zítra, kraj
s rekonstrukcí počítá až později.
„Wolkerova a Vrahovická ulice jsou součástí projektu, který
bude podán v příštím roce. Předpokládaný termín realizace celého projektu je v letech 2019 až

2020,“ vyjádřila se v této souvislosti Eva Knajblová, tisková mluvčí
Olomouckého kraje.
S tím se však nechce smířit ani vedení prostějovského magistrátu,
ani dopravní komise. Podle informací Večerníku požádala prostějovská primátorka Alena Rašková
náměstka hejtmana Olomouckého kraje pro dopravu Jana Zahradníčka o další schůzku, která by se
měla uskutečnit již tento týden.
„Rekonstrukce Vrahovické ulice
včetně vybudování místními občany tolik požadované cyklostezky
je pro nás skutečnou prioritou. Při
jednání uděláme všechno pro to,
abychom tuto investici urychlili
a uskutečnila se opravdu již příští
rok,“ nechal se slyšet Pavel Smetana (ČSSD), náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova.
(mik)

PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerník exkluzivně informoval
o neštěstí, ke kterému došlo na náměstí T. G. Masaryka. Pod starším
mužem se přímo před radnicí propadla zánovní dlažba, načež utrpěl
zranění, se kterým ho strážníci převezli do nemocnice, odkud byl po
ošetření propuštěn do domácího šetření. Kritické místo je již opraveno...
„Za havárii nemůže stavební firma, která dlažbu natřikrát dělala,“ zareagoval
Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek
prostějovské primátorky, který je na
radnici odpovědný za stavební investice.
„Při podrobném prozkoumání místa
bylo hned v pondělí pětadvacátého září
zjištěno, že za propad dlaždice do zhruba půlmetrové hloubky může závada na
kabelovodu. Ten vede pod náměstím,
stejně jako pod chodníky i silnicemi
na celém území Prostějova. Místo bylo
okamžitě zasypáno štěrkem, zadusáno
a připevněna byla i dlaždice. Zatím ne-

Po litru vína sedla za volant
a v Dolní øádila na parkovišti
PROSTĚJOV Svatého Václava oslavila čtyřiačtyřicetiletá
žena z Prostějova vypitím jednoho litru vína a pak sedla za
volant! Neštěstí na sebe nenechalo dlouho čekat. Ve chvíli, kdy se snažila se svým vozem vyjet z parkoviště v Dolní
ulici, nabourala do jiného vozidla. Později policistům nadýchala bezmála dvě a půl promile alkoholu!
„Ve čtvrtek osmadvacátého září ve večerních hodinách sedla
za volant vozidla Opel Corsa čtyřiačtyřicetiletá žena posilněná
jedním litrem vína. Na parkovišti v Dolní ulici začala s vozidlem
couvat, ale jízda se jí poněkud nedařila, když nabourala do odstaveného auta Ford Mondeo. Pravděpodobně si uvědomila,
že jízdu nezvládne, a přivolala si zaměstnance taxislužby, kterému předala vozidlo a nechala se z místa odvézt,“ popsala Miluše
Zajícová, zastupující tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Možná si ovíněná dáma myslela, že její bouračka zůstane
nezpozorována. Omyl! „Nehodu viděli svědci, kteří událost
nahlásili na policii. Hlídka v ulici Wolkerova řidiče taxislužby
v ženině Opelu zastavila a samotnou dámu kontaktovala. Ta se
k výše popisované události přiznala a vrátila se s policisty zpět
na místo nehody. Zde se podrobila i dechové zkoušce, při které
nadýchala 2,36 promile alkoholu. S naměřenými hodnotami

žena souhlasila a policistům odevzdala i svůj řidičský průkaz.
Škoda na vozidlech byla vyčíslena na dva tisíce korun,“ popsala
finále celého příběhu Zajícová.
Nyní je čtyřiačtyřicetiletá žena podezřelá z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který může vyinkasovat
zákaz činnosti, peněžitý trest, případně odnětí svobody až na tři
roky.
(mik)
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bylo zjištěno, že by nebezpečí propadu
hrozilo i na jiných místech dlažby na
náměstí,“ objasnil náměstek patálie celé
události.
Otázkou ale je, zda se skutečně
časem nemůže stát něco podobného, co staršímu muži předminulou
sobotu? „Ten kabelovod je už desítky
let starý, při rekonstrukci dlažby před

dvěma lety jsme jej zanechali v původním stavu. K určitým propadům dlažby
dochází i na jiných místech ve městě.
Teď už se ale naštěstí pokládají do země
kabely optické,“ vyhnul se přímé odpovědi Zdeněk Fišer.
Za nehodu muže, který při propadu
dlažbou utrpěl zranění nohy, tedy podle
slov prvního náměstka primátorky ne-

může nekvalitní práce zhotovitele dlažby. Zajímavé bude sledovat, kdo ponese
zodpovědnost v případě žaloby, kterou
se poškozený připravuje podat... „Pokud
bude požadovat odškodnění, je to logické. Město je pro tyto případy pojištěno,“
podotkla Alena Rašková (ČSSD), primátorka Statutárního města Prostějov.
(mik)

VHUL¾OYHéHUQÊNX
NA ROVINU:
4 otázky
pro ...

„Je to ZKLAMÁNÍ a ZMAR,“
=&_+!=%[95(#[(
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PROSTĚJOV Druhé poprázdninové kolo seriálu rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název„NA ROVINU“, otevírá zástupce prostějovské rady. Na místě, kde se známých osobností ptáme na aktuálně žhavá témata, se už příště se můžete těšit na zástupce
podnikatelské sféry, ve třetí rundě přichází na řadu osobnost z kulturní
či společenské oblasti a následně dostává slovo vybraný pracovník ze
státní správy policie či justičních orgánů.
PROSTĚJOV Hanácké slavnosti v nechtělo... (ušklíbne se) O to víc si vážím
Prostějově jsou už pár dnů minulostí, těch, kteří přes nepřízeň počasí přišli a bacož byl důvod, proč jsme zavítali do vili se. A dostávaly se ke mně informace,
kanceláře náměstkyně prostějovské že i když byli promočení, byli spokojeni.
primátorky Ivany Hemerkové (na Především s vystoupením Jožky Černésnímku). Slavnostní a tolik očekáva- ho či Barbory Polákové. Program jel dál,
nou událost je třeba zhodnotit, byť s výjimkou slavnostního pochodu nárovíkend 16. a 17. září neproběhl podle dopisných souborů, který jsme zrušitli“
představ organizátorů, stánkařů, ko-  Právě onen pochod krojovaných
lotočářů ani návštěvníků. Čáru přes členů souborů a muzikantů byl hodrozpočet totiž všem udělalo velmi ne- ně očekávaný. Spoustu lidí jeho zrušení mrzelo...
příznivé počasí.
„Ptalo se mě na to hodně lidí, všem jsem
EXKLUZIVNÍ
se to snažila vysvětlit. Ještě hodinu před
rozhovor
začátkem pochodu jsme váhali, zda
pro Večerník
ho uskutečnit, či ne. Nakonec jsme po
Michal
poradě se zástupci folklórních souborů
KADLEC
rozhodli, že událost zrušíme. Musíme
 Jaké jsou vaše pocity z letošních si uvědomit, že kroje jsou nesmírně náhodů v Prostějově?
kladné, a jejich praní i žehlení je kapitola
„Mísí se ve mně částečné zklamání a urči- sama pro sebe. Stojí to moře peněz. Voda
tý zmar. Ale jenom proto, že se nám abso- by je hodně poničila. A co by to bylo za
lutně nevydařilo počasí a vydatně pršelo. průvod, kdyby Hanáci a Hanačky šli zaJe to obrovská škoda, déšť totiž znehod- baleni do pláštěnek?“
notil veškerý program, který jsme měli  Nebudou mít deštěm znehodnopřipraven. A musím konstatovat, že v cené Hanácké slavnosti nějaké finančneděli nepřijeli ani mnozí prodejci růz- ní dopady na město?
ného zboží. Do hustého deště se nikomu „To si nemyslím. Stánkaři, kteří kvůli

  

dešti nepřijeli, nájemné za prostor sice
nezaplatí a vybereme tak o něco méně
peněz, ale žádný dramatický dopad na
městskou pokladnu nečekejme. Odhadem půjde o ztrátu v řádu desítek tisíc
korun. Ale hody přece nejsou jenom o
penězích.“ (pousměje se)
 Poměrně hodně lidí se také dotazovalo, zda naplánované koncerty
nešly operativně přesunout například
do Společenského domu. Neuvažovali jste o tom?
„My jsme takzvaný plán ´B´ v případě
nepříznivého počasí ani neměli, to musím říct na rovinu. Přesunout pódium a
jeho ozvučení, které byly připraveny pro
venkovní prostředí, do nějakého sálu by
ani po technické stránce nebylo možné.
Ostatně samotná Bára Poláková si přála
zpívat venku za každého počasí. Naštěstí
alespoň při jejím koncertě přestalo pršet
a měla velmi početné publikum. Takže
aspoň samotný závěr se trošku vylepšil.“
Celý rozhovor najdete
na www.vecernikpv.cz
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OBSADILI POLICISTÉ
➢ ze strany 3

PROSTĚJOV Správa železniční dopravní cesty ve středu 27. září slavnostně předala Policii ČR rekonstruované prostory na prostějovském
hlavním nádraží. Jedná se o první
příklad využití drážního objektu
státními institucemi po převzetí výpravních budov do správy SŽDC.
Do železničních stanic postupně zamíří další úředníci. Správce nádraží
aktuálně jedná s desítkami institucí
po celé republice.
„Převzetím správy výpravních budov
jsme vedle příprav modernizací řešili
i využití stávajících nevyužívaných, často předimenzovaných prostor. Jasným
cílem bylo zachovat staničním budovám jejich základní dopravní roli, ale
současně podpořit i jejich celospolečenský význam. Začali jsme oslovovat instituce a orgány státní správy i jednotlivé
obce a kraje a nabídli jim možné využití
nádraží. Od samého počátku v tomto
směru úzce spolupracujeme s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových. V současné době jednáme se
šestačtyřiceti subjekty, z toho šestnáct
jich spadá právě pod ÚZSVM, zbývající
jednání se vedou se samosprávnými celky,“ prozradil náměstek generálního
ředitele SŽDC pro správu majetku
Tomáš Drmola, který shodou okolností pochází z Prostějova. „Jsem
i proto rád, že právě zdejší hlavní nádraží
je první, kam se přemístili státní zaměstnanci,“ pousmál se.

Koupím chalupu – chatu. Plumlov a okolí
739 367 205
Prodej bytu 1+1, ul. Krasická, 1.050.000 Kč.
Tel.: 777 321 030.
Pron. cihl. byt. 1+1, ul. Šlikova, Pv.
45m2, vl. kot. a měř., náj. 4300 Kč + ink.
Tel.: 604 820 358

Prodám družstevní byt 3+1, 78 m2, cihlový, 5 minut chůze od centra. ZŠ, MŠ, lékař
+ obchod bezprostředně u domu. Klidná
Přemístění Policie ČR z Vrahovic do ního odboru Policie ČR Prostějov. lokalita. Cena dohodou. Tel.: 603 185 047

nového sídla na prostějovském nádraží
předcházely nezbytné opravy kotelny,
elektrických, kanalizačních a vodovodních rozvodů a datových sítí. „Následně se realizovaly stavební úpravy
všech vnitřních kancelářských prostor,
tedy podlah včetně krytin, omítek či
výměna dveří. Stavba řešila i modernizaci sociálních zařízení. Vedle místností určených pro policisty se zařizovaly
i nevyužité prostory bývalého hotelu,
kam se přesunul provozní personál.
Šlo především o opravu elektroinstalace, podlah, omítek, sociálního zázemí a výměnu dveří. Celkové náklady
všech opravných prací činí 12,6 milionu korun,“ shrnula Kateřina Šubová,
tisková mluvčí SŽDC.
„Možnost využití rekonstruovaných
a plně vyhovujících prostor, které nám
poskytla SŽDC, jednoznačně vítáme
a děkujeme tímto nejen za nabídku, ale
i za velmi vstřícné jednání. Počítáme
s tím, že se do nových prostor přemístí
na čtyři desítky policistů. Jejich působení pozvedne prestiž nádraží a zvýší
bezpečnost i v blízkém okolí,“ prozradil
ředitel Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Tomáš Landsfeld.
Policisté by se měli do těchto prostor
přestěhovat nejpozději do konce
roku, a to po potřebném materiálním vybavení a zprovoznění veškerých technologií. „Veřejnost bude
o přesném termínu otevření služebny
včas informována,“ doplnil Tomáš
Adam, zástupce vedoucího Územ-

Fakt, že rekonstruovanou budovu na
hlavním nádraží v Prostějově obsadili
právě policisté, si pochvalují i hejtman
Olomouckého kraje a prostějovská
primátorka. „Na kraji už nějaký čas prosazujeme naše dva zásadní úkoly - dopravu a bezpečnost. A právě na tomto
místě v Prostějově se obojí snoubí přímo dokonale. Aby policie sídlila přímo na nádraží, je naprosto ideální stav.
Často totiž slýchávám, jak jsou nádraží
nebezpečná a lidé se bojí různých živlů.
Jsem přesvědčen, že nyní bude kriminalita v této lokalitě nulová. Podle mě
by si měla vzít příklad i ostatní města,“
sdělil hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. „Když jsem se poprvé
dozvěděla, že by naši policisté mohli
sídlit na nádraží, okamžitě jsem tomuto projektu dávala zelenou. Sama vím,
kolikrát denně naši strážníci řeší v této
lokalitě různé problémy s lidmi, kteří
obtěžují cestující, dochází tady k častým
krádežím a podobně. Teď, když se sem
brzy nastěhují státní policisté, nevěřím,
že pod jejich okny si někdo dovolí páchat na nádraží nějaké nepřístojnosti,“
přidala se Alena Rašková, primátorka
Statutárního města Prostějova.
Večerník měl uplynulou středu
možnost prohlédnout si nové vnitřní prostory budovy na vlastní oči
a musíme říct, že vše zářilo novotou.
Od 1. ledna 2018 zde začne naplno
fungovat Obvodní oddělení Prostějov2 a zřejmě i další policejní složky.
(mik)

Pronajmeme první podlaží s osmi místnostmi (15 až 27 m2) v budově se samostatným vchodem a zabezpečovacím
zařízením jako kanceláře (i samostatně).
K vybavení patří domovní videtelefon
s bzučákem, pevná linka, příruční sklad, sociální zařízení, kuchyňka a parkoviště v areálu firmy. Možnost rozšíření i do podkroví.
V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail
avs@avs-automaty.cz. Je možno následně
dohodnout schůzku s prohlídkou objektu.
Adresa: Prostějov, Vrahovice-Trpínky 7
Hledám k pronájmu garáž v Prostějově
a v blízkém okolí. Tel.: 777 105 097 – volat
po 18. hod.
Prodám byt 1+1 v Prostějově - dobrá investice. Více informací na telefonní čísle
777 321 030.
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Potřebuji koupit byt 2+1 nebo 1+1. Děkuji
604 635 527
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Pronajmu byt 1+1 s lodžijí celkem 37m2,
ul. Dobrovského, Pv, 2. poschodí. Cena
vč. inkasa 6000 Kč. Info.: 774 333 975
Pronajmu byt 3+1, v os. vlastnictví, ulice E.
Beneše, 8500 Kč + inkaso. Tel.: 606 263 543.

magistrátu mohla platit odškodné
za zpackaný projekt! „Odbor rozvoje a investic dostal za úkol kontaktovat
firmu, která celý projekt dělala. Měla by
projekt na vlastní náklady přepracovat,
aby odpovídal všem bezpečnostním
předpisům a byl v souladu s požadavky
vytýčenými bezpečnostním auditem,“
prozradil náměstek primátorky Pavel
Smetana.
Večerník bude další vývoj v této kauze
(mik)
samozřejmě sledovat.
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Pronajmu garáž v PV, Fanderlíkova ul. Tel.:
602775607

Pronájem prostorů na kosmetiku, kadeřnictví, pedikúru, kanceláře. Tel.:
721 755 420.
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Pronajmu garáž v Prostějově, ul. Brněnská.
Tel.: 724 711 106

Pronajmu vybavený byt 2+1 v rodinném domě v PV. 60 m2. Cena vč. inkasa
11000Kč/m. Tel.: 720 750 511.
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V okolí Prostějova koupím dům i k opravě.
732 116 877

17072110817

17050570483

zici i náměstek prostějovské primátorky
Pavel Smetana (ČSSD), zodpovědný za
dopravu ve městě. „Vyžádal jsem si tento
bezpečnostní audit od Olomouckého
kraje. Po prostudování jsme materiál předali odboru rozvoje a investic, který by
měl činit další kroky,“ potvrdil Smetana.
Do jaké míry je tak výstavba dvou
rondelů na Poděbradově náměstí
ohrožena, stále není jasné. Proslýchá
se ovšem, že projekční kancelář, jež
veškerou dokumentaci vytvořila, by

Pondělí 2. října 2017
www.vecernikpv.cz

REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873

Magistrát firmě „předhodí“
bezpečnostní audit rondelů
PROSTĚJOV Jak jsme již informovali, značné překvapení, a to nejen
v řadách vedení prostějovského
magistrátu, přinesly výsledky bezpečnostního auditu již vyprojektovaných dvou rondelů plánovaných
na Poděbradově náměstí. Průzkum,
o který požádal Olomoucký kraj, našel v projektu některé chyby představující pro řidiče bezpečnostní riziko!
Večerník se nyní aktuálně dozvěděl, že
oficiální výsledky auditu má už k dispo-

letos slavíme jubileum...
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letos slavíme jubileum...
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SLUŽBY

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

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

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

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

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

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

Dne 29. září 2017
by oslavila 90. narozeniny
naše milovaná maminka,
paní Hedvika KALOVÁ.
S láskou v srdci vzpomínají
dcery Božena a Marie
a syn Miroslav s rodinami.

Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské a zednické práce. Výroba a montáž pergol,
altánů, zimních zahrad a selských
konstrukcí. Tel.: 733 465 777

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

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

Ruku už ti nepodáme,
abychom ti mohli přát, jen kytičku
na hrob dáme a budeme vzpomínat.

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

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

Dne 7. října 2017
vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
paní Ludmily KOUKALOVÉ.
S láskou v srdci vzpomíná
manžel a dcera s rodinou.

15021020132

Touto cestou bych ráda poděkovala
ženě ze sanitky Záchranné dopravy,
která ve středu 27. září našla před
poliklinikou můj mobilní telefon.
Pomocí hovoru následně zjistila, kde
mne najde a přístoj mi během několika
málo minut osobně v pořádku předala
v čekárně u lékaře. Ušetřila mi tím
spoustu problémů a prokázala laskavé
srdce. Za tuto vstřícnost ještě jednou
touto formou děkuji. M. Kozáková

1707212808

16011421482

Dcery Ludmila
a Ivana děkují za vřelé
ústní i písemné projevy soustrasti,
modlitby přítomných i nepřítomných
a květinové dary pro
pana Bedřicha PTÁČKA.
Táta přijal doma ráno svátost
poznání v nemoci a eucharistii
od důstojného pána
a za pár hodin zemřel.

Najde se hodný, upřímný a veselé povahy
muž s autem ve věku 56-63? Zn.: Samota je
zlá, jen vážní zájemci. Volejte: 731 206 628.

RŮZNÉ

67/168 by se ráda seznámila s hodným Hledám doučování na matematiku a fyzia upřímným mužem. Prostějov a okolí. ku na osmileté gymnázium. V Prostějově.
Tel.: 605 897 308
Tel.: 603 445 601

Zadáme štěňátka standartních
jezevčiků z chovatelské stanice
„z Hraběcí obory“. Případní zájemci
volejte na tel.: 731 172 053.
Prodám vlašské ořechy. Levně. Tel.:
736 188 194

VEČERNÍKU.

17090721014

ØÁDKOVÉ
INZERCE
4

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

Dne 1. října 2017
uplynulo 13 let ode dne,
kdy tragicky zemřel můj manžel
pan Radovan DOBA,
kapitán Policie ČR v Prostějově.
S láskou stále vzpomíná manželka
Jarmila s celou rodinou.

Dne 5. října 2017
vzpomeneme
20. smutné výročí úmrtí
paní Jiřiny ZAPLETALOVÉ,
roz. Koutné.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují
dcera Jiřina s manželem Květoslavem
a vnoučata Monička, Pavlínka
a Květošek s rodinou.
Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez
Tebe žít. Láska však smrtí nekončí, v
srdcích Tě navždy budeme mít.

Dne 1. října 2017
uplynulo 13 let, kdy při výkonu
služby zemřel policista
Ivo KUČERA.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Jaroslava a synové
Ivo a Daniel s rodinami.
Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Dne 1. října 2017
uplynul druhý rok od úmrtí
paní Jarmily POSPÍŠILOVÉ.
S láskou stále vzpomínají dcery
Leona a Petra s rodinami,
přítel Luboš a rodiče.

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

Dne 7. října 2017
uplyne 10 let od úmrtí
paní Marie PŘIKRYLOVÉ
z Brodku u Konice.
Stále vzpomínají vnučky
Natálka a Adélka, syn Ondřej
s manželkou, maminka
Marie Vašků a sourozenci
s rodinami.

Dne 8. října 2017
vzpomeneme
první smutné výročí úmrtí
pana Josefa MÜLLERA,
který by dne 3. října 2017
oslavil své 65. narozeniny.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina Černá, Doleželova
a Odstrčilova.

Dne 4. října 2017
vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí
paní Růženy FIALOVÉ
z Vícova.
S láskou v srdci vzpomínají
syn a dcera s rodinami.

Ráno, když slunce zemi navštívilo,
tvoje srdce se navždy zastavilo.
To, že čas rány hojí, je jen pouhé
zdání. Stále je v srdci bolest a vzpomínání.

Za Tvou něžnou lásku,
péči o nás, za všechna milá slova,
starosti, zachováme v srdci vždy Tvůj
obraz a pocit neskonalé vděčnosti.

Dne 4. října 2017
si připomeneme 6. smutné výročí
pana Josefa ZAPLETALA
z Pěnčína. S láskou vzpomínají
manželka, dcera, synové, rodiče
a sestra s rodinou.

Dnes, tj. 2. října 2017
vzpomeneme 3. smutné výročí, kdy
nás navždy opustil náš milovaný,
pan Bohuslav MACHALA
z Prostějova.
Za vzpomínku děkuje a nikdy
nezapomene rodina.

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

150123020036

UZÁVÌRKA

Právě tolik nabídek
můžete najít v naší rubrice
v PROSTĚJOVSKÉM

pana Jana POSPÍŠILA
z Otaslavic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina Raškova
a Skopalova.

Dne 6. října 2017
to bude 14 let od trgického úmrtí
pana Robina BLÁHY.
Za vzpomínku děkuje otec.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
17091421046

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Přijmeme brigádníky na stříhání
stromků, více info na uvedeném tel.

Dne 30. září 2017
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
paní Bohumily POSPÍŠILOVÉ
a zároveň si připomeneme
14. výročí úmrtí jejího manžela

PODĚKOVÁNÍ

SEZNÁMENÍ

PRODÁM
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

17

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

KOUPÍM

Sběratel koupí porcelánové figurky. Kvalitu ocením, ale koupím i běžné kusy.
Dohoda jistá. Tel.: 605 138 473.

řádková inzerce / vzpomínky

JE V PÁTEK
najdete nás na

www.

vecernikpv.cz

6. ØÍJNA
V 10.00 HODIN

Pohřební služba Pavel Makový
''$)%$)$
Zdeněk Lázna 1936
Prostějov
Jiřina Lencsesová 1931
Prostějov
Anastázie Kmentová 1930 Hluchov
Božena Dračková 1925
Drahany
Jan Makovec 1942
Určice
Ludmila Ševčíková 1933
Smržice

Poslední rozlouèení
Pondělí 2. října 2017
František Herzig 1927 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Květoslava Lužná 1925 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Romana Morrisová 1968 Vrahovic 15.00 kostel Vrahovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
''$)%$)$

Poslední rozlouèení
Miloš Vysloužil 1936
Prostějov Středa 4. října 2017
Květoslava
Koukalová
1930
Niva 11.45 Obřadní síň Prostějov
Ing. Josef Šimek 1946
Olšany u Prostějova Pátek 6. října 2017
Marie
Vykopalová
1944
Kostelec
na Hané 12.30 Obřadní síň Prostějov
Milada Sedláková 1933 Prostějov
Prostějov František Procházka 1924 Prostějov
Vojtěška Němečková 1945 Prostějov Miroslav Obořil 1935

Pohřební služba FCC Prostějov
Poslední rozlouèení
Pátek 6. října 2017
PhDr. Leopold Roubíček 1947 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov

PRÁCI NABÍZÍ
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.
Zavedená restaurace blízko centra PV přijme do pracovního poměru KUCHAŘE.
Nástup možný ihned. Bližší informace na
tel.: 777 199 967.

nabídka pracovních míst

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
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

letos slavíme jubileum...

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.

HLEDÁTE PRÁCI?
D

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Můžeme Vás zaměstnat třeba jen na 2-3
dny v týdnu jako pomocný manipulant
k odebírání výrobků z balící linky, pracoviště Prostějov. Info.: Personální agentura, Kravařova 9, 1.patro, Prostějov, tel.:
602 603 067

Pozice
Plat (Kè) Provoz
Kvalifikace
Všeobecná sestra/bratr dom. péče 19 000 Kč
nepřetržitý
ÚSO s maturitou
Technik/technička
17 100-25 740 Kč pružná
ÚSO s maturitou
Účetní junior
17 000 Kč
jednosměnný ÚSO s maturitou
Prodavač/-ka masa a uzenin
17 000-20 000 Kč dvousměnný střední odborné
Pomocný kuchař/-ka
11 000 Kč
jednosměnný střední odborné
Operátor pultu centrální ostrahy 12 000 Kč
nepřetržitý
základní + praktická
Kuchař/-ka
15 000-18 000 Kč jednosměnný střední odborné
Dělníci v galvanovně
18 500 Kč
třísměnný
střední odborné
Brašnář/-ka
14 500 Kč
jednosměnný střední odborné
Elektrikáři
17 000-25 000 Kč jednosměnný ÚSO s maturitou

Restaurace blízko centra PV přijme zaměstnance na POMOCNÉ PRÁCE
V KUCHYNI. Vhodné rovněž jako brigáda, přivýdělek v penzi, na mateřské
apod. Nástup dohodou. Informace na
tel.: 777 199 967.

Firma
ADP Sanco, Vrahovice
Statutární město Prostějov
TORAY Prostějov
MAKOVEC Prostějov
Středomoravská nemocniční, Pv
SIDA, Prostějov
Restaurace u Dittrichů
GALVA Držovice
GALA Krasice
KITTEC Vranovice-Kelčice

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

Mechanici pro výměnu
pneumatik
Samostatní pracovníci úklidu

JE V PÁTEK 6. ØÍJNA

Plat (Kè)

Provoz

100-150 Kč/hod.
80 Kč/hod.

Kvalifikace

Firma

jednosměnný střední odborné
Pneuservis, Drozdovice
jednosměnný základní + praktická CORA PLUS Prostějov

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR
17060920615

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

V 10.00 HODIN
PRÁCI HLEDÁ

1709271112

Nabízím výpomoc v domácnosti, úklid, nákupy, doprovod. Volejte kdykoliv po 8 hod.
ráno na tel.: 704 185 783.

17052670575

17040720401

   

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

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

Pondělí 2. října 2017
www.vecernikpv.cz

17092911120
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Také čtyřicáté číslo letošního roku vám v rámci nového projektu "20 LET S VEČERNÍKEM" přinášíme podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete i v
těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života, jež je
graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky
a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 5. října 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

 /0

Plumlovská 40
Eva BEDNÁŘOVÁ, Česká 7, Prostějov
Výherce získává: ROČNÍ PŘEDPLATNÉ časopisu Zahrádkář.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
  

 /0

Alexander Mosio

Monika VOJKŮVKOVÁ,
Sídl. E. Beneše 53/7, Prostějov
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na koncert..

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

  

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

OSMISMĚRKA

 /0

VAŠEDOMÁCÍ
Eduard SOBOTA, Plumlov 484
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

  

16110213416

  

Výherce získává ,-./0/12
6789:8;<.>:?@8A;BCD:;EA89DF:G

SUDOKU

 /0

9,6,9,7 Blanka TOMÁŠKOVÁ, Kaple 14, Čelechovice na Hané
Výherce získává: ČTYŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč.
KŘÍŽOVKA

 /0

Agel je váš nejlepší partner pro zdraví
Anna TITZOVÁ, Otaslavice 470
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

16102763252

....., UČEŠEME, VŠE PRO VAŠI SPOKOJENOST

AKCEPT, IDIOT, BITVA, PUMPA, PARTY, KACHLE, VÝKLAD, ÚKLID, FILTR,
KYVADLA, PERLY, FILIP, BIRET, POŠTA, SKVOST, CHERUB, TVÁŘE, VÝCHOVA,
KOLNA, KTERÁ, DLÁTO, KODEIN, ODKLAD, RUINY, OCELE, ETIOP

Výherce získává /12
6789:8;<.>:?@HIJKG

17090861019

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získává 
6789:8;<=.>
 !"#$%!%#$!&'(()*)%&+

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

17091361036

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
POLITIKY a graficky lehce poupravili prvního
československého prezidenta, který měl nedávno svoje výročí, které jsme si připomenuli
i v Prostějově...

17091561083

Výherce získá ,-./031456
6789:8;<.>

Výherce získává ,-./0/12
6789:8;<.>:?@8A;BCD:;
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TIP ku

KONCERT DESMOD
KDY: SOBOTA 7. ØÍJNA, 20:00 HODIN
KDE: SPOLEÈENSKÝ DÙM, KOMENSKÉHO UL., PROSTÌJOV

Slovenská rocková kapela DESmod vydává v pořadí již
devátou desku s názvem Molekuly zvuku. V říjnu proto
vyráží na stejnojmenné turné po českých městech, na
němž chce své nové album představit. A jednou z osmi zastávek je díky organizaci MAMUT AGENCY i Prostějov!
Sedminásobní Zlatí slavíci a vítězi ankety Osobnosť televiznej obrazovky zde zahrají starou dobrou klasiku jako
třeba Pár dní či Za tebou, ale taky čerstvé novinky, mezi
nimi i pilotní singly Chýbanie nebo Anjel.
Známá skupina, jejíž prvopočátky jsou spjaty s tvrdým heavy
metalem a současné songy už s melodickým pop rockem, nyní
v rámci Molekuly zvuku tour 2017 přijíždí do Prostějova. Minulý rok oslavila jubilejní dvacítku od svého vzniku, a přestože

se od devadesátek její sestava dost proměňovala, její úroveň
netratila.
Nově k chystané desce nahrála melancholické singly Chýbanie a Anjel, které se hned po uvedení dostaly do první pětky
v hranosti na slovenských rádiích. Nyní také plánuje vydat
song s českou kapelou Jelen s titulem Plný dom. Pro slovenskou část tour si tuto populární skupinu vybrala jako svého
předskokana. Na české štaci bude mít tuto čest kapela Levitate
z Luhačovic.
Mediálním partnerem prostějovského koncertu je PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který vzkazuje: Každý správný fanoušek
dobré muziky by si proto tuto příležitost rozhodně neměl nechat ujít!

BASKETBAL:
sobota 7. října:
14:00 BCM Orli Prostějov – BK Loko Plzeň (2.
kolo extraligy kadetů, hala Sportcentra DDM Pv).
14:00 TJ OP Prostějov – Basket Poděbrady (3.
kolo 2. ligy žen, sk. „B“, hala Sportcentra DDM Pv).
neděle 8. října:
10:00 BCM Orli Prostějov – Sokol Písek (3. kolo
extraligy kadetů, hala Sportcentra DDM Pv).
12:00 TJ OP Prostějov – Basketball Nymburk „B“ (4.
kolo 2. ligy žen, sk. „B“, hala Sportcentra DDM Pv).

KULIÈKY:

 DIVADEL aneb, co se

neděle 8. října:
11:00 Mistr Hané (turnaj pro 8 nejlepších hráčů,
areál Bedihošť).
11:00 5. Bedihošť Open (turnaj pro juniory i dospělé otevřený široké veřejnosti, areál Bedihošť).

   STAVY kde děje…
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 2. října
17:30 Zahradnictví: Rodinný přítel
drama ČR
20:00 O těle a duši
maďarské drama
úterý 3. října
17:30 Zahradnictví: Dezertér
drama ČR
20:00 Amityville: Probuzení
americký horor
středa 4. října
17:30 Dobrý časy
kriminální drama USA
20:00 To
americký horor
čtvrtek 5. října
17:30 Hora mezi námi
dobrodružné drama USA
20:00 Blade runner 2049
sci-fi thriller USA
pátek 6. října
15:30 Esa z pralesa
francouzská animovaná komedie
17:30 Zahradnictví: Dezertér
20:00 Amityville: Probuzení
sobota 7. října
15:30 Esa z pralesa
17:30 Wind river
akční thriller USA
20:00 Blade runner 2049
neděle 8. října
10:30 Esa z pralesa
15:30 Emoji ve filmu
animovaná komedie USA
17:30 Hora mezi námi
20:00 Blade runner 2049

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
pondělí 2. října
17:00 IN THE CORNER
Vernisáž výstavy významného českého grafika a také bývalého děkana Fakulty umění
Ostravské univezity Zbyňka Janáčka. Mezi
jeho největší ocenění patří Cena Vladimíra
Boudníka z roku 2013, která je udělována
žijícím českým grafikům za celoživotní přínos. Ve své tvorbě se věnuje hlavně serigrafii,
digitálnímu tisku a experimentální grafice.

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 26. listopadu
POD KŮŽÍ MARSYA
výstava k nedožitým 90. narozeninám
prostějovského rodáka Františka Sysla st.
(1927-2013) se věnuje nejen jeho restaurátorské činnosti, ale ve stejné míře i jeho
volné tvorbě
neděle 8. října
15:00 POD POKLIČKOU
komentovaná prohlídka výstavy
Pod kůží Marsya

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
pondělí 2. října
9:00 KNIŽNÍ BAZAR
Hledáte zajímavou knihu pro svou knihovničku? Je vám líto vyhodit knihy, které už
nepotřebujete? Navštivte knižní bazar, který
bude probíhat až do 30. října. Můžete přinést
vaše knihy, které budou zdarma k dispozici
ostatním čtenářům, a sami si můžete odnést
všechny publikace, které vás zaujmou.
čtvrtek 5. října
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam
se obrátit? Odborní právní poradci Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace s vámi
budou řešit váš konkrétní problém.
čtvrtek 5. října
17:00 TURISTOU V ČERNOBYLU
30 LET PO HAVÁRII
Zdeněk Hruška navštívil uzavřenou
oblast kolem Černobylské jaderné elektrárny a opuštěného města Pripjať. Ve své
přednášce doplněné promítáním fotografií se s námi podělí o zážitky a dojmy
z této těžce poznamenané oblasti.
do 31. října
SVĚT HARRYHO POTTERA:
ON-LINE SOUTĚŽ PRO DĚTI
Čaroděje Harryho Pottera znají určitě
všichni. Někteří jeho dobrodružství četli
v úžasných sedmi knihách, jiní viděli filmy. Patříte také mezi fanoušky této ságy?
Myslíte si, že jeho svět znáte opravdu
dobře? Pojďte si s námi vyzkoušet své
znalosti v online kvízu, který je určen dětem od 8 do 15 let. Nejlepší budou zařazeni do slosování o tematické ceny.
do 30. září
JAKSBALITNEJLEPŠÍKAMARÁDKU
Nevíte, jak obalit knihu, školní sešit či učebnici? Nebo prostě chcete, aby vám vaše
oblíbené knížky déle vydržely? Ať je vám
let kolik chce, přijďte v průběhu září do
knihovny pro děti (na nádvoří prostějovského zámku, Pernštýnské nám. 8) a my
vás naučíme úhledně obalovat knihy do
průhledné fólie nebo papíru.
do 31. října
SOVIČKIÁDA
Velká tradiční literární soutěž pro
děti a mládež do 15 let. Básně nebo
příběhy na libovolné téma přijímáme celé září, elektronicky na adrese
detske@knihovnapv.cz nebo na papíře
v knihovně pro děti (na nádvoří prostějovského zámku, Pernštýnské nám. 8). Autoři
nejlepších prací, vyhodnocených odbornou porotou, budou při listopadovém
slavnostním vyhlášení výsledků odměněni věcnými cenami.

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
GALERIE Kino
autíček vtáhne sbírka manželů TiefenbaMETRO 70
chových, ve které si můžete prohlédnout
sanitky, náklaďáky s korbou, skříňová
Školní 1, Prostějov
i osobní auta a vrátit se také na chvíli do dětdo 20. listopadu
ských let. Kromě toho, že kolekce je dokla17:00 „START 6“
výstava výtvarných prací a fotografií dem kvalitní práce bývalých ryze českých fistudentů Střední školy designu a módy rem IGRA, ITES a Kovodružstvo Náchod,
jistě potěší všechny, kdo si rádi hrají.
Prostějov

Zámek Konice

Zámek Prostìjov

Pernštýnské nám. 8, Prostějov
čtvrtek 5. října
středa 4. října
17:00 FOTOGRAFIE V KONICI
výstava snímků „Jeseníky“ Ivo Netopila 16:00 OBRAZY
a „Příroda okem tuláka“ Vojtěcha Krejčího vernisáž výstavy Jiřího Šmída

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

LEDNÍ HOKEJ:
středa 4. října
18:00 LHK Jestřábi Prostějov - VHK ROBE
Vsetín (9. kolo WSM Ligy, Víceúčelová hala-ZS)
sobota 7. října:
11:15 SK Prostějov - Olomouc (Minihokej 2010)
neděle 8. října:
13:00 SK Prostějov - Olomouc (Minihokej 2009)

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 3. října
19:00 SAMETOVÝ HLAS
koncert u příležitosti 50 let Jitky Zelenkové
na na hudební scéně. Jako hosté vystoupí
Ilona Csáková a Antonín Gondolán.
středa 4. října
19:00 POPRASK NA LAGUNĚ
první hra festivalu Aplaus 2017
(čtěte na straně 24)
čtvrtek 5. října
18:00 LiStOVáNí: ROBERT
FULGHUM
Americký spisovatel se opět vrací do
Česka, aby představil svou novou knihu
Opravář osudů. Uvidíte také divadelní
představení z knihy „Co jsem to proboha udělal?“ a pak budete mít možnost
si s Robertem Fulghumem popovídat
a nechat si podepsat knihy. Několik z jeho
titulů bude i na místě výhodně k mání.
Proslulý americký autor zveřejňuje už dlouho na svých stránkách robertfulghum.com
krátká zamyšlení nad věcmi, které ho
v životě, při psaní a na cestách potkávají.
Robert Fulghum vybral ty nejzajímavější postřehy, příhody a témata a upravil je
pro knihu Co jsem to proboha udělal?,
a to v duchu knih, kterými se jako spisovatel v devadesátých letech proslavil.
Účinkují: V. Hollá, A. Novotný/J. Ressler

akce
v regionu...
Fit maraton v Suprovce
Středisko volného času
Orion pořádá tuto sobotu
7. října od 10:00 do 16:00 hodin ve Sportovní hale Suprovka Fit maraton. Jedná se
o sportovní akci, kdy si v jednom dni můžete vyzkoušet několik cvičebních stylů pod
vedením zkušených lektorek. Půjde o pět po
sobě jdoucích lekcí: Aerobik, Tabata, Power
joga, Dancehall a Body form. Mezi lekcemi
přijdou na řadu krátké pauzičky na zdravé
občerstvení. Bude možnost využití relaxační
zóny k odpočinku a nabrání sil. Paralelně
poběží program v Orionu pro děti. Účastníci mohou přijít na celý Fit maraton nebo si
vybrat jen některé lekce.

Alchymista v Němčicích
Dnes, tj. v pondělí 2. října, od 17:00 hodin
proběhne v knihovně v Němčicích nad Hanou
beseda zaměřená na život a nejznámější dílo
brazilského spisovatele Paula Coelha Alchymista. Motto besedy: „Život je zajímavý právě
pro tu možnost uskutečnit nějaký sen“. Akce se
koná v rámci „Týdne knihoven 2017“.

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
2. října až 30. listopadu
ZAČÍNÁME
výstava prací žáků VO

Divadlo ve Skalce
Divadelní soubor Hanácká scéna MěKS Kojetín představí ve Skalce skvělou konverzační
komedii o dvou manželských párech a jednom
povedeném večírku „Když se zhasne“. Inscenace bude k vidění v sobotu 7. října od 17:00
hodin v sále lázní.

Zámek Plumlov
do 29. prosince
ALOIS DOLEŽEL OBRAZY - 3. ČÁST
výstava výtvarného díla v rámci projektu
pamětní síně malíře
do 30. prosince
HRNCE A HRNEČKY ZE ŠPAJZŮ
NAŠICH PRABABIČEK
dlouhodobá výstava keramického nádobí
z 18. až 20. století ze soukromých sbírek





Komenského 6, Prostějov
čtvrtek 5. října
14:00 SVÁTEK SENIORŮ
zábavný program s Karlem Kekešim
moderuje Magdalena Janoutová

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
tematicky zajímavý a rozmanitý soubor
portrétů, krajiny, zátiší, figurálky lidí
a fauny, též abstraktní smalty a meditace
nad květinou

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI
Čtvrtek 7.10.

1 13.45-15.45

najdete nás na

www.

vecernikpv.cz

CO, KDY, KDE aneb informace

a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 3. října od 17:00 do 19:00 hodin
se uskuteční přednáška výživové specialistky L. Němcové (Santé Prostějov) na téma:
Diety a jejich vliv na naše tělo
* ve čtvrtek 5. října od 17:00 hodin bude
připraven kulinářský podvečer s T. Jenešovou „ZA CHUTÍ UKRAJINY“, kdy vás
ukrajinská rodačka naučí přípravu oblíbeného pokrmu.
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pátek 6.října se od 16:00 do 18:00 hodin
koná ODPADOVÉ PROMÍTÁNÍ - prostřednictvím dvou kratších filmů Co se nenosí a Na sever od slunce nahlédneme do světa
odpadů
* v sobotu 7.října od 9:00 do 12:00 hodin
se uskuteční akce na pomoc přírodě pro
širokou veřejnost Úklid Hloučely, a to
konkrétně obou břehů říčky Hloučely mezi
ulicí Kostelecká a Tichá
MC Cipísek
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let
probíhají vždy v pondělí od 15:00 do
17:00 hodin
* pravidelné programy pro rodiče s dětmi
od tří měsíců do čtyř let, odpoledne kroužek pro předškoláky, vzdělávací aktivity pro
dospělé – besedy, kurzy a semináře pro rodiče o výchově a komunikaci v rodině, individuální poradenství v péči o děti

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské
centrum Prostějov, p.s., Svatoplukova 15,
Prostějov 796 01. I v roce 2017 nabízíme
možnost využít služeb našeho zařízení.
Kromě odborného sociálního poradenství
také zajištění baterií do sluchadel a drobnéCENTRUM PRO RODINU
ho příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
čistící tablety, či ušní tvarovky různých veli* v úterý 3. října od 17:00 do 19:00 hodin kostí). Tel.: 775 549 777.
se koná KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ, první z osmi dvouhodinových Domov pro Seniory Soběsuky zve na
setkání zaměřených na výchovu k odpověd- DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který
nosti a samostatnosti. Je zaměřen především se koná ve středu 4. října od 9:00 do 16:00
na praktický nácvik správné komunikace, hodin. Připraveny jsou komentované
založené na porozumění a povzbuzování prohlídky domova a získání informací
a na řešení konfliktů. Přednášející Marcela o poskytovaných službách. Ve čtvrtek
Kořenková je terapeutkou v oblasti rodičov- 5. října od 14:00 hodin bude v jídelně doského poradenství.
mova připraveno vystoupení členů Sokola
Prostějov a v pátek 6. října taktéž od 14:00
RÙZNÉ...
hodin se v areálu domova koná přednáška
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Pro- o sovách s ukázkami výcviku ptáků.
stějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací LIPKA z.s., Tetín 1, Prostějov pořádí toto
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC úterý 3. října v rámci Akademie seniorů
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz po- prohlídku kostela Povýšení sv. Kříže. Sraz ve
můcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 14 hodin před vchodem do kostela, poutavý výklad provedou studentky prostějovské
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
Střední školy podnikání a obchodu.
LAZARIÁNSKÝ SERVIS - půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, Křesťanské maňáskové divadlo „Za jeden
Prostějov Hacarova 2 oznamuje ukončení provaz“ zve malé i velké na představení
činnosti k 30. září 2017. Tyto kompenzač- DOBRODRUŽSTVÍ SOVY HOUKALní pomůcky bude nadále možné si zapůjčit KY, které se odehraje v neděli 8. října od
v Charitě Prostějov, Polišenského 1, tel.: 16:00 hodin v prostorách Církve bratrské,
Šárka 10a (za školkou), Prostějov.
777 731 328. Všem děkujeme za podporu.
SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 2. října můžete od 14:00 do
16:00 hodin přijít na posezení u kávy a čaje
* ve čtvrtek 5. října od 9:00 do 12:00 hodin
se koná Pletení z pedigu
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JEDNOU


PROSTĚJOV Okolo prostějovského hokeje ve vztahu k jeho skalním příznivcům je opět rušno. Hned po úvodním kole aktuálního ročníku WSM ligy dostal oddíl LHK Jestřábi pokutu pět
tisíc korun za to, že jeho fandové v Přerově používali pyrotechniku. V Českých Budějovicích
se po druhé třetině duelu pátého dějství prvoligové soutěže porvali s Policií ČR (a ještě se tím
chlubili na svých internetových stránkách - pozn.red.), načež byli z Budvar arény vyvedeni
a trest se taktéž dá očekávat. Události dostaly v uplynulém týdnu nový spád. Skalní příznivci
LHK z takzvaného „kotle“ totiž bojkotovali středeční domácí zápas proti Kadani a generálnímu sportovnímu manažerovi Jaroslavovi Luňákovi dali ultimátum...

ČTĚTE NA STRANĚ 34

ŠLÁGR VEČERNÍKU - BASKETBAL
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@@ Nejen Prostějované budou mít
možnost využívat další solární lavičku.
Již třetí v pořadí byla instalována uplynulou středu v Janáčkově ulici u hlavního nádraží.

@@ Speciální oddělení se čtrnácti lůžky
v prostějovské nemocnici je jedním ze
čtyř center, díky kterým Olomoucký
kraj zajistí takzvanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným pacientům.
@@ Uplynulý čtvrtek proběhlo v Čechách pod Kosířem Setkání Hanáků,
na kterém se představila stovka členů
folklorních souborů, z nichž Prostějovsko reprezentoval třeba kralický Klas.
@@ O svůj druhý titul v sezoně si na
tvrdém povrchu v anglickém Roehamptonu zahrál prostějovský tenista
Michal Konečný (449. na žebříčku
ATP). Turnajová jednička ve finále nestačila na domácího Toma Farquharsona 6:7(5), 2:6.

@@ Exkluzivní rozhovor s halovým mistrem Evropy a účastníkem
olympijských her na 110 m překážek
strana 36

V „Národě“ se bavil *<

@@ Vydařený vstup do sezóny mají za
sebou hráči prvoligového BCM Orli
Prostějov, kteří v domácí premiéře zdolali rezervu Opavy vysoko 89:66.

@@ Florbalisté Playmakers Prostějov
vyhráli své první dva zápasy nového
ročníku Regionální ligy v Přerově nad
domácím „béčkem“ 7:4 a Český Těšín
6:4.

➢

REKORDMAN
SVOBODA

Prostějov Bez Cenzury

F +   .
      &
  +- )
Foto: Facebook

PROSTĚJOV Chcete se podruhé narodit? Založte si účet na sociální síti! Cesta
zpět z virtuálního prostoru do všední reality ovšem může být pro řadu lidí složitá... To neplatí pro účastníky srazu facebookové skupiny Prostějov Bez Cenzury.
Ti se nebáli vstát od svých počítačů a vyrazili na setkání s lidmi, s nimiž je kromě
působení na sociální síti spojuje také zájem o město, ve kterém žijí. Dle ohlasů
nikdo z nich nelitoval...
(mls)

boje na zelených trávnících aneb
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KAM ZA F

PROSTĚJOV Nováček Kooperativa NBL se tuto sobotu 7. října od 17:30
hodin poprvé představí na palubovce Sportcentra DDM. Jeho soupeřem
bude Geosan Kolín a hned z několika důvodů půjde o pikantní souboj.
Tím hlavním je osoba trenéra Predraga Benáčka, který předchozích devět sezon strávil právě na střídačce polabského protivníka a přiznává, že
v jeho případě půjde o speciální duel!
Šestý tým z minulé sezony nejvyšší basketbalové soutěže dokázal poskládat
kvalitní soupisku. Vedení klubu udrželo řadu zkušených plejerů. V dresu Geosanu pokračuje nový kapitán Číž a také ostřílená pětice Michal Vocetka, Bojan Bakič, David Machač (nově hrající asistent), Lee Edward Skinner, Ladislav Horák. Tuto osu doplnili hned dva bývalí hráči prostějovských Orlů - Petr
Dokoupil a Vojtěch Bratčenkov! Vedle nich pak kontrakty podepsali Petr Šafarčík i Miloš Pajovič. Celek pod vedením nového kouče Pavla Beneše se díky
tomu stal výrazným kandidátem na postup do skupiny A1 po základní části.
Oba soupeři na sebe narazili v průběhu přípravy a střetnutí na prostějovské
palubovce naprosto jednoznačně ovládli hosté, čemuž odpovídal výsledek
54:83. To ovšem bylo před měsícem, kdy sestava BK Olomoucko měla za
sebou pouze několik společných tréninků. Od té doby žluto-modří výrazně
zapracovali na souhře, což by mělo být vidět i při prvním domácím vystoupení ligového nováčka.
(lv)
VÍCE INFORMACÍ NAJDETE VE SPECIÁLNÍ PŘÍLOZE
„BASKETBAL V PROSTĚJOVĚ ŽIJE“, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ
DNEŠNÍHO VYDÁNÍ VEČERNÍKU!

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 10. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 10. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 10. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 10. KOLO

PØEBOR OFS PV – 10. KOLO

TJ SOKOL URČICE
TJ SOKOL BĚLOTÍN
SOBOTA 7.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

TJ SOKOL ČECHOVICE
SK PROTIVANOV
NEDĚLE 8.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

FK NĚMČICE NAD HANOU
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 8.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích n/H

TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL KLENOVICE n/H
NEDĚLE 8.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

TJ SOKOL VRAHOVICE
TJ SOKOL BRODEK U PV
SOBOTA 7.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrahovicích
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letos slavíme jubileum...

výsledkový servis

4. KOLO WSM LIGY
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Odvetu se Lvy zmařily problémy s autobusem

Poslední přípravný zápas před začátkem sezony měli hráči BK Olomoucko odehrát proti týmu Traiskirchen Lions. Krátce před
plánovaným rozskokem ale přišla zpráva, že čtvrtfinalista nejvyšší rakouské soutěže z minulé sezony, nedorazí.
„Volali, že měli technické problémy s autobusem na cestě. Bohužel to bylo ve chvíli, kdy už jsme nemohli informaci poslat k
/"R $ U   O  , G"#  O! DZ  našim fanouškům,“ uvedl sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek. Klub se fanouškům omlouvá, vedení i hráči se
.   # F 6 / U C J \!  , dozvěděli zprávu až v kabině. Tým věří, že se s příznivci v hojném počtu potká 7. října při mistrovském utkání s Kolínem. (red)

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek,
tedy v den státního svátku,
uspořádal prostějovský klub
1.SK turnaj přípravek ročníku
2008 a mladších. Z původně
plánovaného hřiště v Kralicích na
Hané se vinou nepříznivého počasí
v předešlých dnech museli účastníci
spokojit s umělkou ve sportovním
areálu Za Místním nádražím. Ta
nejvíce svědčila hráčům Vyškova,
kteří prošli turnajem bez jediné
porážky a zaslouženě si odvezli
ocenění za první místo.

Josef POPELKA

Osm mládežnických týmů se sjelo do
Prostějova, aby si to systémem každý
s každým rozdaly o celkové prvenství. Na připravených dvou hřištích se
to na umělce těmi nejmenšími hráči
z moravských klubů jen hemžilo.
Horlivě podporováni rodiči na tribunách se benjamínci vybičovali mnohdy až k heroickým výkonům.
„Díky státnímu svátku se s trenéry
přípravek zrodila myšlenka, že bychom mohli uspořádat právě v tento
den turnaj pro naše nejmenší hráče. To
se nám podařilo zajistit, přijeli všichni.
Jediné, co jsme museli řešit, byl přesun
z Kralic do Prostějova, přesto si myslím, že všichni byli spokojeni,“ uvedl
organizátor turnaje Martin Neoral.
Ač by se na první pohled mohlo
zdát, že se bude nejlépe dařit týmům
s nejzvučnějšími jmény, opak byl ale
pravdou. Baník Ostrava skončil těsně
pod stupni vítězů, Sigma se na konci
krčila až na předposledním místě. Skalp
prvně jmenovaného si nejtěsnějším ro-

VIDEO+FOTOGALERIE
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Foto: Josef Popelka

zdílem dokonce připsalo i prostějovské
mužstvo, které nasbíralo velmi cenné
zkušenosti. Osmé místo tak pro ně není
žádným neúspěchem, všechny zápasy
až na jednu výjimku ztratilo pouze
o jedinou branku.
Nejlépe se v Prostějově na umělce vedlo hráčům z nedalekého Vyškova. Ti
se mohli chlubit nejlepším útokem,
stejně tak nejúspěšnější obranou. To
dohromady nemohlo znamenat nic jiného než zisk pomyslného zlata. Jednu
prohru právě s vítězným mužstvem si
připsal Hodonín, další výsledky však
hráče slováckého klubu katapultovaly
na druhou příčku. Bronz putoval do
moravské metropole, nikoliv však do
Zbrojovky, ale úspěšnější byla Sparta
Brno.
Kromě samotných týmů se ocenění
dočkali i jednotlivci. Nejlepším
brankářem se stal Jakub Hastík, jako
rozený střelec se ukázal vyškovský
Jakub Zemánek, nejlepším hráčem
turnaje byl vyhodnocen Matyáš Hnilica ze Zbrojovky Brno.

„Vládne naprostá spokojenost. Líbila
se mi soudržnost trenérů, hráčů
i rodičů, zvláště u prostějovského
týmu. V každém mužstvu byl někdo
lepší, je jen na trenérech, jak s nimi
budou nadále pracovat. Aby kluci
měli pohodu, neměli přehnané
nároky, zkrátka, aby je fotbal bavil.
V tradici miniturnajů chceme určitě
pokračovat. Díky tomu se můžou naši
hráči učit a jít výkonnostně nahoru.
Moravské týmy jsme vybrali záměrně.
Chceme, aby rodiče vozili děti z co
nejkratší vzdálenosti. Jde nám hlavně
o sportovní stránku, aby děti byly co
nejvíce v akci, aby to bylo intenzivní
a byly stále v pohybu,“ dodal na závěr
Martin Neoral.

Koneèné umístìní
1. MFK Vyškov 17 bodů, 2. FK
Hodonín 14b., 3. FC Sparta Brno
13b., 4. Baník Ostrava 11b., 5. 1.FC
Slovácko 9b., 6. FC Zbrojovka Brno
9b., 7. Sigma Olomouc 4b., 8. 1.SK
Prostějov 3b.
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„Šlo mi o pocit, nikoliv o prodej,“
nechal se slyšet samotný autor
VIDEO&FOTO
GALERIE
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PROSTĚJOV Vernisáž Miloše Karáska byla rozdělena do dvou dnů uplynulého týdne. Zatímco ve
středu proběhla v Galerii Cyril, o den později pak v domě s pečovatelskou službou ADP- SANCO
ve Vrahovické ulici. S organizací, hudebním podkresem a videoprojekcí pomáhal David Bartoš,
který měl také na obou vernisážích úvodní slovo, stejně jako ředitelka zařízení ADP-SANCO a sám
autor Miloš Karásek. Chybět nemohl pochopitelně ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
Natálie
MORÁVKOVÁ
První den vernisáže s názvem „Ze
země do nebe, z nebe do tebe“ proběhl v Galerii Cyril. Sestával z umístění
ve dvou patrech. V tom prvním to
bylo řešeno tak, že provázky balonků

napuštěných heliem dosahovaly až
téměř k zemi, na nich byly kolíčky připnuty fotografie z dřívějších dob, tedy
ještě černobílé, s takovým tím nažloutlým nádechem. O patro výš byly
obdobným způsobem na provázcích
připevněny sáčky s vodou, ve vodě
pak barevné fotografie v podobě,
v jaké jsou k vidění dnes. Po vernisáži
následoval koncert alikvótní hudby
v provedení dvojice Raminava. Lidí
přišlo sice poskromnu, o to více si ale
mohli vychutnat jednotlivé obrázky...
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Druhý den pokračovala vernisáž grafikou. Uměním může být cokoliv. domí návštěvníka. Jde o vytvoření žete vidět fotky černobílé a potom
v ADP-SANCO. Miloš Karásek na- Šlo mi o pocit, nikoliv o prodej. Celé autentického pocitu v porovnání se fotografie barevné,“ pronesl exkluvázal na svou dřívější vernisáž s ná- je to zaměřené na aktivizaci podvě- stávajícími fotografiemi. Proto mů- zivně pro Večerník Miloš Karásek.
zvem POZDNÍ SVĚTLO 2, kde
měla hudební vstup Ágnes Kutas,
následoval společný koncert i s Misaa
chalem Kořánem a Josefem Jind()*8,,,
rákem. Této slavnostní události se
zúčastnili pacienti prostřednictvím
vozíčků nebo ti, co jsou schopni
chůze, ale také zdravotní sestry a asistentky. Po koncertu přišly na řadu
komentované prohlídky. Na obou
místech udělalo radost i drobné občerstvení.
A co k výstavám řekl sám autor?
„Čičmanský cyklus jsem v Čechách
ještě nedělal. Je to hra s písmem, místy má humorný podtext s výraznou

"INIIL??JILLN´´Û

průbběh verrniisážží Miloošee K arásska

PERUTĚvProstějověmocnelákaly
PROSTĚJOV Uplynulý pátek za- autogramiáda, o kterou byl velký zá- „I přes menší účast jsem s touto akcí se zpěvákem Sebastianem,“ poznamehrála v přísálí Společenského domu jem. Každý, kdo si vystál frontu, získal spokojená. Do budoucna chystáme nala pro Večerník Hana Gajdošová,
prostějovskému publiku chlapecká kartičku s podpisy všech pěti členů. další hudební vystoupení, tentokrát pořadatelka koncertu.
skupina Perutě s frontmanem MilaVIDEO&FOTO
nem Peroutkou. Vystoupení přiláGALERIE
kalo zhruba jen stovku návštěvníků,
klikni na
www.vecernikpv.cz
mladí hudebníky to ale neodradiBYLI JSME
U TOHO
lo....

Eva REITEROVÁ

„Musíme si to užít a těm lidem dát
o to víc, to se nám povedlo,“ nabádal Milan Peroutka. Mimo známých
hitů zaznělo i překvapení - nová píseň
Slunce. „Takže si myslím, že odcházíme s krásným dojmem a doufám, že
i diváci pocítili, že jsme hráli pro ně. Po
vydání desky bychom sem znovu rádi
zavítali,“ řekl Peroutka. Skupina hrající
od roku 2013 do Prostějova zavítala
poprvé.
.Samotní diváci byli z koncertu nadšení. „Nato kolik dorazilo lidí, byla super
atmosféra,“ zhodnotila akci návštěvnice Nikol. Po skončení proběhla

/ 7 ,&7 1 ,9+&;!
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PROSTĚJOV Jak už Večerník informoval v minulém vydání, divadelní
přehlídka APLAUS bude v pořadí
desátá a také poslední. A také trochu
jiná. Diváci se mohou těšit na dvě divadelní představení a nově i závěrečnou talkshow, kterou chce pořadatel
přehlídky marketingová společnost
TK PLUS své hosty nejen potěšit
a pobavit, ale hlavně překvapit...
Vše bude odstartováno tuto středu
v 19:00 hodin na půdě Městského
divadla v Prostějově. První inscenací
bude 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.

Co na diváky čeká? Temperament,
rvačky, pračky, hádky, rozchody
a usmiřování – to vše ve slavné klasické komedii ze slunné Itálie. Podaří
se snaživému soudnímu úředníkovi
urovnat věčné spory mezi rozhádanými mileneckými páry? Jednu ze svých
nejúspěšnějších komedií Poprask
na Laguně napsal Carlo Goldoni
v roce 1762. Ve svých Pamětech k jejímu vzniku poznamenává: „Žil jsem
v mládí nějaký čas v Chioggii jako koadjutor kancléře. Měl jsem tu pořád
dost a dost co dělat s tím početným
neklidným obyvatelstvem složeným
z rybářů, námořníků a ženských, které nemá jiné shromaždiště než ulici.
Seznámil jsem se s jejich mravy, jejich
zvláštním dialektem či hantýrkou,
poznal jsem jejich veselou letoru i je-

jich prohnanost. Dovedl jsem je tedy
vylíčit, jak náleží.“
Na českých jevištích slavila tato
vděčná komedie plná temperamentu, radostí i starostí obyčejných lidí
z jedné rybářské vesničky nemalé
úspěchy: například v šedesátých letech to byla inscenace Národního
divadla v Praze s Ladislavem Peškem, už před dvaceti lety inscenace
s Viktorem Preissem a Petrem Kostkou na jevišti Vinohradského divadla v Praze.
V Prostějově mají hrát například
B. Klepl, E. Holubová, J. Ployhar,
J. Krausová, K. Hádek, M. Maděrič a další.
Druhým titulem budou Hamleti
Divadla Na zábradlí Praha a to hned
další středu 11. října.
(pk)

17092911121

Festival odstartuje Poprask

letos slavíme jubileum...
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Architekt přivezl !{!"'!&!'*))=

HLAVU WOLKERA! '"&*||

PROSTĚJOV V době tiskové konference rady města předminulý pátek
22. září přivezl architekt Miloš Karásek do Prostějova již zhotovenou
bystu básníka Jiřího Wolkera. Jak
Večerník informoval, letos 21. listopadu dojde k instalaci sochy sedícího
básníka na lavičce přímo na náměstí
T. G. Masaryka. „Zatím mám jen
hlavu, na těle se pracuje,“ usmíval se
umělec, který měl uplynulou středu

„Na zbytku těla se pracuje,“
ujistil Miloš Karásek

OTASLAVICE„Tady to vypadá, jak v oficíně u Meisnerů. I je to tu stejně cítit,“ konstatoval jeden z návštěvníků právě otevřeného Muzea
řemesel v objektu bývalé fary. Místnímu pamětníkovi se při pohledu
na historické kadeřnictví vybavila vzpomínka na dávno zavřené holičství fungující řadu let v jeho rodných Otaslavicích. Právě tato obec
ožila o uplynulém víkendu tradičními hody, které okořenila mimo jiného slavnostní společenská událost. Večerník byl tomu svědkem...

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
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dvojitou vernisáž své výstavy (informujeme na vedlejší straně 24 - pozn.
red.).
Dílo vyráběné v bratislavských ateliérech bude skutečnou raritou. Vznikne na základě revoluční 3D technologie, která se nezadržitelně dere do
architektury i sochařství. „Díky tomu
můžeme vyrobit i sochu Jiřího Wolkera, na které budou zachyceny veškeré
detaily obličeje i oblečení z dostupných
archivních fotografií,“ připomněl Karásek. Básníkovu hlavu z bronzu, kterou
dovezl, vystavil přímo v zasedací míst-

nosti primátorky Prostějova. „Můžete
sami posoudit, zda 3D technologie se
může uplatnit i v umění. Přestože jsem
byl dříve pesimistou, nyní tvrdím, že
rozhodně ano,“ usmál se.
Bystu Jiřího Wolkera si architekt vzápětí
odvezl zpět do Bratislavy. Tam se nyní
pilně pracuje i na zbytku těla básníka,
jehož bronzová socha bude slavnostně usazena na lavičku na náměstí T.
G. Masaryka koncem listopadu. „Je to
poměrně šibeniční termín, ale věřím,
že to zvládneme,“ dodal Miloš Karásek.
(mik)

Muzeum řemesel se do Otaslavic přesunulo
z Drahan. „Lidé v něm najdou jedinou zařízenou krejčovskou dílnu na Prostějovsku.
Dále pak holičství a kadeřnictví či starý obchod. Vše je doplněno řadou nezbytností,
dobovými fotografiemi a informačními
panely. V budoucnu bychom ještě rádi pokračovali ve vylepšení,“ prozradil Večerniku
Pavel Moš, jenž většinu exponátů sehnal pro
Muzeum řemesel, které necelé tři roky vedl
v Drahanech. Po jeho uzavření se starostům
obou obcí podařilo domluvit na přesunu
věcí do Otaslavic, kde Moš trvale žije.
„Muzeum je to malé, ale naše. Díky němu
se nám podařilo najít využití pro objekt

fary v centru obce,“ konstatoval spokojeně otaslavický starosta Marek Hýbl.
Celé muzeum je pěkně zařízené a na
návštěvníka působí útulným až domáckým dojmem. „Dlouho nevyužívané prostory bylo třeba pořádně uklidit a vše zařídit tak, aby se tu návštěvník cítil dobře. A to
byl úkol, který jsme si vzaly za svůj. Ostatně
kdo jiný než ženy by měl být schopný vytvořit pocit domova,“ vyjádřila se Božena
Bartošová, vedoucí v obci Sdružení žen.
„Je nás osm seniorek, pravidelně se scházíme. Pomáhaly nám ovšem i děvčata z úřadu a řada dalších,“ přidala Bartošová.

Otevírání muzea bylo zakomponováno
do Svatomichalského rytířského turnaje pořádaného v rámci místních hodů
Sdružením pro oživenou historii Čeládka řemeslná. V rámci něj lidé mohli vidět
rytířské souboje či ukázky různých středověkých řemesel. „Věřím, že po dohodě
s obcí se tato akce k nám za rok opět vrátí.
Podobně bych v areálu zdejšího amfiteátru chtěl již koncem letošního října
uspořádat Slavnosti ohně známé právě
z Drahan,“ nastínil plány Moš.
Muzeum řemesel tak v Otaslavicích
doplnilo stávající Muzeum Josefa
Františka. To je věnováno slavnému
rodákovi, který se stal legendou letecké bitvy o Anglii. Otevřeno má v pondělí a ve středu od 15:00 do 17:00
hodin, jiný termín si lze domluvit po
telefonu. Právě po telefonické domluvě
či během pořádaných akcí by mělo být
otevřeno i nové Muzeum řemesel.
VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Seniorky zápolily o korunku

MISS STARÉ KOLENO
PROSTĚJOV Minulé úterý 26.
září proběhla v Centru sociálních služeb v Prostějově volba
MISS STARÉ KOLENO. V pořadí již čtvrtý ročník populární
akce pořádané firmou Abena navštívily i zajímavé celebrity, načež vítězka si na závěr zatancovala s Vlastimilem Harapesem!
Samotného klání se zúčastnilo
pět obyvatelek tohoto sociálního zařízení,
„Mezi VIP hosty patřili letos
baletní mistr Vlastimil Harapes a režisér Tomáš Magnusek.
Soutěžilo pět obyvatelek Centra
sociálních služeb ve věku od 69
do 76 let, kterým brněnská stylistka a vizážistka Jana Hrutková
vytvořila doslova novou image.
Vybrané modely, doplňky a líčení opět vyvolaly obdivné reakce
v publiku i v řadách personálu
sociálního zařízení,“ sdělil Večerníku Václav Džambík, hlavní
pořadatel akce.
Hosté Vlastimil Harapes s Tomášem Magnuskem při akci dali
k dobru i spoustu zábavných histo-
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rek ze své práce. „Pan Harapes naučil publikum nový tanec ´pacifik´
a oba pánové pak vzpomněli na svá
setkání s dvěma hereckými osobnostmi, které nás v těchto dnech
opustily, Květou Fialovou a Janem
Třískou,“ uvedl dále Džambík.
Pětičlenná porota nakonec vybrala

jako novou Miss staré koleno sedmdesátiletou Marii Čubrdovou,
na druhém místě skončila o šest let
starší Marie Branická a třetí místo
získala jedenasedmdesátiletá Nina
Slavíková. Obdiv samozřejmě
zaslouží také zbývající dvě soutěžící, a to Ludmila Pešáková (69)

a Ludmila Fojtíková (74). „Strávili
jsme zde velmi příjemné odpoledne, které významně zpestřilo život
obyvatel. A v tomto sociálním zařízení se o něm bude mluvit ještě
hodně dlouho,“ uzavřela předsedkyně poroty Miss staré koleno Miluše Lišková.
(red)
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Rodinná soutěž u hvězdárny }&'<:'(>{!);#'<#/8*[
CHYSTEJTE SE NA FAMILIÁDU '&5/)#<5#$!:*>&*8:%9)<
PROSTĚJOV Jak už Večerník informoval, začátek podzimu opepří nové
klání nazývané jako Familiáda. Program nabídne několik netradičních
sportů, ve kterých budou soupeřit
rodiny nejen mezi sebou navzájem.
Akce je připravena na tuto sobotu 7.
října od 14:00 hodin do Kolářových
sadů u hvězdárny a záštitu převzala
primátorka Statutárního města Prostějov Alena Rašková, jako politička
Zdravého města Prostějov.
„Ve společnosti se diskutují často problémy současné rodiny, zda je pořád

základním stavebním prvkem společnosti, ale zapomíná se možná někdy na
to, že místo diskusí je nejlepší se jako
rodina sbalit a vyrazit společně ven za
pohybem a zábavou. Tím myslím, že
do této společenské diskuse vstoupíme v našem městě nejlépe,“ nechala se
Rašková slyšet.
Akci připravuje Okrašlovací spolek města Prostějova se Sportcentrem-DDM
a Zdravým městem Prostějov. „Na tuto
novinky v našem programu se těšíme, je
to pro nás výzva. Ještě ale nebudeme prozrazovat všechny disciplíny, něco si ne-

cháme ukryté pod pokličkou,“ prozradil
jeden ze spoluorganizátorů Filip Burka
ze Sportcentra-DDM.
„Heslem je tradiční ´Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se´, proto nebudou
počítány výsledky za jednotlivé disciplíny, ale vůle se do nich zapojit. Prvotní
myšlenku společného rodinného klání
přinesla Martina Šponarová, kolegyně,
se kterou pořádáme již velmi úspěšné
Restaurant Days. Věřím, že i tato akce si
nalezne své příznivce,“ přodala Milada
Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova.
(red)

Stalo se tak naposledy?
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PROSTĚJOV Facebooková skupina
Prostějov Bez Cenzury zaznamenala
v průběhu uplynulého roku obrovský
rozmach. V současnosti eviduje registrovaných 15 786 lidí, čímž tvoří největší skupinu v Olomouckém kraji.
Její správcové mezi sebe dlouhodobě
přijímají pouze profily reálných lidí,
kteří mají prokazatelně vztah k Pros-

tějovu a okolí. Přitom se jí jako jedné
z mála facebookových - tedy veskrze virtuálních skupin - daří pořádat
úspěšné srazy svých členů.
Ten v pořadí jedenáctý se konal uplynulý pátek 29. září v restauraci Národního
domu. Postupně na něj dorazilo zhruba pět desítek účastníků. Atmosféra tu
panovala jako mezi lidmi, kteří nejsou
přáteli pouze na Facebooku. „Byla to
opravdu vydařená akcička s parádní

tombolou. Dobře jsem se bavila. Děkuji Jonáši Proserovi za organizaci, Djovi
Vaškovi za hudbu a všem dárcům, kteří
něco věnovali do tomboly,“ napsala třeba
Lucie S.
Zda bude i dvanáctý sraz, však není
v tuto chvíli vůbec jisté... „Nebude,“
tvrdí zarytě správce skupiny Jonáš Proser.
„To říká od třetího srazu. Už mu to nikdo
nevěří,“ upozornil muž, kterého všichni
ve skupině znají jako „Lubika“. (mls)
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Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti FCC Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757
nebo 737 242 185 p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova - Oboru správy a údržby majetku města na tel. 582
329 559 pí. Kovaříková.

úterý 3. října: sídl. Svobody - u staré benziny * J.V. Myslbeka u tř. odpadu * Šmeralova - proti teplárně * Šmeralova - dál k rybníku
středa 4. října: Waitova – Dr. Horáka * Mozartova * Okružní ul. za hostincem U posledního haléře * B. Němcové
čtvrtek 5. října: Česká-Máchova * Riegrova - Drozdovice - u trafiky - Vícovská - V. Škracha
pátek 6. října: Fanderlíkova - u Sezaka * Fanderlíkova - školka * Kpt. O. Jaroše * Za veledromem naproti č.8

Podzimní úklid proběhne v Prostějově stejně jako loni v měsíci říjnu. Zahájen bude v pondělí 2. října.
Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného
seznamu.
Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný
a není možno ho umístit do popelnic (například koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad),
který se bude odkládat do speciálních pytlů.
Kontejnery - vany budou na místě vždy v určený den od 15:00 hodin do naplnění, nejdéle však do 18:00 hodin.
Naplňování každé vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto
van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko,
hlína).
pondělí 2. října: sídl. Hloučela - C. Boudy * sídl. Hloučela – Ant. Slavíčka * sídl. Hloučela – V. Špály * sídl. Hloučela – J. Zrzavého

PODZIMNÍ ÚKLID 2017

Asi vůbec nejpopulárnější nápoj na světě, který je oblíbený jak ve své horké, tak i ledové
podobě. Dát si dobrou kávu, patří ke koloritu drtivé většiny lidstva. Proto je dobré vědět,
že Nescafé Classic Crema instantní zakoupíte nejlevněji v Albertu a Bille, kde nabízí
také cenově nejvýhodnější Jacobs Krönung a společně s Kauflandem i Tchibo Gold. Kdo
preferuje standard mletou Jihlavanku, měl by navštívit Penny market. Milovník Espressa
značky Lavazza by neměl vynechat návštěvu Teska, stejně jako ten, kdo holduje klasické
Ať vám chutná!
meltě, který to však může vzít i přes Kaufland.
Průzkum byl proveden ve středu 27. září.

179,90

129,90

Jacobs Krönung mletá 250g

94,90

Tchibo Gold Selection
Crema instantní 200g

Nescafé Classic
Crema instantní 200g
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INFORMUJE

Pondělí 2. října 2017
www.vecernikpv.cz

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018
- přednáší Ing. Antonín Daněk
21.11. ZDAŇOVÁNÍ MEZD V ROCE 2017 A 2018
- přednáší Ing. Milan Lošťák
23.11.
DAŇZPŘÍJMŮFYZICKÝCHAPRÁVNICKÝCHOSOB2017–2018
- přednáší Ing. Karel Kvítek
27.11. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA
PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ 2017
A ZMĚNY V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PLATNÉ PRO ROK 2018
- přednáší Tomáš Líbal
30.11. PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2017,
DROBNÉ ZMĚNY ZDPH V ROCE 2018
- přednáší Ing. Olga Hochmannová
Účast na kurzu je zpoplatněna.
na stránkách www.ohkpv.cz Pro
Bližší informace jsou k dispozici v účast na kurzu je nutno odeslat
kanceláři Okresní hospodářské ko- vyplněnou závaznou přihlášku
mory v Prostějově, Lidická 6, tel.: nejpozději do 3. října 2017.
582 332 489, 582 332 721, email: Prosíme o dodržení této lhůty.
ohkpv@ohkpv.cz
Pozvánku vč. programu a přihlášHelena Chalánková,
ku na kurz je možné stáhnout
ředitelka OHK v Prostějově

12.10.

@ RAKETOVÁ VÝZVA - VYPOUŠTĚNÍ VODNÍCH RAKET proběhne ve středu v 15:00 hodin. Akce pro
malé i velké k 60. výročí letu první umělé družice Země - Sputniku. Účast je zdarma.
@ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Sledujeme fotosféru a chromosféru. Vstupné 20 Kč.
@ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 19:30 hodin. Večerní oblohu zdobí Měsíc, na kterém si prohlédneme krátery, pohoří i měsíční moře a zamíříme rovněž do světa vzdálených
dvojhvězd, hvězdokup a mlhovin. Vstupné 20 Kč.
@ POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh: „PODZIMNÍ POHÁDKA“. Vstupné 20 Kč.
@ Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech výše uvedených pořadů a pozorování.

OD 2. DO 8. 10. 2017
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Protivanov
podél silnice na Určice. Č.p. 148, 196, 141 a odběry na
Dne: 23. 10. 2017 od 7:30 do 13:00 hodin. Vypnutá parc. č. 201/1, 191/1, 166, 414/4.
oblast: část obce Protivanov - od č. 37 a 369 (u tra- Obec: Víceměřice, Poličky
fostanice) pravá strana ul. sm. Buková po č. 47 (hospo- Dne: 25. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
da Kocanda) včetně přilehlých ulic po č. 95 a 316, 268. oblast: celá obec Poličky, celé Víceměřice (mimo uliObec: Protivanov
ce novostaveb od č. 180 a 171 po č. 183 a 186 a areálu
Dne: 23. 10. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá úpravny vod). Odběratelská trafostanice Doloplazy
oblast: ulice U Školky s č. 295, 291, 274, 273, 73, 271, ČOV (č. 300691).
284.
Obec: Pivín
Obec: Stražisko, Ptenský Dvorek
Dne: 26. 10. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá
Dne: 24. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: jednostranně ulice od č.88 po č.11, dále č.238
oblast: část obce Stražisko: celé Stražisko (mimo části (obchod), č. 60, 254, 207, 166 a parc. č. K/74/1.
Maleny, chat Za humny a Čertovy rybníky), chatová Obec: Prostějov, Vrahovice
oblast Kopaniny, chaty nad nádražím od č. 47, 46, 74, Dne: 26. 10. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá
19 po konec oblasti s chatou č. 47, č.41 a 50. Část obce oblast: část obce Vrahovice s ulicemi: M. Alše od č. 56
Ptenský Dvorek (včetně chat) podél silnice směr Such- po ul. Prešovská, celé ul. Košická, Prešovská, Jaselská,
dol od č. 97 a 87 po konec obce. Část chatové oblasti Kyjevská, Trpinky, Sokolovská, K. Světlé (mimo budoohraničená čísly 145, 209, 254. Chatová oblast podél vu Policie ČR), oboustranně ul. Čs. arm. sboru od č. 34
Brodeckého potoka od č. 52, 50, 365 po konec s čísly a ul. K. Světlé po č. 104 a 49, Čechůvky č. 56 a 57.
54, 55, 101, 207, 321 směr Dvorský žleb.
Obec: Koválovice u Tištína
Obec: Prostějov
Dne: 27. 10. 2017 od 7:30 do 14:00 hodin. Vypnutá
Dne: 24. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: část obce Koválovice: oboustranně ulice ve směoblast: Drozdovice č. 8 a 10.
ru od Osíčan od č. 54 a 72 po střed obce s čísly 24 a 16,
Obec: Kralice na Hané
ulice od č. 67 (obchod) po č. 73 (vč. č. 111 a výr. haly na
Dne: 25. 10. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá par.č.K/30/1). Dále č. 53, 46. Oboustranně ulice od č.20
oblast: č.p. 324 a 325 na ulici Zátiší.
a 51 po č.43 a 48. Oboustranně od č. 43 a 9 po č. 82 a 83.
Obec: Alojzov
Obec: Prostějov
Dne: 25. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá Dne: 27. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
oblast: oboustranně ulice od č. 41 a 49 po č. 23 a 19, oblast: ulice Kostelecká č. 16-24.
dále od č. 43 a 54 po č.108 a 61. Oboustranně ulice
E.ON Česká republika, s.r.o.

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie

Připravili jsme pro vás celodenní
kurz Využití sociálních sítí ve firmách, na který se nám podařilo
zajistit jednu z nejvyhledávanějších lektorek v ČR v oboru sociálních medií - Elišku Vyhnánkovou.
Ideální kurz pro všechny, kteří neradi plýtvají svým časem a nechtějí
absolvovat několik různých školení
na jednotlivé sociální sítě. Během
jednoho dne s lektorkou proberete
všechny nástroje a možnosti Facebooku, ale zároveň bude dostatečný
prostor věnován i dalším médiím
- LinkedInu, Instagramu, Twitteru
a dalším. Účastníci budou mít po
kurzu přehled o tom, jaký nástroj je
pro ně vhodný a využitelný ve firemní komunikaci a také jak ho vhodně
využívat.
Termín: 11. října 2017 od 9:00 do
16:00 hodin
Místo konání: Školící centrum
společnosti BüroKomplet, s.r.o.,
Šárka 1907/21, Prostějov

Využití sociálních sítí ve firmách
s nejvyhledávanější lektorkou v ČR

letos slavíme jubileum...

STŘELCI – 23.11. až 21.12.
U rodinného krbu to začíná být na
pováženou, doma vás už nic nedrží. Proto není divu, že většinu času
trávíte v práci nebo ve společnosti.
Dny vašeho vztahu jsou sečteny, ať
chcete, nebo ne.
KOZOROHOVÉ – 22.12. až
20.1. Pozorně sledujte dění okolo
sebe a snažte se ke svému užitku
využít všech dostupných informací. Pokud nebudete mít oči zalepené, brzy se stanete vůdčí osobností
v pracovním kolektivu.
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. Mnoho z vás už začíná spřádat plány na
konec roku, přitom aktuální dění
tak trochu přehlížíte. Víte vůbec,
že jeden ze členů rodiny slaví nyní
životní jubileum? Dejte pozor, ať si
netrhnete rodinnou ostudu.
RYBY – 21.2. až 20.3. Nadřízení
vás pověří úkolem, který bude možná za hranicí vašich možností. Vy
se ale pochopitelně nebudete chtít
nechat zahanbit, proto hledejte pomoc u kolegy, který vám s řešením
pomůže. Pak to zvládnete.

nákupní servis
pro vás

LVI – 22.7. až 22.8. Je možné, že
právě tento týden naleznete lásku,
kterou hledáte celý život. Čeká vás
běžné pracovní setkání, na kterém
vás ovšem zaujme jeden ze členů či
členek protistrany. Pozvání na rande bude přijato.
PANNY – 23.8. až 22.9. Měli byste
si udělat pořádek ve svých účtech,
čeká vás neohlášená kontrola z berňáku. Nemusíte se ale nijak plašit,
žádných podvodů jste se nedopustili. Pár nedokonalých věcí z účetnictví ale odstraňte.
VÁHY – 23.9. až 23.10. Jednoho
ze členů rodiny bude trápit velký problém a jste to právě vy, kdo
může rychle podat pomocnou
ruku. Neváhejte, nikdy nevíte, kdy
stejnou pomoc budete potřebovat
právě vy.
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. Nebudete ani chvíli váhat a přijmete
nabídku na velmi lukrativní práci.
Problém ale nastane ve vašem současném zaměstnání, ze kterého vás
nebudou chtít pustit. Nastanou
vám krušné chvíle.

... tentokrát ze sortimentu: 

BERANI – 21.3. až 20.4. Neustále se rýpete v maličkostech místo
toho, abyste se zabývali podstatnými problémy, ty vám naprosto
unikají. A tak se nedivte, že v závěru
týdne spláčete nad výdělkem. Otevřete konečně oči!
BÝCI – 21.4. až 21.5. Konečně
můžete zbohatnout, nepůjde to
ale tak snadno, jak si představujete.
Musíte se v každém případě držet
osoby, která se vyskytuje ve vaší
blízkosti a která určuje směr vašeho
dalšího vývoje. A má peníze...
BLÍŽENCI – 22.5. až 21.6. Ke
sporům s kolegy nebudete mít nyní
daleko, málokterou hádku ale vyhrajete. Chybí vám totiž argumenty. Nepouštějte se tedy do žádných
slovních přestřelek, energii si ušetřete na domácí problémy.
RACI – 22.6. až 22.7. Máte nyní
jedinečnou šanci zatočit s problémem, který vás trápí řadu let. Na
pomoc vám přijde do cesty člověk,
který řešil podobný průšvih také.
Spojte své síly a rozhodně nebudete
ničeho litovat.

Honička a stres budou Prostějovany provázet v nejbližších dnech. Potíž bude v tom,
že ne každý z nás dojde úspěšně k naplnění svých plánů a cílů. Dalo by se říct, že
většina se bude honit nadarmo, což přinese značné rozčarování.

Prostějova

Ja

Konstelace hvězd
ude
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PROSTĚJOV Zatímco v minulé sezóně se mužstvem prostějovských hokejistů prohnalo s trochou nadsázky
hráčské tornádo, kdy by celkový počet
jmen na soupisce dal za celý ročník
2016/17 dohromady dva kompletní mančafty, letos je všechno přesně
naopak. „Musíme pracovat s hodně
úzkým kádrem,“ zopakoval několikrát
hlavní trenér LHK Jiří Vykoukal.

rovat minimálně jeden týden, možná
ještě víc. „Při méně početném kolektivu
nemáme příliš kde brát, ale do zadních
řad tady jsou ještě mladí Pepa Horyna
a Laďa Pospíchal. Oba v této sezóně
už několikrát nastoupili a jeden z nich
prostě naskočí do sestavy místo Matesa Bažanta,“ říkal Vykoukal po skolení
kadaňských Trhačů. Na severu Moravy
pak do boje vyslal prvně jmenovaného
Josefa Horynu.
Co se týče Ladislava Pospíchala, toho
Jestřábi získali krátce před startem
WSM ligy na hostování z Dukly Jihlava. Má dvacet let, měří 189 centimetrů,
váží 83 kilogramů a kromě toho, že v oddílu z Vysočiny prošel všemi mládežnickými celky, připsal si loni také dva premiérové starty mezi muži za druholigový
Pelhřimov.

A kdo je výše zmíněný Matěj Bažant,
další posila na poslední chvíli? Jednadvacetiletý bek přišel do Prostějova
na hostování z Pardubic, jeho míry činí
181 centimetrů + 89 kilogramů a z minulých let má pestrý klubový životopis. Nastupoval za Vrchlabí (2. liga, 2014/15), za
Šumperk (WSM liga, 2015/16), za Litoměřice (WSM liga, 2015/16 i 2016/17)
a za Trutnov (2. liga, 2016/17).
Aby toho nebylo málo, na frýdecko-místeckém kluzišti se v barvách LHK
podruhé v aktuálním ročníku objevil
ostřílený útočník Jan Starý, někdejší
reprezentant České republiky. Jednatřicetiletý forvard má do hanáckého
týmu vyřízeny střídavé starty z extraligového Dynama Pardubice.
Více o tomhle tématu si přečtěte v příštím
vydání Večerníku.

Pondělí
pondělí2.9.října
ledna2017
2017
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz
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a my doma půjdeme tvrdě za vítězstvím.
Věřím, že nás nenechají ve štychu fanoušci, protože soupeře asi přijede povzbudit
spousta diváků. Tak abychom si nepřipadali
jako venku...,“ zadoufal kapitán hokejistů
Prostějova Matouš Venkrbec.
V sobotu 7. října pocestují ptačí dravci na
Vysočinu, aby se od 17:30 hodin utkali
v Třebíči s tamní Horáckou Slávií. Oddíl
úzce spolupracující s extraligovou Kometou
Brno vstoupil do této sezóny mizerně, ale
po třech úvodních porážkách dokázal z dalších pěti duelů hned čtyři vyhrát, naposledy
3:2 na Slavii Praha + 4:2 nad Havířovem.
A s jedenácti body se vyšplhal již na devátou
pozici prvoligového pořadí. „Proti Třebíči je
to většinou urputný hokej, kdy je nutné se
prosadit přes zataženou obranu a neuhnout
ze žádného osobního souboje. Na tohle se
musíme připravit, abychom po delší době
zabodovali i mimo naše domácí prostředí,“
nabádal Venkrbec.
Vzájemné zápasy v minulé sezóně: Prostějov - Vsetín se neutkali (v letošní přípravě
venku 2:6), Prostějov - Třebíč venku 2:1sn
a 3:0, doma 3:2p a 7:3.
(son)

jako citrón nad velkým čajem. Až ve 25.
minutě Luňák vyjel zpoza brány a překvapivým bekhendem z otočky trefil podél Lukešova rozkleku - 2:0. Zdálo se, že
tohle zvýšení skóre zlomí odpor slabších
Trhačů, leč stal se přesný opak. Prostějované úplně vypadli z role, přestali hrát
a přenechali aktivitu soupeři. Ten se nedal příliš pobízet, aby v 35. minutě snížil
zásluhou individuálního průniku Havla
zakončeného pod víko - 2:1. Ještě níž
ptačí dravce srazila dvojnásobná přesilová
hra dlouhá 1.40, kterou na sklonku druhé
třetiny naprosto zpackali. Spíš mohli být
rádi, že Trefný ve 40. nepotrestal špatnou
rozehrávku, když zleva těsně minul vinkl.
Zkraje třetí periody domácí bez větších
problémů přečkali oslabení a hned potom
rozhodujícím způsobem udeřili ze dvou
přesilovek. Ve 43. finalizoval mocné ostřelování svatyně Západočechů Holík výstavní dělovkou z pravého kruhu do bližší
šibenice – 3:1. A za dvě minuty Nouza
křížnou přihrávkou doleva báječně uvolnil Rudovského, jenž pohodlně zavěsil do
zívající brány – 4:1! Na tenhle direkt už Kadaňští nenašli odpověď, byť se v 51. dostali
k početní výhodě pět na tři v trvání více než
minuty a půl. Jestřábi kvalitní defenzivou
i jistými zákroky Neužila odolali, v závěru
Trhače opět zmáčkli a přesilovkovou show
završil v 57. Voženílek, jehož přihrávku si
hostující obrana nešťastně srazila do vlastní
klece – 5:1. Několik dalších příležitostí ještě zůstalo neproměněno, přesto muži elhákáčka oslavili zaslouženě hladké vítězství.
Statistiky z utkání najdete na straně 22
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před poslední třetinou jsme si v šatně
k tomu výpadku něco řekli, abychom se na
led vrátili znovu dobře nachystaní. Což se
podařilo. Rychle jsme dali dva góly z přesilovek a zbytek utkání už si v pohodě řídili.
Jde o důležité vítězství, které jsme hodně
potřebovali. Zvlášť proti Kadani, co ještě
nebodovala a každý čeká, na kom se chytí.
Je moc dobře, že se jí to nepovedlo zrovna
s námi.“
 Byla by tato ztráta dvojnásob nepříjemná, když jste dosud získali pouze
šest bodů?
„Jasně. Na druhou stranu jsme měli v uvozovkách jen šest bodů, ale ve stejném počtu kol nastoupili hned čtyřikrát venku.
Zároveň nás to však neomlouvá z porážek
doma s Litoměřicemi a v Benátkách, tyhle
dva zápasy jsme měli vyhrát. Dokonce
i v Budějovicích to docela dlouho vypada-

lo na nějaký bodový zisk, abychom nakonec podlehli. Každopádně teď bylo moc
důležité zvítězit a povedlo se.“ (úsměv)
Neobával jste se po druhé třetině, že
poněkolikáté v letošní sezóně ztratíte
slibně rozjetý mač?
„Právě o tom jsme hodně mluvili v kabině
před třetí částí. Trenéři i starší zkušení hráči
k tomu měli nějaké proslovy, hlavně mladé
kluky se snažili uklidnit, abychom opět začali hrát svůj hokej. Dokud se nám to předtím dařilo, měli jsme zápas pevně v rukách.
Následný výpadek nás znervóznil, ale po té
domluvě jsme se dokázali vrátit do správných kolejí.“
 Své zvýšení na 2:0 jste oslavil velmi
podobně jako Jarda Jágr postupový zásah do semifinále světového šampionátu na jaře roku 2015. Šlo o záměr?
„Vůbec ne, to bylo spontánní. (směje se)
Věděl jsem, že druhý gól je pro nás hodně
důležitý, jakmile jsem ho dal, navalily se na
mě emoce. Celé to střídání bylo super, hosty jsme tam úplně zavařili a oni v podstatě
jen čekali, co přijde. Proto jsem zkusil provést něco nezvyklého, udělal kličku před
bránu a z otočky to tam zametl. Což vyšlo
dokonale. Pak přišla obrovská radost, já
každé utkání dost prožívám. Za Prostějov

rozdíl, když klukům něco řekneme my,
nebo k nim promluví Divoch jako hokejista s takovou kariérou, co má za sebou.
Rady těchto tahounů zapůsobí logicky
mnohem víc. Teď máme takové maximálně zkušené hráče společně s Alešem
Holíkem tři a budeme z toho těžit. Našemu týmu věřím, do play-off bychom
měli postoupit. I když WSM liga je rok od
roku pořád silnější, kvalitních celků přibývá a zahrát si vyřazovací část chtějí úplně
všichni. My pro to každopádně uděláme
maximum.“
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hraju docela dlouho a ve zdejším klubu už
něco pamatuju.“
 Jak byste coby starousedlík porovnal sílu a možnosti současného mužstva LHK s předchozími lety?
„Obecně mi připadá, že se první liga
neustále zkvalitňuje. Co se týká našeho
týmu, parta v kabině je zase skvělá. A určitě přijde čas, kdy nám hodně pomůžou
nesmírně zkušení borci, Tomášové Divíšek s Nouzou. Právě takové ostřílené
osobnosti nám doteď chyběly. Jejich roli
jsme měli Mates Venkrbec a já, ale je

FRÝDEK-MÍSTEK, PROSTĚJOV
Na elitní útočnou řadu frýdecko-místeckého týmu ve složení O. Kovařčík,
M. Kovařčík, Chmielewski nebudou
mít hokejoví Jestřábi po sobotě vůbec
pěkné vzpomínky. V utkání osmého
kola na severu Moravy se právě tahle
mladá formace změnila doslova v popravčí četu a veškeré prostějovské šance
na bodový zisk zabila čtyřmi gólovými
údery během prostřední části.
Tradičně dobrý start do zápasu se tentokrát ze strany Jestřábů nekonal. Kritickou
chvíli přečkali bez újmy, a jakmile byli
v plném počtu, pustili se do útočení. Výsle-

dek? Především jedovka Voženílka zleva
v 6. minutě vyražená Danečkem. Z rostoucího sevření HC se hosté vymanili díky
přesilovce, během níž ve 14. nebezpečně
vypálil Žovinec. Podobně ostře zakončil
o tři minuty později Nouza, leč Daneček
byl znovu na místě. Ani tabulkový favorit
z popředí soutěže nezahálel, ale Neužil za
svá záda také nic nepustil, tudíž zahajovací
třetina skončila bez změny skóre.
Co Prostějovany čeká v děsivě nevydařené
druhé části, to naznačil už vstup do ní s tyčí
nastřelenou Mikulíkem. A zanedlouho po
tomhle varování začali Rysi nemilosrdně
trhat živé maso. Ve 26. minutě při početní
výhodě Bartko orazítkoval břevno, aby
M. Kovařčík pohotově dorazil volný puk
za Neužila – 1:0. Před polovinou střetnutí
měli přesilovou hru též Jestřábi, ovšem
místo vyrovnání v ní mohli sami inkasovat.

V oslabení totiž ujeli Klimša s O. Kovařčíkem, druhý jmenovaný byl zezadu faulován a vzápětí jel trestné střílení, které mu
však zlikvidoval Neužil. Ten odolal i proti
ložence Chmielewského, načež šli Juříkovi
svěřenci do další početní převahy. A v 34.
ji zužitkovali, když právě Chmielewski
dělovkou z mezikruží procedil úplně vše
– 2:0. O tom, do jak velké ráže se polský
útočník dostal, svědčila další tutovka v 37.
minutě zmařená Neužilem a vzápětí pohodlná trefa rozparáděného forvarda do
odkryté brány po přihrávce M. Kovařčíka
– 3:0. S podobně vyloženou šancí naložil
Divíšek na opačné straně kluziště zle, aby si
čtyřiatřicet vteřin před sirénou vypili hosté
kalich hořkosti mizerné periody do úplného dna. Čelili už druhému trestnému střílení a tentokrát O. Kovařčík zametl kotouč
mezi Neužilovy betony – 4:0!

kého gólmana mířilo několik střel (Švarc,
Holík, Starý, Fiala, Voženílek, Rudovský,
Kolář). Většinou však byly nepřesné a tím
snaha elhákáčka o další zdramatizování duelu postupně vyprchala. Až k poklidnému
závěru, v němž si soupeř bezpečně pohlídal jasné vítězství.
(son)
Statistiky z utkání najdete na straně 23
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„V první třetině, která skončila bez branek, jsme měli takový ostych před soupeřem. Ale během
druhé části už jsme jasně ovládli hru, měli výborný a efektivní útok, dařily se nám přesilovky. Tam
jsme byli jednoznačně lepší a čtyři vstřelené branky rozhodly. V poslední třetině jsme si pak pohlídali vývoj, už se to jen dohrávalo.“
Jiøí VYKOUKAL - LHK Jestøábi Prostìjov
„Odehráli jsme špatný zápas! Od prvního do posledního hráče to nebyl výkon, který se dal
očekávat. Frýdek-Místek naopak hrál velice dobré utkání a třetí třetinu si už jenom pohlídal.“
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Hanáckou kabinou se asi o přestávce prohnala pořádná bouřka, neboť do poslední
třetiny ptačí dravci vlétli jako vyměnění.
A ve 43. vykřesali jiskru naděje zásluhou
Zabloudilem využité přesilovky – 4:1. Navíc okamžitě hráli zase pět na čtyři, jenže
napodruhé bez efektu. Vykoukalovo mužstvo pak pokračovalo v náporu, na frýdec-

Děsivá druhá třetina rozprášila ambice ve Frýdku
HC FM
LHK PV 4:1

 Lukáši, můžete střetnutí zrekapitulovat z vašeho pohledu?
„Do zápasu jsme vstoupili dobře a první
třetinu měli jasně pod kontrolou, stejně
jako osm minut druhé části. Zbytek prostřední třetiny to však z naší strany byla
hrůza. Nevím přesně kvůli čemu, ale
možná nás trochu poznamenala zranění
dvou obránců Dana Koláře s Matesem
Bažantem. Než se Dan po zašití rány v obličeji vrátil, hráli jsme jen na čtyři beky a kluci
vzadu to měli hodně složité. O přestávce

Marek
SONNEVEND

Exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Vzpomínáte na gólovou oslavu Jaromíra Jágra,
když ve čtvrtfinále mistrovství světa 2015 v Praze vsítil Finům
vítěznou trefu na 4:3? Přesně takhle se ze vstřelené branky radoval i útočník hokejových Jestřábů Lukáš Luňák po zvýšení na 2:0
ve středečním duelu WSM ligy proti Kadani. Muži LHK nakonec
triumfovali 5:1 a dlouholetá stálice v prostějovské sestavě se po
vítězné bitvě rozpovídala v tomto interview pro Večerník.

Lukáš Luňák po Kadani: „Nechtěli jsme,
+$
é rameno aby se nulový soupeř chytil právě na nás...“

předpovídal Vykoukal. A odnesly to
hned v sobotu Benátky.
Každopádně devítibodový zisk Jestřábů
po osmi absolvovaných kolech není nic
extra k jásotu. „Nechci, aby to vyznělo
jako omluva, ale zatím jsme měli jen
třikrát výhodu domácího prostředí. Věřím, že až se tenhle nepoměr vyrovná,
budeme na tom lépe i s výsledky. Musíme trpělivě pracovat s obměněným
kádrem, jenž je hodně úzký a plný mladých kluků, kteří potřebují nějaký čas,
aby šli hokejově nahoru. Když budou
hráči makat a společně dodržovat, co po
nich chceme, víc vítězství přijde,“ neztrácí Jiří Vykoukal víru v příznivější zítřky.

Naposledy použil tato slova ve středečním večeru, kdy se mu během střetnutí
proti Kadani zranili hned dva obránci.
Daniel Kolář s tržnou ranou v obličeji
ale naskočil ještě v daném zápase zpět
do hry a nechyběl ani v sobotu na ledě
Frýdku-Místku, naopak Matěj Bažant
s vykloubeným ramenem bude pauzí-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOVBěhemtohototýdnezaokrouhlí WSM liga mužů ČR 2017/2018
svůj zápasový program na kulatých deset kol. A hokejové Jestřáby čekají dva
zajímavé střety s moravskými celky.
Maximální atraktivitu nabídne hlavně
domácí derby s VHK Robe Vsetín, jež
propukne na prostějovském zimním stadiónu ve středu 4. října od 18.00 hodin.
Valaši mají v zádech ekonomicky silného
partnera a na jaře dle očekávání postoupili z druhé ligy, ale o patro výš se jim zatím
příliš nedaří. Nasbírali jen osm bodů (o jeden méně než LHK), v průběžné tabulce
jsou až třináctí. Dolů je srazilo pět porážek
z posledních šesti střetnutí, čerstvě podlehli
Českým Budějovicím 1:4.
„Na Vsetín se samozřejmě s klukama moc
těšíme, půjde o klasické derby. Po Přerovu
určitě druhé nejprestižnější, když oba kluby dobře pamatují dřívější vzájemné bitvy
z druholigové soutěže. Letos jsme se jednou
potkali v závěru přípravy a na Lapači dostali
docela naloženo. Oni mají kvalitní mančaft,
bude to hodně těžký zápas. Na druhou stranu se s nima rozhodně dá normálně hrát
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JEN Koučům Jestřábů musí ŠLÁGREM
"%7%/&
BODY stačit ÚZKÝ KÁDR bude
50 v sobotu

jubileum...

lední hokej
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Loni samá remíza, letos nic
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málním hracím čase, doma zase stejně
vítězí – s jednou výjimkou na obě strany. Z kluzišť soupeřů totiž přivezli osamělý triumf 3:0 na Slavii Praha, stejně
jako na svém ledě jedinkrát klopýtli
1:4 s Litoměřicemi.
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Mezi hokejovými mantinely

Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

„Pokaždé, když je v zápasovém programu vložené
pondělní kolo, dostane soutěž
pořádný spád. Nám bohužel
to utkání navíc výsledkově
nevyšlo, i když jsme ho měli
v Benátkách slibně rozjeté.
Dlouho jsme nehráli vůbec
špatně a vedli, potom však
přišlo několik velkých chyb.
A soupeř průběh otočil.
Ani potom doma proti
Kadani jsme si neodpustili
desetiminutový výpadek ve
druhé třetině, ale jinak byl
náš výkon naštěstí dobrý.
Měli jsme hodně navrch, pomohli si čtyřmi využitými
přesilovkami. Po tomhle jasném vítězství jsme moc chtěli
bodovat na ledě rozjetého
Frýdku-Místku, ale tam jsme
herně zklamali. Rychle bruslící mladý soupeř nás předčil
pohybem i důrazem, druhou
třetinu jsme vůbec nezvládli.
A zvrátit stav 4:0 pak bylo
nereálné, byť jsme se v poslední
části zlepšili. To už však bylo
pozdě. Zatím se nám nedaří natáhnout nějakou šňůru výher,
což by se hned promítlo do tabulky. Takhle pořád zůstáváme
spíš dole. Na druhou stranu
základní část ještě není ani ve
čtvrtině a hráli jsme mnohokrát
venku. Věřím, že bude líp.“

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Na bodové nule v takzvané tabulce
pravdy jsou zatím hokejisté Prostějova. Venku pravidelně prohrávají v nor-

Už v minulé sezóně patřil po příchodu z Kladna k nejlepším prostějovským útočníkům, možná byl tím úplně
top. A dobrou formu si evidentně přenesl i do nového
prvoligového ročníku 2017/2018. Ve středu pomohl
porazit Kadaň 5:1 dvěma vstřelenými góly, když nejprve otevřel skóre nádhernou dělovkou ze své parkety na
levém kruhu a později zvyšoval na 4:1 opět zleva po
skvělém uvolnění parťákem Nouzou v další přesilovce. Těmito trefami Honza rozhojnil svůj
účet v kanadském bodování na 7 příspěvků
(4 + 3), čímž jasně vede týmovou produktivitu. Je jen škoda, že jiné trefy nepřidal v pondělí
v Benátkách nad Jizerou ani v sobotu na ledě
Frýdku-Místku. Třeba by tam muži LHK nepodlehli…

JAN RUDOVSKÝ

VEČERNÍKU

JESTŘÁB PODLE

34

HRUBKY
V BENÁTKÁCH

hrávali s výsledkovým osudem, když nechali Trhače snížit
na 2:1 a pustili je do několika dalších šancí. Jakmile však začali znovu naplno šlapat, neměli potíže s navýšením skóre
až na konečných 5:1.
Hodně jim k tomu pomohly početní výhody, během
nichž skórovali hned čtyřikrát! „Sice jsme ve druhé třetině
pokazili dlouhou situaci pět na tři, ale jinak je pravda, že
v probíhajícím ročníku se nám přesilovky spíš daří. Loni
nám vycházely extrémně, teď je máme zase dobré a samozřejmě pomáhají, neboť právě při nerovnovážném počtu
hráčů na ledě se často rozhodují zápasy. A pokud přesilové
hry naopak nevyužíváte, na mančaft to padá. Můžou vás
nakopnout nebo srazit, dnes platil první případ,“ těšilo Vykoukala.
Dvěma vsítěnými brankami rozhojnil své poměrně bohaté konto zkušený útočník Jan Rudovský, nejlepší kanonýr
týmu v sezóně. „Honza je tady od střílení gólů a zatím jsme
rádi, že mu to tam padá. Ideální pochopitelně bude, pokud
mu taková forma v zakončení vydrží dlouhodobě,“ nebránil by se Vykoukal novému přívalu Rudovského tref.

$ !$ '? B  & KW XQ6
 &+   F) Foto: Marek Sonnevend

spěchal na ošetřovnu. „Naštěstí tady byl
náš lékař, doktor Radomír Holibka. A Danovi ránu blízko úst okamžitě zašil několika stehy. Byla tam spousta krve a nevím, jak
bych to zvládl já,“ upřímně popisoval jeden
ze dvou masérů - kustodů LHK Lukáš
Duba.
Hlavní roli naopak hrál právě on při dalším nešťastném úrazu hanáckého plejera. Došlo k němu ve 20. minutě poté, co
Matěj Bažant po osobním souboji s protihráčem tvrdě narazil na mantinel a zůstal
ležet na ledě. Jeho levá ruka přitom zaujala viditelně nepřirozenou polohu, tudíž

4:2

přesnou trefou k pravé tyči - 1:1. Psota
v 39. zleva nahodil kotouč před klec a tam
ho několik nečekaných odrazů poslalo až
mezi Neužilovy betony – 2:1. Bittnerův
švih ještě zastavila horní tyčka, ale ve 45.
minutě přelstil celou defenzivu hezkou
akcí teprve sedmnáctiletý Jeník – 3:1. Jestřábi snížili díky dalšímu Žovincovu projektilu od modré, na který Stezka neviděl
– 3:2. Benátky následně zužitkovaly přesilovou hru v čase 56.45 Havlínovu bombu
vyraženou Neužilem pohotově doklepl
Chrtek – 4:2. Ani po této facce Prostějované nerezignovali a za poměrně krátkou
dobu zbývající do konce normální hrací
doby si vypracovali několik vyložených
šancí. Bilance přímých ran na bránu sice
vyzněla jednoznačně pro hostující mančaft 27:39, přesto tříbodový zisk slavily
domácí Benátky.
(son)
Statistiky z utkání najdete na straně 23

Jiøí KUDRNA
- HC Benátky nad Jizerou
„Pro nás to bylo další těžké utkání, zároveň však
veledůležitý zápas, protože jsme chtěli napravit
nepovedený duel z Karlových Varů. Odehráli
jsme dobrý zápas a kluci si zaslouží pochvalu,
jelikož jsme po velké porážce urvali tři body.
Chtěl bych pochválit všechny hráče včetně Aleše Stezky, který byl naší oporou v bráně.“

Jiøí VYKOUKAL
- LHK Jestøábi Prostìjov
„Na zápas se ještě musím podívat... Dostali jsme dva stupidní góly po obrovských
chybách celých pětic. Měli jsme nějaké
šance, ale takto bezprostředně po zápase
to nedokážu objektivně zhodnotit. Nejprve se na utkání znovu podívám, poté si to
vyhodnotím.“
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BENÁTKY NAD JIZEROU, PROSTĚJOV V minulé sezóně se prostějovským hokejistům na benáteckém
ledě dařilo, vyhráli tam oba vzájemné
duely. Tentokrát v 6. kole WSM ligy
mužů však už tohle kouzlo nefungovalo a mač vloženého pondělního dějství
skončil vítězstvím Středočechů.
V první třetině branka nepadla a bezgólový stav trval, ovšem ne nadlouho. Brzy
po startu druhé třetiny totiž hosté využili
krátce trvající dvojnásobnou přesilovku,
když Žovinec napřáhl od modré a brankář měl zakrytý výhled, tudíž puk spatřil
až v síti za svými zády - 0:1. Běžela 34. minuta, když rychlý výpad finalizoval Král

HC BEN
LHK PV

Ztracené vedení a z Benátek bez bodu

PROSTĚJOV Hokejové obránce
LHK Jestřábi ve středu pronásledovala smůla. Během prvoligového utkání
s Kadaní utrpěli hned dva z prostějovských beků nepříjemná, současně i dost
bolestivá zranění. Naštěstí vše nakonec
dobře dopadlo, samozřejmě v rámci
daných možností.
Jako prvního potkala smůla Daniela Koláře, když v 11. minutě dostal pukem přímo
do obličeje. Nešlo o žádnou tvrdou ránu,
přesto začala z tváře vysokého zadáka okamžitě crčet krev proudem a postižený hráč
s pomocí členů realizačního týmu rychle

během duelu vrátil do sestavy Prostějova
se zamřížovanou helmou na hlavě. „Nevím, kolik má Dan stehů, ale každopádně
ukázal srdce tím, že obětavě naskočil zpět
do hry. A dál věřím, že prokáže srdíčko
ještě větší a sundá dolů tu mřížku, neboť
přes ni skoro nic neviděl. Pořád hledal
puk a nenacházel ho,“ rozesmál přítomné
novináře kouč jestřábí letky Jiří Vykoukal.
S Bažantem však v nejbližší době asi nebude moci počítat. „U Matesa to vypadá
na trochu delší absenci, ale ještě uvidíme
podle vyšetření v nemocnici,“ doplnil Vykoukal.
(son)

5:1
Šturm za povinným ziskem zahájil prostějovský mančaft zhurta, když celou
úvodní dvacetiminutovku strávili v pásmu a několikrát ohrozil Lukeše. Na konci
se do toho opřeli a Rudovský v 19. minutě mohutným nápřahem z levého kruhu
nechytatelně zavěsil pod horní tyč - 1:0.
Prostřední část otevřela nečekaná tutovka
Procházky, jenž ani nadvakrát nedokázal
překonat Neužila. Vzápětí si Vykoukalovi
svěřenci vytvořili obrovský tlak, nebohého soka tři minuty bez přerušení mačkali

Marek SONNEVEND

Robert KAŠE - SK Trhaèi Kadaò
„Přijeli jsme o něco později oproti plánu a do zápasu pak vstoupili vlažně. To nakoplo domácí, což
jsme přesně nechtěli. První třetina podle toho vypadala, i když jsme se od její poloviny zlepšovali.
Druhá část začala z naší strany zase špatně, jen jsme koukali, co se děje a co s námi soupeř udělá.
Až po zvýšení na 2:0 jsme se probrali a druhou půlku prostřední třetiny odehráli velice dobře i aktivně, dokonce snížili na 2:1. Bohužel se projevila naše bídná produktivita, efektivitu v zakončení
máme mizernou. A v poslední dvacetiminutovce Prostějov třikrát potrestal naše častá vyloučení,
což definitivně rozhodlo.“

Jiøí VYKOUKAL - LHK Jestøábi Prostìjov
„Samozřejmě spokojenost s výsledkem. Po dvou zápasech venku, kdy jsme v Budějovicích ani
v Benátkách nezahráli vůbec špatně a doplatili tam na individuální chyby, nás čekalo utkání
doma. Navíc proti soupeři, s nímž jsme museli naplno bodovat. Většina střetnutí ale byla taková ospalá kvůli atmosféře, která na zimáku panovala. Přesto jsme byli skoro celou dobu jasně
lepší, pouze mezi 30. a 40. minutou přišel herní výpadek. Předtím jsme neproměnili spoustu
šancí a místo zvýšení náskoku pak sami inkasovali, když jsme nechali zbytečně ujet čtyři hráče
Kadaně do přečíslení. Proto jsme v kabině po druhé třetině trochu zvýšili hlas a klukům zdůraznili, že hokej umí. Načež po důležitě ubráněném oslabení jsme si vynutili fauly, využili tři
z mnoha přesilovek. A opět zjistili, jak se dá hrát hezky i jednoduše.“
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PROSTĚJOV Středeční souboj dvou
týmů ze spodních pater WSM ligy
jednoznačně vyzněl pro favorizované Jestřáby. Ti po vysokém triumfu
v sedmém dějství soutěže rozhojnili své konto ze skromných šesti na
mnohem příjemnějších devět bodů,
zatímco kadaňský outsider zůstal dál
na hrozivé nule.

LHK PV
SK KAD

Ètyøi góly z pøesilovek sest

bylo zřejmé, že něco není v pořádku.
„Hned jsem měl jasno, že mám vykloubené rameno. Proto jsem chtěl rychle do
šatny a tam mi po krátké přípravě ´Dubis´
ruku nahodil zpátky,“ prozradil okolnosti okamžitého úspěšného zákroku sám
Bažant. Dubovi se svěřil do péče z toho
důvodu, že lékař Holibka zrovna šil rozpáraného Koláře. „Chtěl bych Lukášovi
poděkovat. To vykloubené rameno bylo
fakt hodně nepříjemné a on mi perfektně
pomohl,“ usmíval se už Mates po střetnutí s rukou zafixovanou na pásce. Zatímco
on zaujme místo na marodce, Kolář se

ZDRAVOTNÍ <">+$%#+"$+;"$*'$?
DRAMATA: nahazovali zpátky vykloubené

prvoligových bojích velmi dařilo. A Frýdek-Místek
svou výbornou formu i vysoké postavení v tabulce
potvrdil též zvládnutím sobotní bitvy 8. dějství na
svém ledě přesvědčivým poměrem 4:1.
„Odehráli jsme špatný zápas. Celé mužstvo od prvního do posledního hráče nepředvedlo výkon adekvátní tomu, co jsme si představovali a očekávali. Obrovské problémy nám dělal hlavně elitní útok domácích,
kteří byli hokejově lepší než my a zaslouženě zvítězili,“ zklamaně konstatoval kormidelník Prostějova.
PØESILOVKOVÝ
Hladkou prohru na severu Moravy neváhal označit
ŠPATNÝ VÝKON
za nejhorší utkání této sezóny. „Dvakrát během jedMAT KADANI
noho týdne jsme nastoupili venku a chtěli z těchto
VE FRÝDKU
Středeční mač 7. pokračování soutěže proti beznadějně
utkání přivézt nějaké plusové body, což by bylo super.
poslední Kadani měli muži LHK suverénně ve své moci Po kadaňském outsiderovi čekal hanáckou partu Bohužel to nevyšlo, aspoň jsme zvládli doma Kadaň.
- kromě výpadku mezi 30. a 40. minutou. Tam si opět za- mnohem silnější protivník, jemuž se v dosavadních Ani ta není vůbec slabá, určitě brzy někoho zdolá,“

Vložené 6. kolo zaválo ptačí letku v pondělí až do vzdálených Benátek nad Jizerou, kde se jí loni tuze dařilo. Tentokrát však výjezd do městečka ve středních Čechách
úspěchem neskončil, byť Hanáci až do 34. minuty vedli.
Potom jim ovšem slibný vývoj protekl mezi prsty až ke konečnému triumfu domácích 4:2. „Na zápas se ještě musím
podívat, takhle bezprostředně po skončení jej nedokážu
objektivně zhodnotit,“ vyhýbal se trenér Jestřábů Jiří Vykoukal okamžitému rozboru příčin porážky. S odstupem
času po zhlédnutí DVD záznamu už je našel. „Nehráli
jsme špatně, ale podobně jako v některých předchozích
utkáních jsme doplatili na hrubé individuální chyby. Bylo
jich z naší strany příliš moc, proto se nepodařilo v Benátkách bodovat,“ litoval prostějovský kouč.

Původní
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV První zápasově nabitý týden v rozjetém ročníku
WSM ligy mužů ČR 2017/2018 obsahující tři duely nepřinesl ze strany hokejistů LHK Jestřábi Prostějov nic převratného.
Venku dvakrát podlehli, doma vyhráli.V tabulce pravdy tak setrvají dál na nule, nedostali se do kladných ani záporných čísel.
Marek
Jelikož však z dosavadních osmi střetnutí hned pět odehráli
SONNEVEND
venku, mají dohromady na kontě „pouze“ devět bodů. Což
v průběžném pořadí znamená až jedenáctou příčku tři bodíky za postupovou osmičkou pro play-off.

V prvoligové tabulce zůstávají Jestřábi jedenáctí,
od osmičky je dělí jedno vítězství

TÝDENNÍ ÚČET LHK: 3 ZÁPASY=

letos slavíme
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PROSTĚJOV Poslední z kvarteta nováčků právě probíhajícího
ročníku MSFL hostí v sobotním
domácím zápase na fotbalisty
1.SK Prostějov. A opět to nebude
žádná procházka růžovým sadem. Hodonín před dvěma lety
angažoval známého trenéra
Františka Komňackého a se
silným zázemím moravských
naftařů se netajil postupovými
ambicemi.
Tehdejší divizní tým porazilo
eskáčko v prvním pohárovém kole
4:0. V první sezóně se Hodonínu
postup překvapivě nevydařil, když
jej předstihlo Blansko, vyšlo to až
napodruhé. I loni ovšem museli
„naftaři“ bojovat o prvenství do
poslední chvíle s Uherským Brodem, o soutěž výš nakonec postoupily oba kluby.
Hodonínu se dařilo jak v přípravě,
tak v úvodních soutěžních zápasech. Jako střelec se prezentuje dvacetiletý ukrajinský útočník Pavel
Dovhanjuk, významnou osobností
je rovněž reprezentant v malé kopané Ondřej Paděra, který hrával
za sousední Břeclav. V poháru se
Hodonínu podařilo postoupit
přes druholigové Vítkovice, aby na
svém hřišti přivítal prvoligový Liberec. S ním sice prohrál 0:4, ale až
po prodloužení.
Po čtyřbodovém zisku z prvních
dvou utkání se ale nastávající soupeř
Prostějova trochu zasekl a pomohla mu až remíza v Petřkovicích
a především výhra nad beznadějně
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Kompletní konečné výsledky SP
v součtu všech šesti dílů ještě nebyly
během uplynulého týdne zveřejněny,
přesto už ve Švýcarsku vyhlásili
veškeré medailisty. „A v celkovém
pořadí svěťáku máme dvě zlata, což je
parádní. Vyhrálo mužské družstvo a na
juniorské prvenství suverénně dosáhl
Peťa Chládek. Je to ta nejkrásnější tečka
za hodně vydařenou sezónou, rozhodně
jsme měli co slavit,“ radoval se Hovorka ve středu, tedy den po společném
zapíjení úspěšného roku. V Pivíně se vše
spojilo s oslavou letního narození dcerky
Oldřicha Šorfa...
(son)
Večerník přinese již brzy obsáhlé
ohlédnutí za celou super vydařenou
sezónou prostějovských parašutistů.

z       V

Zdá se, že prostějovskému hokeji asi není souzeno,
aby fungoval dlouhodobě v klidu a bez problémů.
Alespoň v posledních dvaceti letech tomu tak rozhodně není, hladký chod opakovaně vydržel vždy
jen chvíli. A během uplynulého léta mnohé (nejen)
v LHK vygradovalo.
Uklidnění nenastalo ani se zahájením nové prvoligové sezóny, přičemž momentálně do popředí vystoupilo dění s příznivci Jestřábů. Jejich tvrdé jádro z fanouškovského kotle řádilo v Českých Budějovicích.
Na následné webové upozornění šéfa „A“-mužstva Luňáka o platnosti zákazu pyrotechniky pak
fans reagovali prohlášením na svých internetových
stránkách a bojkotem domácího střetnutí proti
Kadani. S tím, že nulové povzbuzování bude pokračovat, pokud nedojde k „nápravě“ v několika
oblastech.
Osobně žasnu nad tím, do jaké výše narostlo sebepřesvědčení fandů o vlastní důležitosti. Že se jim
něco nelíbí a protestují vyjádřením svých názorů, mi
připadne normální, ale aby vedení klubu diktovali,
co a jak má či nemá dělat? To už je poněkud mimo
mísu. Jsem zvědavý, jestli zvítězí rozum nebo strach...

  

na lankách. Následně je také požadováno, pokud budou stačit finanční
prostředky, vybudování veřejného
osvětlení, které by zvýšilo využitelnost
tohoto hřiště i v krátkých podzimních,
zimních, potažmo jarních dnech,“ přidal první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. „Ještě zde máme požadavek
na vybudování lepšího sociálního zázemí na hřišti, na to však onen jeden
milion rozhodně stačit už nebude. Pokud se rozhodneme k takové investici,
budeme ji muset projednat nejdříve
příští rok,“ dodal Fišer.
(mik)

Před týdnem na tomto místě se kolega již věnoval tenisovému Laver Cupu, ale nedá mi to, abych aspoň
krátce nepřidal i svou trochu do mlýna. Nová týmová
soutěž Evropa versus Svět mě totiž doslova uchvátila
po všech stránkách.
Že mezinárodní federace ITF a ATP plus někteří
další zpochybňují její legitimitu? To mi připadne jako
nářek někoho, kdo sám špičkově nezvládá svou práci.
A žárlí na něco nového, lepšího. Zkostnatělým starousedlíkům totiž konkurence Laver Cupu logicky
vonět nemůže, když kvalita jeho premiérového ročníku byla bombastická.
Co mě z bílého sportu ještě dost zaujalo, to byl šokující vyhazov Davida Kotyzy, trenéra Karolíny Plíškové.
Zvlášť vzhledem k tomu, že úspěšný kouč vedl současnou českou jedničku teprve od letoška a vypadalo
to, jak jsou společně na správné cestě.
V tenisu své trenéry platí sami(y) hráči(ky), proto má
Kája plné právo si kdykoliv vybrat, s kým bude spolupracovat. V tomhle případě však jsem přesvědčen, že
rozchodem s Kotyzou neudělala dobře. Bez ohledu
na to, kdo ho nahradí. Zrcadlo každopádně nastaví
výsledky, nic jiného.

davku osadního výboru a maximálně
do limitu schválené finanční částky,
tedy jednoho milionu korun pro každý osadní výbor,“ vysvětlila podmínky
milionové prémie pro osadní výbory
Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova. „Takovým využitím, které jsme nyní projednávali,
je například záměr Osadního výboru
Čechovice, Domamyslice, Krasice
na stavební úpravy tamního hřiště.
Provádět by se zde měla úprava stávajícího oplocení alespoň o dva metry
po obvodě pomocí sítí navěšených

<  

PROSTĚJOV V letošním roce rozdělilo premiérově město každému
ze tří osadních výborů v jednotlivých částech Prostějova po jednom
milionu korun. Tyto peníze mají
výbory užít podle svého uvážení.
Ten v Čechovicích, Domamyslicích
a Krasicích se nyní rozhodl jeden
milion korun „rozpustit“ do úprav
sportovního areálu v Čechovicích.
„Finanční prostředky z rozpočtu města by měly být osadními výbory použity na akce nezbytné, v průběhu roku
2017, na základě předloženého poža-
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dva týdny předtím v rakouském Thalgau tolik nedařilo.
„Kluci potrénovali, znovu se
stoprocentně zkoncentrovali a ukázali,
na co mají. Týmové pořadí vyhráli
s velkým náskokem, junior Peťa Chládek potvrdil svou letošní formu
a v chlapech se kromě Boniho Hájka
výborně dařilo ještě pátému Petrovi
Směšnému. Škoda že zlobivá technika
neprávem přičetla Jirkovi Gečnukovi
pět trestných centimetrů a Ondrovi
Žákovi dokonce šestnáct, přičemž
u obou viditelně šlo o čistý seskok.
Bohužel dopadové zařízení je ošidilo
a spravedlnosti se nedovolali,“ popsal
Večerníku reprezentační trenér České
republiky Ivan Hovorka.
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LOCARNO, PROSTĚJOV Vynikající rok si zasloužil vynikající
zakončení. A to ze strany parašutistů
Armádního sportovního oddílu
Dukla Prostějov skutečně přišlo.
Ze závěrečného klání Světového
poháru 2017 na přesnost přistání
ve švýcarském Locarnu se vrátili se
třemi zlatými medailemi!
Poslední soutěž šestidílného seriálu
opanovali Bonifác Hájek mezi muži,
Petr Chládek v kategorii juniorů
a také „A“-tým Dukly v hodnocení
mužských družstev (sestava Jiří
Gečnuk, Hynek Tábor, Miloslav
Kříž, Bonifác Hájek, Oldřich Šorf).
To vše po trochu slabším vystoupení
v závodě číslo pět, kde se Hanákům

Za posledních několik let, odkdy VK AGEL Prostějov začal do svého kádru zařazovat volejbalistky
z Kuby, s nimi zažil ledacos. Někdy pozitivního,
jindy nikoliv. Ale většinou to při středoamerickém
temperamentu nepostrádalo větší náboj. Ten nechyběl ani nejčerstvějšímu jednání o příchodu nové
akvizice Heidy Casanova Alvarez. Rokování s kubánskou stranou byla dlouhá, složitá i nejistá a z léta
se začala zvolna překlápět do podzimu. Až to konečně vypadalo, že vynikající hráčka Agelky posílí.
V ten moment však devatenáctiletá blokařka či
univerzálka nečekaně emigrovala a rostoucí jistota
o perfektním vyztužení sestavy vékáčka se rozpadla
v prach. Casanova dala pravděpodobně přednost i za cenu dvouletého distancu - budoucnosti v nějakém top klubu.
Jak zasvěcení vědí, Kubánky chtěl v prostějovských
řadách hlavně Tomáš Chrenek, majitel společnosti
AGEL coby titulárního partnera VK. A emigrační
ztráta Heidy je jaksi symbolická s ohledem na téměř
definitivní fakt, že miliardářova firma vékáčko sponzorsky opouští.
Ustojí tohle nejlepší ženský oddíl ČR?

poslední Holicí. Po středečním
potrápení favorizovaného Liberce
se Hodonínu podařilo získat cenné tři body v Kroměříži. Dvěma
góly se o to zasloužil veterán Polách, třetí branku přidal právě
Dovhanjuk.
Naposledy přivítal celek ze Slovácka lídra tabulky Velké Meziříčí
a schytal doma těžký debakl 0:5.
Rozhodnuto bylo už po půlhodině
hry. Hodonínská obrana nebyla
schopna uhlídat dva hráče, Simra s Dolejšem, kteří se podělili
o všechny branky. V dresu Hodonína nastoupili: Petráš - Mareš, Hesek, Dekleva, Holešinský – Komara, Paděra, Vinkler, Šturma,
Sasín – Dovhanyuk, absentoval
velezkušený lídr Polách.
„Naše povinnost je s Hodonínem vyhrát. Do zápasu půjdeme
s předsevzetím potvrdit výsledek z Petřkovic,“ vyhlásil ještě
v Petřkovicích trenér Oldřich
Machala. Samozřejmě mu je
jasné, že to bude těžké utkání.
„Musíme udělat vše pro to, aby
tři body zůstaly v Prostějově. Mají
stále výborného Polácha, bude
důležité se podívat, jakým stylem
Hodonín hraje. Od toho se budou
pochopitelně odvíjet jak sestava,
tak taktická příprava,“ nechtěl
předjímat detaily Machala. Sobotní utkání začíná v areálu SCM Za
místním nádražím v Prostějově
(tok)
od 15:00 hodin.
Zpravodajství z prostředí
eskáčka najdete na straně 29

Obrovského úspěchu dosáhli tenisté
do 16 let. V maďarské Budapešti tým
České republiky
vyhrál prestižní ju- Foto: internet
niorský Davis Cup, což se podařilo naposledy v roce 1997. Oporou byl především
prostějovský talent Dalibor Svrčina, který
i ve finále získal rozhodující bod.

 X
DALIBOR
SVRČINA

Český překážkář PETR SVOBODA
má i přes veškeré komplikace
a zdravotní neduhy pořád hodně
vysoké mety, které deklaroval i
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník.
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Ani jeden set neztratily na pražském turnaji Mizuno Cup prostějovské volejbalistky, načež si tak
svěřenkyně kouče Čady s exkluzivní bilancí čtyř výher ze čtyř zápasů
a skóre 12:0 připsaly v prestižním
klání cenný triumf.

0
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Tak tohle se nepovedlo! Dlouho,
předlouho vedení VK Agel Prostějov
vyjednávalo s kubánskou federací
o příchodu hvězdné blokařka Alvarez
Casanovy. Když už se zdálo, že je ruka
v rukávě, vše zhatilo rozhodnutí hráčky z Kuby zcela emigrovat...

DEBAKL:

Výborně se zadařilo mládeži SKC
TUFO na republikovém šampionátu v dráhové cyklistice, konkrétně
Madisonu. Díky juniorským nadějím jako jsou Jakub Šťastný, Antonín
Kostiha či kadetka Gabriela Bártová
putovala do Prostějova kompletní
sbírka medailí i mistrovský titul.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

/    DO  %      > )Foto: galopp-reporter.cz

Na eskáčko čeká 3HUIHNWQËWHêNDSDUDxXWLVWĎ]DVH]ÑQRX
poslední z nováčků POSLEDNÍ ZÁVOD SP V LOCARNU OVLÁDLI

➢

HVOZD Obrovským úspěchem nejen pro stáj Na Srdéčku, ale i pro celý český turf,
skončil největší italský překážkový dostih Gran Premio v Meranu. Předminulou neděli
24. září v něm zvítězil sedmiletý valach Al Bustan, kterého u Hvozdu trénuje Stanislav
Popelka. Na své konto si díky tomu
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 28
připsal bezmála tři miliony korun.
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Al Bustan ze Srdéčka
zvítězil v Meranu
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SVÌTOVÝ ŠAMPIONÁT V RAFTINGU R6 JE TADY!
V Japonsku se tento týden poperou o medaile muži, ženy, juniorky i veteráni Tomi-Remont Prostějov

PROSTĚJOV Reprezentační vrchol letošní raftařské sezóny přichází. Bude mít podobu mistrovství světa R6 (šestimístných člunů) ve všech věkových kategoriích, přičemž na této nejdůležitější akci roku 2017 v Japonsku budou Českou republiku během
druhé poloviny tohoto týdne reprezentovat hned čtyři posádky
Tomi-Remont Prostějov.

Marek SONNEVEND
Z Hané již do Asie vyrazili muži (Vítězslav Hric, Michal Hric, David Lisický,
Václav Kristek, Jaroslav Pospíšil, Lukáš
Uncajtík), ženy (Michala Kratochvílová,
Pavla Procházková, Hana Kaňkovská,
Zuzana Valtrová, Kateřina Vacíková,
Lenka Lagnerová), veteráni (Jan Šťastný, Ondřej Pinkava, Jiří Vrba, Zbyněk
Netopil, Zdeněk Bozděch, Stanislav
Hajský) i juniorky (Denisa Foltýsová,
Sabina Foltýsová, Klára Hricová, Klára
Smetánková plus dvě závodnice z jiných
oddílů). „Kluci, holky i my staří jsme už
v minulém roce vyhráli národní kvalifika-

ci a tím si zajistili nominaci do Japonska.
U juniorských lodí je to trochu jinak, tam
se vždy udělá výběr aktuálně nejlepších
ze všech klubů ČR. Každopádně nás
vyráží víc než dvacet, což je už dost velká
výprava,“ usmál se kapitán prostějovských vodáků Zbyněk Netopil ještě před
odletem do dějiště MS vzdáleného tisíce
kilometrů.
Všichni členové TR PV se do Asie
přesunuli ve středu 27. září. „Skoro týden budeme přímo na místě intenzivně
trénovat a najíždět vodu v řece, abychom
se maximálně nachystali na samotné
závody v rámci šampionátu. Ty jsou na
programu od čtvrtka pátého do neděle

osmého října a postupně se pojedou čtyři disciplíny: sprint, slalom, head to head
a sjezd. Jejich výsledky se pak dohromady sečtou do konečného pořadí, celkem
se bude rozdávat v každé kategorii pět sad
medailí,“ informoval Netopil.
Dějištěm vrcholného podniku ve
sportovním raftingu na divoké vodě
je město Miyoshi v prefektuře Tokushima nedaleko Ósaky na ostrově
Honšú, zdolávány budou peřeje řeky
Yoshino. „Za největší favority se dají považovat pořádající Japonci, kteří do toho
v domácím prostředí určitě půjdou na
plné pecky. Tradičně silné vždycky jsou
posádky z Nového Zélandu, USA, Brazílie, dalších jihoamerických zemí, Ruska
či některých jiných evropských států,“ vyjmenoval Netopil žhavé adepty na cenné
kovy. Mezi ně se pochopitelně chtějí zařadit také Češi a Češky z Tomi-Remontu
Prostějov. „Zatím pokaždé se nám povedlo na světových šampionátech dostat

  

mezi nejlepší a opakovaně dosáhnout
na bednu, což bychom samozřejmě rádi
dokázali i tentokrát. Konkurence je však
rok od roku tvrdší, úspěch tím pádem
složitější. Ale máme za sebou dobrou
přípravu a věřím, že se domů nevrátíme
s prázdnou,“ přál si Netopil, který bude
soutěžit mezi veterány.

CYKLISTICKÉ NADĚJE SE STALI MISTRY REPUBLIKY
Jakub Šťastný, Antonín Kostiha a Gabriela Bártová uspěli v madisonu!

BRNO, PROSTĚJOV Pořadatelé
z SKC TUFO Prostějov se předminulou sobotu rozhodli předejít
komplikacím a poslední letošní
dráhové závody na venkovní dráze,
Mistrovství České republiky v madisonu, přesunout na zastřešenou
dráhu Favoritu Brno. A udělali
dobře, neboť v Prostějově téměř
celý víkend propršel a čekání na
sluníčko by se mohlo pěkně protáhnout. Mládeži prostějovského týmu
se dařilo. Díky juniorským nadějím
jako jsou Jakub Šťastný, Antonín
Kostiha či kadetka Gabriela Bártová putuje do Prostějova kompletní
sbírka medailí i mistrovský titul.
V závodě žáků výborně jela prostějovská dvojice Matyáš Koblížek - Daniel
Polanský, která obsadila třetí místo,
a to stejným bodovým ziskem jako
celkově druhé duo Černý - Čepek
z Dukly Praha. Z vítězství se radovala
dvojice závodníků CK Bítovská Dohnal - Vávra.
Ve společné kategorii žákyň a kadetek zvítězila dvojice Gabriela Bártová
- Veronika Jandová. Prostějovsko-brněnské duo nasbíralo o dva body
více než druhý pár Hejhalová - Džerengová z Dukly Praha, bronz patřil
dvojici Jaborníková - Bartoníková

Foto: www.skcprostejov.cz

(Sportkomplex Břeclav/CK Dacom
Pharma Kyjov). V kadetech triumfovala dvojice závodníků Dukly Praha
Janoš - Komínek, prostějovská dvojice
René Smékal - Maxim Müller po velmi pěkném výkonu obsadila výborné
druhé místo. Pódium doplnila dvojice
z TJ Kovo Praha Reh - Toul.
V ženách zvítězila dvojice Hochmannová - Kaňkovská (Dukla Praha/
Dukla Brno), stříbro braly Machačová
s Kohoutkovou (Dukla Praha), třetí
příčku obsadila smíšená dvojice Ema
Cetkovská - Tereza Neumanová (SKC
TUFO Prostějov/Dukla Praha).
Juniorům kralovalo a titul mistrů re-

publiky pro prostějovské barvy vybojovalo duo Jakub Šťastný a Antonín
Kostiha. Ti teprve v posledním bodování (dvojnásobně bodovaném)
předstihli dvojici Favoritu Brno Voneš
- Vavrek. Bronz získala smíšená dvojice
Řepa - Kelemen (Favorit Brno/Dukla
Praha).
V kategorii mužů byla nejúspěšnější
dvojice závodníků Dukly Praha Kraus
- Hochmann, druhé místo vybojovali
dráhoví „navrátilci“ Kaňkovský - Hačecký (Elkov/Author), třetí pozici obsadilo další duo z pražské Dukly Bláha
- Pietrula. Zástupcům prostějovského
klubu se příliš nedařilo. Luděk Lich-
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Do akce opět

půjde kůň
ze Srdéčka
Martin ZAORAL
Petr KOZÁK

Na start nejnáročnějšího evropského
dostihu se postaví Universe of Gracie.
Dvanáctiletý valach přišel do Hvozdu
letos v lednu, před dvěma roky ve Velké
pardubické skončil na čtvrtém místě za
tehdy vítězným Nikasem. Právě stejně
starý kůň, který své největší úspěchy spojil se stájí z Hvozdu, se do Velké kvalifikoval i tentokrát. Letos jej však již povede
trenér Čestmír Olehla ze Světlé Hory
na Jesenicku, kam se na jaře přestěhoval.
„Universe of Gracie určitě nebude patřit
mezi favority. Ve vzájemných soubojích
s Nikasem obvykle prohrával. Aktuální
formu ovšem nemá špatnou, v září se mu
v Pardubicích podařilo vyhrát jeden dostih,“ nastínil pro tentokrát nižší ambice
trenér Josef Popelka. Na start Velké pardubické se naopak nepostaví Modena,
se kterou se původně počítalo jako s re-

HVOZD Bude opět co sledovat, bude znovu komu fandit!
Celkem osm koní ze stáje Na Srdéčku nedaleko Hvozdu u Konice
vyrazí tento týden do Pardubic, aby se zúčastnili nejprestižnější
tuzemské události svého druhu. Svátek všech milovníků dostihů se bude konat již tuto neděli 8. října. Regionální želízko naskočí do hlavního dostihu s magickým číslem třináct...

gionální jedničkou. „Bohužel
se jí obnovilo zranění a letos
už běhat nebude,“ konstatoval
smutně Popelka.
Universe of Gracie bude
mít v sedle žokeje Jiřího
Kouska a po pátečním losování je jasné, že ponese číslo třináct.
Start 127. Velké pardubické s Českou
pojišťovnou na 6900 metrů a s dotací
pět milionů korun bude tradičně někdy
v odpoledních hodinách neděle 8. října.
Vstupenky na tribuny už jsou prakticky
vyprodané, na stání jsou k mání. S číslem
19 a v sedle s žokejem Markem Stromským obhajuje triumf valach Charme
Look. K největším soupeřům desetiletého hnědáka by měli mezi dvacítkou koní
patřit i trojice z Francie včetně Virtuse
d'Estruvala, kterému dal před Charme
Lookem přednost Jan Faltejsek.
I v druhém nejprestižnějším dostihu
nedělního odpoledne Ceně Labe
bude mít Srdéčko své zastoupení.
Představí se v něm Vicody, který roz-

hodně není bez šancí. „V generálce na tento dostih skončil
těsně druhý a dobře zaběhl
i v Německu. Ale je to poměrně náladový kůň, musí mít svůj
den, aby uspěl,“ charakterizoval
svého svěřence uznávaný trenér.
Na startu Ceny Vltavy bude Marcus
Aurelius a Quatiki. Prvně jmenovaný
letos doběhl na třetím místě ve švédské
Velké národní ceně. V rámcovém dostihu pro pětileté koně se představí Manol,
v závodu pro čtyřleté Kornelius. K vidění
v Pardubicích budou i Sheron, Lombargini a klisna Loire.
Největší úspěchy z celé stáje po celý rok
jednoznačně sklízel sedmiletý Al Bustan,
jemuž se podařilo vyhrát švédskou Velkou národní cenu, velmi dobře obsazený
dostih v polské Wroclavi a naposledy
prestižní Grand prix v italském Meranu,
kam jel právě místo Pardubic. „Pokud se
nezraní, výhledově by to mohl být kůň
i do Velké pardubické,“ naznačil Josef
Popelka.

novský a Marek Šipoš skončili šestí,
dvojice Matěj Štibingr - Martin Spudil se vtěsnala hned za ně na sedmou
příčku.
„Mistrovství republiky lze hodnotit
rozhodně kladně, pro prostějovskou
cyklistiku to byl velký úspěch. V podstatě skoro v každé kategorii jsme měli
pódiové umístění. Nejvíce si ceníme
zisk mistrovského titulu v juniorech,
kde jsme to upřímně tolik neočekávali. Až závěr vlastně rozhodl o vítězství.
Velká pozitiva přináší i žákovská kategorie,“ vyjádřil se k úspěchu svých svěřenců trenér Martin Cetkovský.
(oš, jp)

S národním výběrem odcestoval na
asijský kontinent i redaktor České
televize David Knebel, díky jehož
osobní přítomnosti na mistrovství
světa se vodáčtí příznivci mohou
těšit z reportáží na ČT Sport. „Pokud vše půjde příznivě, minimálně
od čtvrtka do neděle by denně měl

být aspoň krátký šot ve večerní relaci
Branky, body, vteřiny. Po skončení
šampionátu pak přijde na řadu jeho
podrobnější shrnutí v přibližně půlhodinovém pořadu,“ prozradil Netopil
nadcházející přítomnost raftingu na
televizních obrazovkách veřejnoprávní stanice. Před dvěma týdny navíc odvysílala zajímavý pořad z raftařského
prostředí i TV NOVA ve svém hojně
sledovaném magazínu Víkend. Nyní
je ke zhlédnutí na webovém archivu.
„My jsme samozřejmě moc rádi za
každou prezentaci v médiích, a proto vítáme, že máme svůj prostor i na
stránkách Večerníku, našeho dlouholetého mediálního partnera. Také chci
velmi poděkovat za podporu firmám
Tomi-Remont, ZUBR a Alika, stejně
jako městu Prostějov a Olomouckému kraji. Držte nám všichni pěsti, ať
v Japonsku dopadneme co nejlíp,“ zdůraznil Zbyněk Netopil před odletem.
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Otruba s Bártou dojeli v pelotonu

BERGEN, PROSTĚJOV Světový
šampionát v silniční cyklistice pro
rok 2017 v norském Bergenu bude
do historie zapsán jako závod, ve
kterém slovenský fenomén Peter
Sagan dosáhl zlatého hattricku. Pro
fanouška prostějovského klubu je
však zajímavý fakt, že do Skandinávie odcestovalo hned kvarteto
jezdců. Trenér národního výběru
České republiky Tomáš Konečný
sáhl po osvědčených rukou mechanika SKC TUFO Richarda Šmídy,
do juniorského týmu nominoval
Tomáše Bártu a v družstvu „U23“
měl místo Jakub Otruba.
Do deštivého a chladného závodu této
kategorie odstartovala hned trojice
českých reprezentantů. Roman Lehký
a právě Otruba měli především pomáhat lídrovi, kterým byl Michal Schlegel,
jenž se v letošní sezóně zaskvěl několika
výbornými výsledky a také startem na
Giro d´Italia. Přestože oba domestici
odvedli kus práce, bohužel závodník polského týmu CCC Sprandi
Polkowice se nepotkal s úplně nejlepší
formou a i profil závodu českému borci
také úplně nesvědčil. A tak výsledkem
bylo čtyřiatřicáté místo. Prostějovský

Otruba skončil v celkovém pořadí
těsně pod stovkou, když obsadil
osmadevadesáté místo, avšak jako
„prvoročák“ má před sebou ještě tři
sezóny v této kategorii.
Mezi juniory měly české národní barvy dvojnásobný počet startujících než
v kategorii „U23“, tomu také odpovídaly větší ambice i očekávání. Pády a technické problémy však šance zmenšily
hned v úvodu závodu, přesto byly
české barvy vidět. Aktivní byli především Karel Vacek a Vojtěch Sedláček,
jehož pětatřicátá pozice byla nejlepším
umístěním českého týmu. Člen SKC
TUFO Tomáš Bárta, kterého též
potkal pád, byl v cíli klasifikován na
devětasedmdesáté pozici.
„Juniorský závod se nevyvedl úplně
podle očekávání. Šli jsme do toho
s velkými ambicemi, ale hned v úvodním okruhu se kluci přimotali do hromadných pádů a museli jsme měnit
celá kola, což tým hodně oslabilo.
Přesto si myslím, že i tak byly české
barvy vidět a že je to příslib do dalších
let a další práce s juniory,“ zhodnotil
vystoupení juniorů Tomáš Konečný,
který působí i v prostějovském oddílu
jako sportovní manažer.
(oš, jp)
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pro stáj (* "(➢ ze strany 27
MERANO, HVOZD Na startu 78.
Gran Premio v Meranu se sešlo
celkem jedenáct koní včetně pěti
českých. Al Bustan do něj vstupoval jako jeden z favoritů, ostatně
přemožitele nenašel už ve čtyřech
předchozích dostizích. Triumfoval postupně ve wroclawské Ceně
Tiumena, ve švédské Velké národ-

ní a následně ve dvou prestižních
steeplechase právě v Meranu.
Hnědák v sedle s Janem Faltejskem
v průběhu dostihu nebyl příliš vidět,
v jednu chvíli se pohyboval až na samotném chvostu startovního pole.
Díky drtivému finiši v cílové rovince
však dokázal předběhnout všechny
své soupeře a nakonec přesvědčivě
zvítězit. „Po vítězství Nikase ve Velké pardubické je to určitě největší
úspěch stáje v naší historii. A možná

je to náš největší úspěch vůbec. Co se
týče zahraničí tak určitě,“ netajil své
nadšení v telefonickém rozhovoru
pro Večerník uznávaný trenér Stanislav Popelka, který se po Čestmíru
Olehlovi a Josefu Váňovi stal třetím
českým lodivodem, jehož svěřenec
vybojoval nejvyšší pocty Gran Premio. Tento dostih je totiž považován
za největší klasickou steeplechase Evropy mimo překážkové bašty v Británii, Irsku a Francii.
(mls)
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letos slavíme jubileum...

Pondělí 2. října 2017
www.vecernikpv.cz
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Záložní řada v Petřkovicích pracovala na výbornou a především
Fládr s Langerem si v tomto utkání zaslouží ocenění za aktivní
hru a střelecké pokusy. Oběma
se vyplatily a připsali si další
branku na svoje konto. Langerův
gól však potěšil oko každého fotbalového fanouška. Takové branky
obsazují přední příčky v soutěžích
a touto brankou bylo navíc utkání
definitivně rozhodnuto.
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pohledem karla kroupy
„V Petřkovicích jsme opět demonstrovali, jak je pro nás důležitá úvodní
branka. Zápas jsme měli pod kontrolou a byli jsme jednoznačně lepší. Směrem dopředu jsme soupeři nic nedovolili, obrana funguje skvěle. Hráli jsme
ze zajištěného bloku, což dělá každému mančaftu problémy, a celých devadesát minut jsme hru kontrolovali. Zachytili jsme začátek zápasu, vytvořili
si standardní situace a Luba Machynek dal brzy branku, takže mančaft
musím pochválit. Navíc jsme přidali krásné góly díky střelbě, zvlášť Langerův gól byl opravdu výstavní. Některé brejkové situace se daly určitě dohrát
lépe, ale zase nemůže vycházet úplně všechno. Buďme spokojeni za čtyři
branky a nulu na našem kontě, to jsou důležité věci. Po trochu rozpačitém
začátku začal tým šlapat, tak doufám, že to vydrží co nejdéle. Hodonín
nemůžeme přes vysokou domácí porážku v posledním kole podcenit už jen
z toho důvodu, že vyhrál v Kroměříži. Doma ale musíme zápas zvládnout
za tři body. Musíme nastudovat jejich poslední zápas, jakým způsobem jej
zvládli, jestli hráli z obrany nebo otevřenou partii. Dá se předpokládat, že
se budou snažit tento úspěch zopakovat.“
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

OSTRAVA-PETŘKOVICE První vzájemné měření sil v třetí nejvyšší fotbalové soutěži rámovalo sobotní utkání 9. kola mezi
domácími Petřkovicemi a 1.SK Prostějov. Samotný zápas však
příliš vzruchu nepřinesl, neboť svěřenci kouče Machaly měli
zápas od počátku pevně v rukách a domácí se v ofenzivě prakticky na nic nezmohli. Kromě pěkných gólů tak duel ukázal
pouze jedinou zapeklitou záhadu: vzal si vůbec hlavní sudí
s sebou na hřiště červenou kartu...?

Tomáš KALÁB
Zápletka téměř detektivní vyplula na
povrch chvíli po uplynutí hodiny
hry. Hapal dostal kousek za půlící
čárou skvěle načasovanou přihrávku
za obranu a vyšlápl si to sám na
Chvěju. Ten byl daleko z branky
a prostějovského útočníka poslal nemilosrdně k zemi. Pravidla řeší tuto
situaci zcela jasně: vyloučení brankáře a přímý kop. Jaké však bylo překvapení aktérů na hřišti, když vrchní
arbitr Radek Běhal vytáhl z kapsičky
pouze žlutou kartu! Hanáci se kolem
něj sesypali jako vosy, spíš s dotazem
na vysvětlení situace než snahou
o změnu verdiktu, protože se vše
událo už za stavu 3:0.
Podle zdrojů z mužstva měl po-

sléze rozhodčí uznat svou chybu,
jenže na situaci to pochopitelně
už nic nezměnilo... Spíše bude zajímavé hodnocení delegáta Stanislava
Kalába, který by oprávněně mohl
mít dojem, že červená karta se do
výbavy rozhodčího jaksi nedostala.
Brankář Chvěja, který dostal v zápase přednost před Godulou, tak mohl
utkání dohrát a vytáhnout si ze sítě
ještě jeden „banán“. Na druhé straně
byl Jícha téměř bez práce, ojedinělé
pokusy domácích obrana před ním
spolehlivě odvracela.
Trenér eskáčka Oldřich Machala
udělal v základní sestavě jedinou
změnu, když po výborném domácím výkonu s Valašským Meziříčím
poslal na kraj zálohy Hirsche. Hráči
dostali před zápasem dva základní
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pokyny: vyvarovat se faulů kolem
pokutového území, protože standardní situace mohli domácí využít
k ohrožení brankáře Jíchy jako prakticky jediné ofenzivní snažení, a co
nejvíce střílet na bránu.
Kdo se prošel po hřišti v Petřkovicích, nemusel být držitelem trenérské licence, aby poznal proč.

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

Mizerný hrbolatý terén se spoustou
vytržených drnů se ke kombinační
hře příliš nehodil, zato při střelbě
z dálky mohl míč zamotat brankáři
hlavu nečekanými odskoky. Komornímu areálu odpovídaly také rozměry hřiště, které ke střelám ze střední
vzdálenosti přímo vybízely. Však
toho také Fládr s Langerem bravurně využil.
Eskáčko se díky třetímu vítězství
v řadě posunulo na druhé místo tabulky o skóre před Vyškov,
Kroměříž už ztrácí dva body,
první pětku uzavírá Líšeň další
bod zpátky. V čele s pětibodovým
náskokem je stále Velké Meziříčí,
které jako jediné v soutěži zatím
nenašlo přemožitele.

Pohodová jízda vedla k jasnému triumfu
:    ! + 
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Výsledek je samozřejmě super, vzadu jsme udrželi nulu.
Soupeř na tom v útočné fázi
nebyl dobře. Po první brance
jsme se uklidnili, ale za stavu 2:0
jsem si představoval, že budeme
fotbalovější a dovolíme si víc.
Vzhledem k tomu, co nám dovolil soupeř, bych si představoval
víc akcí na jeden dotek,
zrychlení hry. Není to v žádném
případě kritika, jen poznámka,
že se daly v reálném zápase
vyzkoušet některé tréninkové
prvky. Hra v některých pasážích
nebyla vůbec špatná a vzhledem
k parametrům hřiště a častým
soubojům jsme zápas zvládli
na výbornou. Eliminovali jsme
soupeřovy standardní situace,
což mohla být jedna z mála jejich
zbraní, a hráči zkoušeli střelbu,
z čehož padly dva pěkné góly. Co
se týče zákroku na Hapala, jsem
zvědav, co k této situaci napíše
delegát utkání, protože šlo
o jasný faul na červenou kartu!
Pokud se tedy v této sezóně
nezměnila pravidla...
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právě v této minutě došlo
k neskutečnému zkratu rozhodčího, který nevyloučil
brankáře za faul ve vyložené
šanci mimo pokutové území

O PETŘ
1.SK PV

0
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O S T R AVA - P ET Ř K O V I C E
S opravdu jen mírnou nadsázkou se
sobotní utkání třetiligové soutěže
odehrálo pouze na jednu branku.
Statistiky o tom vypovídají velice
výmluvně. Podle reakcí místních
fanoušků po zápase přijel na malý
stadion na okraji Ostravy zatím nejlepší soupeř. Čtyři branky v domácí
síti jsou toho přesvědčivým dokladem. Vše sledoval pěkně naživo
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

Brankář Petřkovic Chvěja se vydal na
první výlet mimo branku už po deseti
minutách, jenže u pomezní čáry míč
zachytil Hapal. Jeho nákop před branku však spadl přímo do náruče vracejícího se gólmana. V následujících
okamžicích zahrával Prostějov sérii tří
rohových kopů, první dva zprava, třetí
zleva. Na bližší tyči si na míč naskočil
Machynek a otevřel skóre - 0:1. Favorit
se pak uklidnil a aktivní hrou nepouštěl v některých pasážích domácí ani za
půlící čáru.
Pokud už se domácí v typické zeleno-černé „hornické“ kombinaci
dostali před soupeřovu branku, jako
třeba Holiš, byl na místě brankář
Jícha. Na druhé straně pálil Langer
z „první“, jenže pohotové střele chyběla přesnost. K dalšímu zápisu do
střelecké listiny nebyl daleko Rus,
když zužitkoval Hirschův centr, jenže domácí obrana míč odvrátila na
roh. To Fládrova střela zpoza hranice šestnáctky si našla cestu hradbou
těl a zapadla za zády bezmocného

Chvěji - 0:2. Ještě do přestávky mohlo být veseleji, jenže slibně se rozvíjející brejk dvojice Langer - Hapal zhatila nepřesná přihrávka. Tak musel
trenér Machala nabádat o přestávce
hráče, aby pokračovali v aktivní hře,
protože dvoubrankový náskok bývá
ošidný.
Přesto byla první čtvrthodina druhého poločasu z hlediska výkonu
eskáčka tou nejslabší a Odra se několikrát dostala před soupeřovu branku.
Standardní situace si ovšem vytvářeli
výhradně Hanáci, Fládrův pokus z přímého kopu byl tečován na roh. Dalším
ze střelců, kteří si vzali k srdci pokyny
trenéra, byl záložník Langer. Dobrých
dvacet metrů od brány se opřel do
balónu a ten zapadl do horního rohu
domácí branky - 0:3. Opravdu utěšená střela definitivně rozhodla o osudu
utkání.
Krátce po ní přišel už zmiňovaný lapsus rozhodčího Běhala, když zákrok
Chvěji na Hapala mimo pokutové území ocenil pouze žlutou kartou.

Prostějovský ofenzivní hráč mohl
později ještě skórovat, když mu na
hranici velkého vápna posunul míč
Langer, střelu ovšem Chvěja vyrazil
na rohový kop. Poslední tečku za
vydařeným utkáním udělal střídající Zapletal. Byl na hřišti sotva tři

minuty, když si Hirsch našel prostor
ke střele, pěkně protáhl Chvěju, který míč jen vyrazil před sebe a právě
dobře postavený Zapletal jej vrátil
do branky.
Statistiky z utkání
najdete na straně 22
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Martin ŠPIÈKA - trenér FC Odra Petøkovice:
„Zápas musím z naší strany hodnotit jako nepovedený. Soupeře jsme pustili do utkání nedůrazem při standardní situaci, tím jsme ho posadili na koně. Tehdy vyplavala kvalita Prostějova, protože si začali věřit, s postupujícím časem se fotbalem bavili.
Dostali jsme ránu do vazu vlastní nezodpovědností a pak celý zápas doháníme.
Rozdíl mezi námi a Prostějovem se projevil ještě víc, než by standardně měl. Soupeř
byl lepší a zaslouženě vyhrál. Mohu ocenit fakt, že to hráči nezabalili a do druhého
poločasu vstoupili aktivně, ale kalich jsme si dnes vypili až do dna. Buď se nám
podaří tým zmátořit a v Otrokovicích bodovat, nebo si vyrobíme těžkou sezónu.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„S výsledkem i předvedenou hrou jsem spokojen. Bylo jasné, že zápas bude
vzhledem k rozměrům hřiště složitý a bude to boj. Nakonec jsme všechna naše
předsevzetí naplnili. Domácí jsme nepustili do žádné významnější příležitosti,
v obranné fázi jsme splnili, co jsme chtěli. Chtěli jsme hrát z aktivního bloku, který
se nám dařil, výborně jsme bránili, dohrávali brejky a dávali góly střelou ze střední
vzdálenosti. Jsem za to rád, protože pořád říkám, že těmito střelami bychom mohli
rozhodovat utkání. Po přestávce jsme polevili a domácí nám předvedli dva brejky,
které jsme naštěstí dobře ubránili. Po třetí brance jsme zápas bez problémů dohráli.“

„Měl
jsem
prostě
štěstí,
“
dostává do dobrých kolejí,“ věří
„Všechno nahrává tomu, že se sezóna

střídající žolík Michal Zapletal raduje se Lubomír Machynek
OSTRAVA-PETŘKOVICE Záložník prostějovského eskáčka Michal
Zapletal poctivě trénuje a při zápasech trpělivě čeká na svou příležitost. Na hřiště byl poslán až v samotném závěru, přičemž takto nastoupil zatím v šesti utkáních. V Petřkovicích se ale po třech
minutách na hřišti dostal ke gólové situaci a s přehledem zakončil.
„V tomto věku je každá minuta dobrá,
i když nastoupím třeba na sedm minut,
snažím se na ně maximálně koncentropro Večerník
vat. Zvlášť v takovém týmu, kde hrajeme špičku třetí ligy. Opravdu jsem rád
za každou minutu.“
Vypadalo to, že máte čich na góly?
„Viděl jsem, že Martin Hirsch bude
 Jako v každém zápase jste čekal střílet, v takových případech se musí
trpělivě na svou příležitost při střídá- dobíhat. Měl jsem štěstí, že brankář míč
ní a tentokrát se bohatě vyplatila?
nechytl, ale pouze vyrazil do míst, kde

exkluzivní
rozhovor

Tomáš
KALÁB

jsem se pohyboval. Měl jsem to sice na
pravou nohu, ale dopravil jsem míč do
branky.“
 Odpovídá výsledek rozdílným
kvalitám obou týmů?
„Po rozkolísanosti na začátku sezóny se
už sehráváme, naše výkony jsou lepší.
Měli jsme potíže vstřelit branku, poslední kola dáváme tři čtyři góly na zápas. To
je velké plus.“
 I když pravidelně nenastupujete,
jste součástí týmu. Jaká je nálada do
dalších zápasů?
„V týmu je pohoda, která nastupuje
vždy, když se daří. (úsměv) Všechno
nahrává tomu, že se sezóna dostává do
dobrých kolejí.“

OSTRAVA-PETŘKOVICE Krajním obráncům 1.SK Prostějov se
v této sezóně střelecky daří. Aleš Rus
od doby, co se přesunul na kraj, vstřelil dvě branky a v Petřkovicích jej
počtem branek dohonil i spoluhráč
z pravé strany Lubomír Machynek.
Ten navíc dal velmi důležitý první
gól.

Tomáš KALÁB

 První gól je v takových zápasech
vždycky důležitý, jak jste jej vstřelil?
„Měli jsme sérii tří rohových kopů, zprava mě balón vždy o kousíček minul. Ten
třetí byl z levé strany a přesně mi spadl
na hlavu. Nehledal bych v tom žádný
um, měl jsem prostě štěstí.“ (úsměv)

 Štěstí ale přeje připraveným.
Od brzké branky se pak odvíjel další
průběh utkání...
„První gól nám určitě pomohl, zvlášť
v této sezóně nás určitě uklidní. Takže
jsem moc rád, že to tam spadlo a zrovna
mně.“
 V defenzivě jste asi moc práce neměl, soupeř směrem dopředu mnoho nepředvedl?
„Nemůžeme ale kvalitu domácích nijak
snižovat, měli tam některé šikovné hráče a charakter zápasu byl hodně soubojový. Byli jsme ale určitě lepším týmem,
vyhrávali jsme souboje a z toho pramenily brankové situace.“
Celá rozhovor najdete
na www.vecernikpv.cz

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
10. kolo: 1.SK Prostějov – Hodonín (sobota 7.10., 15.00, rozhodčí:
Křepský – Šamaj, Malčánek).
CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
10. kolo, sobota 7. října, 10.00
hodin: Černovír – Kralice na Hané
(Kylar – Slota, Chládek).
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
10. kolo, neděle 8. října, 15.00 hodin: Paseka – Konice (Janáček – Krpec, Kučera).
ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „B“:
10. kolo, neděle 8. října, 15.00 hodin: Dub nad Moravou – Mostkovice
(sobota 7.10., 15.00, Lizna – Motal,
Petrásek), Určice – Bělotín (sobota
7.10., 15.00, Molík – Šteier, Dolanský), Opatovice – Lipová (10.00, Kreif
– Molík, Šafařík), Němčice nad Hanou
– Plumlov (Vojtek – Drápal, Januš),
Kostelec na Hané – Beňov (Jurčák –
Habermann, Majer), Čechovice – Protivanov (Juřátek – Jílek, Winkler).
SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
10. kolo, neděle 8. října, 15.00 hodin:
Ústí „B“ – Haná Prostějov (10.00, Milek
– Lepka, Šerý), Vrchoslavice – Želatovice „B“ (Sedláček – Gábor, Borůvka),
Pivín – Klenovice na Hané (Langhammer – Šebesta, Matulík), Troubky –
Smržice (Štěpán – Straka, Foral).
LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
10. kolo, sobota 7. října, 15.00 hodin: Jesenec – Slatinice (Doležal –
Zavřel, M. Pospíšil).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
10. kolo, neděle 8. října, 15.00 hodin: Čechovice „B – Vícov(sobota
7.10., 15.00), Brodek u Konice – Určice „B“ (sobota 7.10., 15.00), Vrahovice
– Brodek u Prostějova (sobota 7.10.,
15.00), Hvozd – Ptení (10.15), Výšovice – Nezamyslice, Tištín – Otaslavice, Horní Štěpánov – Dobromilice.
III. TØÍDA, SK. „A“:
4. kolo, neděle 8. října, 15.00 hodin:
Bedihošť – Brodek u Prostějova „B“
(sobota 7.10., 15.00), Němčice nad
Hanou „B“ – Otaslavice „B“ (sobota
7.10., 15.00), Nezamyslice „B“ – Pavlovice u Kojetína (10.00), Biskupice
– Kralice na Hané „B“, Želeč – Skalka.
III. TØÍDA, SK. „B“:
4. kolo, sobota 7. října, 15.00 hodin: Kostelec na Hané „B“ – Mostkovice „B“ (10.00), Protivanov „B“
– Čechy pod Kosířem, Držovice –
Přemyslovice, Kladky – Plumlov „B“
(neděle 8.10., 15.00), Zdětín – Olšany (neděle 8.10., 15.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SK. „B“:
6. kolo, neděle 8. října: Držovice –
Mostkovice (15.00, Páral).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:
10. kolo: 1.SK Prostějov – Hlučín
(sobota 7.10., 10.30, Kulička – Vachutka, Lasovský).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:
10. kolo: 1.SK Prostějov – Hlučín
(sobota 7.10., 12.45, Vachutka – Kulička, Lasovský).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
10. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Jeseník (neděle 8.10., 10.30, Slováček –
Kouřílek, OFS).
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dokonce musel mládežnický turnaj přesunout na prostějovskou umělku. Tentokrát byl den jako malovaný, hřiště hře
schopné. Těžký a měkký povrch stál hráče
spoustu sil, ani jedno mužstvo nenechalo
ale soupeři nic zadarmo. „Spíše to bylo
utkání o morálně volních vlastnostech, o
vůli, o síle. Nějaké náznaky šancí tam byly,
ale spíše se opravdu jednalo o remízový
zápas,“ vysvětlil kouč Lošťák.
Také ve druhém poločase se ani jednomu mužstvu nepodařilo pokořit brankáře a převážit misku vah na svou stranu.

Bezbrankový stav vydržel až do závěrečného hvizdu, bonusový bod ale mohlo
získat pouze jedno mužstvo. „Zápas se
nám podařil, byť v penaltách, přetavit ve
dva body, ale i tohoto výsledku si cením.
Nebylo to vůbec jednoduché utkání,“
vysvětlil Lošťák. Rozhodující penaltu
proměnil Matěj Vincourek, a když David Šarman vychytal pátého přerovského exekutora, mohli se tak kraličtí radovat ze zasloužených dvou bodů.
V tabulce se Kralice pohybují v první polovině. Tuto dobrou výchozí
pozici si budou chtít přinejmenším
upevnit i v dalším, již desátém kole.
Utkání začíná v sobotu netradičně
úderem desáté hodiny dopolední na
hřišti Slovanu Černovír. „Mám soupeře zmapovaného docela dobře, protože
poblíž bydlím a jejich zápasy víceméně
navštěvuji. Je tam menší hřiště, takže
bude určitě fyzicky náročnější, ale rád
bych se vrátil s plným počtem bodů,“
netajil se ambicemi kralický lodivod Ivo
Lošťák.
(jp)
Statistiky z utkání najdete na straně 22

Kralice už počtvrté kopaly penalty,
podruhé byly úspěšnější

„Od začátku předminulého týdne
jsem telefonoval a sháněl brankáře. Libora jsem už kdysi oslovil,
ale tehdy odmítl, je totiž současně funkcionářem a chtěl pomoci
Dobromilicím. S panem Jordánem
ale máme nadstandardní vztahy
a dohodli jsme se. Oni mají dva gólmany, kteří se střídají, já jsem rád,
že se nám tento příchod podařilo
dotáhnout. Hned v prvním utkání
byl výborný,“ pochvaloval si novice
v kádru němčický trenér Radovan
Novotný.
Třiačtyřicetiletého lodivoda těší
rovněž doplnění zadních řadu,
k němuž nedávno došlo. Příchod

pivínského Martina Pospíšila sice
padl a navíc odešli Zdeněk Sázel za
prací do zahraničí a Tomáš Coufalík do Vrchoslavic. Právě z tohoto
oddílu ovšem přišel Zdeněk Spiller, němčický odchovanec, jenž
patřil posledních jedenáct let sousedovi. „Měl jsem ho kdysi v dorostu i mužích. Přes svůj věk je rychlý,
důrazný, na beku i předstoperu si
odehraje svoje. Je velice platným
hráčem a přál jsem si už delší čas,
aby se vrátil, pořád to ale bylo v nedohlednu, Vrchoslavice o něčem
takovém nechtěly ani slyšet,“ představil Novotný starovonovou tvář
v mužstvu.
(jim)
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víc balon. Ke konci zápasu jsme již dohrávali na dva obránce a tři útočníky, ani tak se
nám ale nedařilo dostat soupeře pod tlak.
Výsledek není nejhorší, před týdnem to
ale z naší strany bylo něco jiného,“ smutnil
Karafiát.
Zlepšit chuť si bude moci v neděli od tří
odpoledne, kdy se jím vedené družstvo
vydá k okresnímu střetnutí do Držovic.
„Pro mě je derby stále utkání s Kostelcem.
Je to sice kousek, jde ale o zápas jako každý
jiný. Budeme se snažit co nejlépe připravit
a vyhrát, nečekám ale nic jednoduchého,“
poznamenal mostkovický trenér. (jim)

OLOMOUC, PROSTĚJOV Na olomouckém předměstí
Nové Sady hraje tamější „B“-mužstvo své domácí zápasy
„B“ skupiny I.B třídy pravidelně v neděli dvě hodiny před
polednem. Tento čas není mezi fotbalisty oblíbený, avšak
hráčům Jesence zjevně nevadil a spíše se zdálo, že hostitelé byli v uvedenou dobu ještě v hlubokém spánku. Tým
Petra Tichého se totiž trefil dvakrát v první i druhé půli,
uštědřil domácím velkou lekci a navázal na předešlé vydařené souboje s Kožušany a Šternberkem „B“. V tabulce
je tak už jen bod od třetích Nemilan.
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DRŽOVICE, PROSTĚJOV Fotbalistky Držovic pokračují v divočejších
výsledcích a po výraznějších přídělech
od Vsetína a Kotvrdovic musejí strávit
dvoucifernou porážku také od Vlkoše.
Hostující hráčky se prosadily hned jedenáctkrát a domácí sen o slibném výsledku vzal velmi rychle za své.
„Vlkoš nás nepřejel, hráli jsme ale doma a
chtěli jsme divákům něco předvést. Soupeř
byl fotbalovější, a přestože se holky snažily,

DRŽ
VLK

děláme velké chyby a v obranné fázi je to
špatné. Výsledek beru i na sebe, snažil jsem
se udělat ofenzivnější sestavu,“ přemítal po
zápase lodivod poražených Tomáš Jetel.
Jeho sen o vyrovnanější partii vzal rychle za
své, jen za prvních deset minut se hostující
dívky prosadily čtyřikrát a určily ráz, jakým
se bude celé střetnutí odvíjet. „Opravdu
jsme teprve na začátku, a přestože hrajeme nejnižší soutěž, tak soupeři mají velký
náskok. Chceme hrát za každého stavu,
na co máme, kombinovat a hrát dopředu,
tam jsem měl teď nasadit ty lepší hráčky,“
podotkl.
Radost měl alespoň z vyprazdňující se
marodky, díky níž se mu základní jede-

náctka dávala mnohem lépe dohromady. „Měl jsem čtyři holky na střídání a
jednu z lepších sestav, bohužel. Vlkoš
přitom zatím byl druhým soupeřem, s
nímž jsme opravdu hráli, dostali jsme
se za polovinu, vystřelili jsme na bránu
a měli jsme i šance, gól jsme ale nedali,“
popisoval.
V příštím kole dojde na nyní už jediné
skutečné okresní derby, Držovice hostí v
neděli od tří hodin odpoledne družstvo
Mostkovic. „Bude to těžké. Mostkovice
mají výsledky a viděl jsem je proti Olomouci, opět hrají lépe než loni a je vidět,
jaký udělaly posun,“ soustředí se už Tomáš Jetel na nejbližší program. (jim)

FK Nové
Sady „B“
SK
Jesenec-Dzbel

poslední tři kola máme skóre 16:2!
Herní styl si trochu sedl, kluci jsou koncentrovaní a předvedli perfektní kolektivní výkon. Musím je opět pochválit,
mužstvo šlape. V utkání se nám sice
zranil obránce Zdena Horák, už v pátek
při tréninku jsme ztratili Davida Čížka
a práce vyřadila i Jirku Tichého, kluci
ale poctivě trénují a dokázali je adekvátně nahradit. Chytili se příležitosti. Nejprve jsme dali gól z rychlého brejku,
pak po pěkné akci, z penalty a následně
znovu z brejku, domácí totiž i v deseti
museli otevřít hru. Před utkáním jsme
měli obavy, projevila se ale naše kvalita,
styl na čtyři obránce nám sedí. Domácí jsme nepustili do žádné příležitosti.“
(jim)

PROSTĚJOV Ve čtvrtek 28. září
se měla původně uskutečnit obě
semifinále okresního poháru,
o svátečním odpoledni se však
nakonec neodehraje ani jedna
bitva. Původně se od 16:00 hodin měli v Mostkovicích utkat
domácí s Konicí a Plumlov přivítat
Kralice na Hané. Oba zápasy se ale
uskuteční až v pozdějším termínu.
Nejprve bylo jasné, že se nebude hrát
v Plumlově. Hosté se rozhodli vyhovět

TJ Sokol
Plumlov
TJ Sokol
Urice

čí: Štětka – M. Pospíšil, Majer. Sestava
Lipové: R. Vybíhal – Žilka, Takáč, Moštěk, Štěrba (60. Hýbl) – M. Vybíhal (76.
Růžička), Drexler, Jamrich, Novák (73.
Macourek) – Liška, M. Dostál. Hrající
trenér: Pavel Růžička. Sestava Němčic:
Nosek – Vévoda (71. Jarmar), Svobodník, M. Navrátil, Spiller – Vejvoda (46. O.
Tomek), J. Navrátil, Mrkva (79. Řezáč),
Jiříček – Horák (32. Svozil), Kolečkář
(63. Ruber). Trenér: Radovan Novotný.

„Prvních deset minut byli hosté lepší,
zahrozili nějakými šancemi. Poté jsme
do poločasu už byli lepším týmem, párkrát jsme také zahrozili. Jednu jsme proměnili, bylo tam břevno, neproměněná
penalta, za což nás soupeř z ojedinělé
akce potrestal. Druhá půle už nebyla tak
fotbalová, dokonce hosté byli možná o
kousíček lepší, takže v součtu asi ta remíza je spravedlivá. Na penalty jsme měli
štěstí, od začátku jsme prohrávali, hosté
to asi neunesli, podržel nás i brankář. Získali jsme tak aspoň i ten bod navíc.“

Hodnocení trenéra Hané
Daniela Koláře:

Branky: 18. Gábor – 36. Klesnil. Rozhodčí: Vrána – Doležal, Mlčoch. Sestava
Hané: Marák – Kolář M., Čermák, Trnavský M., Ondráček – Krupička, Hodulák
(66. Strouhal), Kaprál (79. Vyskočil), Novák Ja. – Zatloukal, Gábor. Trenér: Daniel
Kolář. Sestava Vrchoslavic: J. Loučka J.
– T. Loučka (50. Přecechtěl), Holub, Trávníček, Gajdošík – P. Horák ml., T. Hradil,
Zatloukal (79. P. Horák st.), R. Jurčík, Fialka – Klesnil. Trenér: Miroslav Panáček.
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TJ Haná
Prostjov
TJ Sokol
Vrchoslavice 1946

Hodnocení asistenta Protivanova
Josefa Pospíšila:

Hodnocení trenéra Čechovic
Evžena Kučery:

TJ Sokol
Opatovice

Hodnocení trenéra Plumlova
Pavla Voráče:

„Výborný zápas! Oba góly jsme si dali
sami a brzy jsme prohrávali 0:2, což
nás srazilo do kolen, díky perfektní
bojovnosti se nám ale podařilo vývoj
otočit. Nesložili jsme hlavy a postupně převzali otěže zápasu, kluci ukázali
svou sílu. Dvakrát se hlavou prosadil
Adam Hladký, dorážkou Jirka Kiška.
Už loni se tomuto týmu několikrát podařilo obrátit nepříznivý stav a vyhrát,
patří to zřejmě k našemu fotbalu – nic
nevzdat, snažit se, makat. Ve druhé půli
jsme soupeře k ničemu nepustili. Kluky
možná nakoplo, že jsem se o poločase
začal převlékat do dresu. Vyděsili se a
začali bojovat, měli hrozný strach, že
nastoupím.“ (smích)
(jim)

PROSTĚJOVSKO Novým lídrem „A“ skupiny I.B třídy jsou hráči Klenovic na Hané. Nejprve se
jim v týdnu podařilo zvládnout dohrávku s Tovačovem, poté si o víkendu poradili i s Újezdem
a mají k dobru tři body před Troubkami, které naopak padly. V dalším souboji si Haná Prostějov
poradila na penalty s Vrchoslavicemi a zbylé duo nebodovalo. Pivín prohrál v Tovačově nejtěsnějším rozdílem 0:1 a Smržice proti Kojetínu„B“ výrazně dotahovaly, ze stavů 0:3, 1:4 a 2:5 zápas
nakonec skončil výsledkem 4:5.

„Odehráli jsme docela dobrý a povede-

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:

Branky: 88. Milar – 57. Janásek, 74.
Gerhard. Rozhodčí: Oulehla – Zavřel,
Šerý. Sestava Mostkovic: Lukáš – R.
Hanák, Chmelař, Milar, V. Vojtíšek –
Dadák, Doseděl, M. Vojtíšek, Šlambor
– Kazda (72. R. Karafiát), J. Kamenov
ml. Trenér: Jiří Kamenov st.

1:2
(0:0)

FK Slavoj
Kojetín „B“
TJ Sokol
Plumlov

Branky: 9. Jura, 13. Žídek z penalty
– 61. a 80. Hladký, 64. J. Kiška. Rozhodčí: Vedral – Jelínek, Winkler. Sestava Plumlova: Simandl – Vysloužil,
Ševcůj, Fabiánek, J. Kiška – Zabloudil,
Matoušek, Hrstka, Klváček – Spáčil,
Hladký. Trenér: Pavel Voráč.

2:3
(2:0)

ný zápas. Na Opatovice se vždy umíme
vytáhnout a po dlouhé době nás porazily, avšak na to, že jsou první, by nás
měly přejet větším rozdílem. Soupeř
byl o gól šťastnější, rozhodly maličkosti
v koncovce. Zahazovali jsme šance, ale
také soupeř si nějaké vypracoval a nedal
třeba brejk tři na jednoho, když jsme už
otevřeli hru a chtěli srovnat. Byli jsme
méně produktivní, posledních dvacet
minut se ale hosté strachovali a mrzí
mě první gól, kdy hráči reklamovali míč
v autu. Při druhém gólu pěkně kopnutým trestňákem trefili šibenici, chyběli
nám čtyři důležití hráči Petr Zapletal,
Luboš Zapletal, Sedláček a Bošek, kluci
ale jezdili a ukázali, že chtějí body. Cítil jsem, že hrajeme nádherný fotbal,
bohužel jsme ve finálce nepřesně řešili
situace. Teď v Dubu opět půjde o šest
bodů a jedeme si tam pro vítězství, co
si totiž uhrajeme na podzim, to na jaře
jako když najdeme.“

„Měli jsme náročný program, během
šesti dnů tři utkání. Chtěli jsme navá-

Hodnocení zastupujícího trenéra
Klenovic Tomáše Rozehnala:

Branky: 4. a 45. Štěpánek, 20. César –
76. Zbožínek, 79. Stokláska. Rozhodčí:
Halenka – Vachutka, Sommer. Sestava
Klenovic: Klimeš – Popelka, Prášil,
Cetkovský (62. Pospíšil), César (46.
Varga) – Frys (50. Spálovský), Šlézar,
Dadák (70. Grepl), Dreksler (53. Pytela), Rozehnal – Štěpánek. Zastupující
trenér: Tomáš Rozehnal.

3:2
(3:0)

TJ Sokol Klenovice
na Hané
TJ Sokol
Újezdec

dvou šancí jsme nevyužili. Také domácí
svou první možnost nevyužili, pak se
ale po chybě pravé obrany prosadili.
Ovládli hřiště a měli šanci zvýšit, jenže z
pokutového kopu minuli bránu. Nám se
podařilo vyrovnat a tak také skončil poločas. Druhý poločas bylo naše mužstvo
aktivnější a byli jsme blíže k vítězství, domácí ale hrozili z brejků. Remíza je spravedlivá a penalty jsme pak začali lépe, ale
nakonec jsme je prohráli. Celkově se z
obou stran vedla opatrnější hra zaměřená na brejky. Mohli jsme vyhrát i prohrát, takže výsledek odpovídá průběhu.
Opět nám chybělo pět hráčů a museli
jsme improvizovat.“

TJ Sokol Tovaov

TJ Sokol
Tovaov
TJ Sokol
v Pivín

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

Branka: 57. Ličman. Rozhodčí: Straka –
Hampl, Vrána. Sestava Pivína: Fürst – M.
Sedlák (51. Frýbort), T. Vrba, Pospíšil – R.
Švéda, M. Svozil, Valtr, Šišma – J. Svozil ml.
– Tydlačka, Trajer. Trenér: Jaroslav Svozil
st.

1:0
(0:0)

Branky: 14. Cetkovský, 70. Štěpánek,
84. Šlézar. Rozhodčí: Borůvka – Kučera, Molík. Sestava Hané: Klimeš
- César, Cetkovský, Prášil, Popelka
(46. Všianský) - Frys (79. Cibulka),
Dreksler (65. Varga), Dadák (73. Spálovský), Šlézar, Rozehnal (86. Grepl) –
Štěpánek. Zastupující trenér: Tomáš
Rozehnal.

„Pivín v Tovačově dopadl jako husa na
hody – zařezaný a oškubaný. Prostřednictvím novin posílám pozdrav Komisi
rozhodčích v Olomouci, jsem hodně
znechucen. Co je mi platné, když mi trenér
soupeře přijde říct, že měli dohrávat v osmi
lidech, když se nevylučovalo ani za strčení
v přerušené hře, navíc nám ve dvacáté minutě neuznal regulérní gól po rohu, když se
Trajer trefil hlavou, odpískal faul na přední
tyči, kde přitom nikdo nebyl. Předně jsem
ale naštvaný na své kluky, oni dali gól z
Hodnocení zastupujícího trenéra
jedné šance, my ani jeden z osmi. Pak už
Klenovic Tomáše Rozehnala:
to byla jen podrážděnost, podrážděnost,
„Klenovský válec je hezky rozjetý. Je- podrážděnost. Dostali jsme hodně nakodiná kaňka na hřišti u rybníka v Tova- páno, nemá ale cenu si stěžovat.“
čove bylo vystřídání kapitána dvěma
TJ
asistenty těsně před koncem. (smích)
Smržice
Jinak vládne v Klenovicích spokoje4:5
TJ Slavoj
(1:3)
nost a už se těšíme na návrat čínského
Kojetín „B“
sponzora.“

TJ Sokol
Klenovice na Hané

0:3
(0:1)

zat na dvě úspěšná, venkovní střetnutí,
což se nám nakonec i podařilo. Panuje
proto spokojenost, i když dnešní výhra
bylo nakonec drama až do posledního
hvizdu. Ani tříbrankové vedení naši
hru neuklidnilo, ztráceli jsme spoustu
míčů. Bojovností, také s trochou štěstí a
skvělých zákroků brankáře v důležitých
momentech, se nám vedení podařilo
udržet.“

„Pro diváky velice atraktivní utkání,
výstavní na góly, pro trenéry až tak
dobré ne. Zápas byl jen o nás, co jsme
Kojetínu dovolili, to využil. Jen jsme
dotahovali, jsem ale přesvědčen, že
kdybychom kontaktní branku dali o
deset minut dřív, vyrovnali bychom
a výsledek ještě i otočili. Dá se říct, že
jsme hráli a soupeř dával góly. Proměnili jsme tak každou třetí šanci a oni
potrestali každou naši chybu. Vstup
jsme měli špatný, brzy jsme prohrávali a
obrana pořádala den otevřených dveří,
před druhou půlí jsme si řekli, že za stavu 1:3 zkusíme snížit, ale přišel vlastní
gól a brzy nato i pátý. Hosté nepřijeli s
žádnou taktikou, pouze jedním hráčem
z áčka, na něhož mířil jakýkoliv nákop.
Předvedli jsme spoustu pěkných akcí,
jen je nedotáhli do konce. Doufám, že
další zápasy se budou lépe vyvíjet v náš
prospěch. Děláme hloupé chyby a musíme dál a dál pracovat.“
(jp, jim)

Hodnocení trenéra Smržic
Petra Gottwalda:

Branky: 36. a 72. Kalandřík, 65. Procházka, 89. Kotlár – 2. a 68. Janováč,
20. Kravar, 31. a 52. Zezula. Rozhodčí: Lasovský – Jelínek, Vedral. Sestava
Smržic: Volf – Pírek (64. V. Studený),
Gottvald (59. T. Studený), Zbožínek,
M. Studený – Kiška, Klus, Kotlár, Kalandřík – Procházka, Vařeka. Trenér:
Petr Gottwald.

Klenovice vládnou, dev"t gól ve Smržicích

I.B třída skupina A

FC
Beov
SK
Protivanov

Branky: 11. Navrátil, 32. a 42. Machač
– 1. a 81. Grmela, 74. Mudroch. Rozhodčí: Kundrát – Slota, Brázdil. Sestava Protivanova: M. Piták – M. Sedlák,
M. Pospíšil, Dvořák, Ženata – R. Sedlák (80. D. Sedlák), Sekanina, Milar, Z.
Pospíšil – Mudroch, Grmela. Hrající
trenér: Milan Piták.

4:3
(3:1)

PK

tutovek jsme ztratili, dva body z venku
ale těší. Teď nás v týdnu čeká nejprve ve
středu dohrávka proti Bělotínu, poté
hrajeme s Protivanovem. Snad se dáme
dohromady, trápí nás nachlazení.“

„Pro oba týmy šlo o velice důležitý
zápas. Měli jsme zvítězit a soupeř byl
k poražení, po vývoji ale můžeme být
také rádi, že jsme srovnali na 3:3. Začátek jsme měli úžasný, vedení jsme
ale nedokázali udržet ani deset minut.
Dopouštíme se hrozných chyb, darovali jsme domácím dvougólové vedení a
jen horko těžko jsme ho smazali. Opět
jsme se velice trápili v koncovce, i když
také soupeř měl ve druhé půli šance.
FK Brodek
Také nás trápí velká marodka, do BePK
u Perova
ňova jsme jeli pouze ve dvanácti lidech
0:1
TJ
Sokol
a zdravých nebylo ani jedenáct. Domá(0:0)
echovice
cím zápas nevyšel a je naším probléRozhodčí: Chládek – Molík, Kundrát. mem, že jsme tam nezvítězili. Teď jeČK: 87. Maděrka (Č). SestavaČechovic: deme do Čechovic, kde je favorit jasný,
Polák – Veselý, Walter, Koláček, Hanák – pak se už konečně představíme doma.“
Novák, Lakomý, Maděrka – Kolečkář,
TJ Sokol
Mostkovice
Hatle – Chmelík. Trenér: Evžen Kučera.

„Absolutně nám nevyšel začátek a rozhodil nás úvodní gól. Věděli jsme, co nás
čeká, že silnou stránkou domácích jsou
dlouhé auty a na malém hřišti se hraje
důrazný fotbal, stejně ale dostaneme
hned ve druhé minutě gól z autu a brzy
po něm další. Přistoupili jsme k tomu
laxně a nikomu to nevyšlo, všude jsme
byli později, pomalu, špatně jsme řešili situace. Doufám, že už takový zápas
máme vybraný. Domácí pak hru hodně
kouskovali, nakopávali a byli nebezpeční ze standardek, my jsme se nemohli
dostat do tempa a jen díky brankářovi
jsme neprohrávali větším rozdílem. Pak
jsme prostřídali, přitlačili na pilu, přidali
na aktivitě a podařilo se nám vyrovnat,
kluci ale chtěli vyhrát a bohužel jim utekl
jeden hráč. Domácí sice potřebují body,
bylo to ale o nás. V Dubu se hraje těžko,
nic nás nepřekvapilo a moje tušení se
bohužel splnilo do posledního puntíku.“

Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Jaroslava Klimeše:

ka – 80. Žídek, 82. Preisler. Rozhodčí: Kučera – Sedláček, Dolanský. Sestava Kostelce na Hané: Vítek – Holoubek, Šmíd
(46. Jurník), Chytil, Synek – Móri, Langr,
Hruban (46. Žídek), Vyhlídal – Preisler,
M. Klimeš. Trenér: Jaroslav Klimeš.

„První poločas se hrál bez šancí na
obou stranách. Domácí sice měli více
míč na kopačkách, nevypracovali si ale
žádnou gólovou šanci. Předpokládali
jsme jejich dlouhé nakopávané balony
SK
z obrany a pohlídali jsme si je. Vývoj
TJ Sokol Dub
Lipová
nad
Moravou
směřoval k výsledku 0:0, i když je prav2:0
3:2
FK Nmice
da, že jsme se od třicáté minuty druhé
(1:0)
FC Kostelec
(2:0)
nad Hanou
půle dostali do několika nebezpečných
na Hané
brejků. Ocitli jsme se i sami před branBranky: 2. Novák, 54. Žilka. Rozhod- Branky: 2. a 89. z penalty Šálek, 11. Smrč- kářem a trefili jsme břevno. Z pohledu

Branky: 18. Klváček, 56. a 78. Spáčil.
Rozhodčí: Boháč – Motal, Borůvka.
Sestava Plumlova: Simandl – Vysloužil, Ševcůj, Fabiánek, J. Kiška – Zabloudil, Matoušek, Hrstka, Klváček – Spáčil,
Hladký. Trenér: Pavel Voráč. Sestava
Určic: Števula – Dračka (64. Mlčoch),
Frehar, Zelina, Plajner (82. Mohelník) –
Hodnocení hrajícího trenéra
T. Menšík, Slezák (46. Šnajdr) – Hejduk,
Lipové Pavla Růžičky:
P. Halouzka, Krajíček (82. Bureš) – O.
Halouzka. Trenér: Pavel Zbožínek.
„Jsem spokojen pouze se třemi body. Brzy
se nám podařilo dát branku a prvních patHodnocení trenéra Plumlova
náct minut jsme hráli dobře, měli jsme přiPavla Voráče:
dat i další góly. Nedali jsme a zbytečně jsme
„Zas tak hladká výhra to nebyla. Věděli si zkomplikovali situaci, soupeř hrozil ze
jsme, že Určice mají mladé běhavé klu- standardních situací. S výkonem rozhodky, kteří prošli mládeží, kteří jsou dobří ně nemohu být spokojen, měli jsme hrát
na míči, umí si nahrát, v první půli také líp a vyhrát vyšším rozdílem. Měli jsme
byly Určice lepší. My jsme ale dali gól a spoustu šancí i pološancí, scházel nám ale
po přestávce se už síly na hřišti vyrovnaly. klid v koncovce. Teď jedeme do Opatovic
Možná rozhodly naše zkušenosti, mládí a tam nás čeká jiný zápas. Domácí hráli
a odhodlání na ně někdy nestačí. Věřili krajský přebor, jsou jedním z nejsilnějších
jsme, že to uhrajeme, velice dobře si vedl soupeřů a favoritem soutěže. Navíc jejich
Spáčil a také obrana, chtěli jsme hrát na hrací termín v neděli v deset dopoledne
nulu. Asi jsme měli víc šancí, oni ale také nevyhovuje žádnému z týmů.“
jednu dobrou a několik pološancí, nedoHodnocení trenéra Němčic
kázali s nimi ale naložit lépe, zatímco my
Radovana Novotného:
jsme je s chladnou hlavou uklidili.“
„Co říci? První gól jsme dostali hned z
Hodnocení trenéra Určic
prvního centru, pak se nám zranil útočPavla Zbožínka:
ník, záložník musel odjet do práce a zrani„Do utkání jsme vstoupili dobře, aktivně, li se nám ještě další dva hráči. Celé se nám
snažili jsme se hrát na soupeřově polovině. to rozpadlo. Lipová sice byla lepší a má
Dařilo se nám to, avšak hned z prvního zkušenosti ze soutěží, co se ale u nás děje,
rohu nám vstřelili gól. To byla sprcha. I to je neštěstí. Nic nám nefunguje, čtyři
o poločase jsme věřili, že bychom mohli roky nás nepotkalo něco takového jako
urvat bod nebo i tři, srazily nás ale další teď. Nemůžeme tak rychle dostat gól,
standardní situace. Pak už domácím na- pak už se hrála vyrovnaná partie, až jsme
rostla křídla a zápas svými zkušenostmi inkasovali z další standardky. Neříkám, že
zvládli. Dostali jsme laciné góly, problém hrajeme hezký fotbal, nevypadá to ale tak
byl v našem přístupu, nesoustředěnosti a špatně, navíc hrajeme se svými vlastními
malé agresivitě. Situace si probereme a už kluky a neplatíme jim. Je poznat, kde jsou
se nebudou opakovat. Gratuluji Plumlovu a kde nejsou peníze, navíc v okrese jsme
k vítězství, šlo o férově vedený boj a v do- trénovali víc než teď, kluci mají práci, brimácí odvetě mu to budeme chtít vrátit.“
gádu, jiné povinnosti.“

3:0
(1:0)

domácím, kteří právě ve čtvrtek sehráli dohrávku osmého kola „B“ skupiny I.A třídy proti Kojetínu. Oddíly
se dohodly, že semifinále poháru
OFS odehrají ve čtvrtek 19. října od
18:30 hodin v areálu SCM Za místním nádražím na UMT v Prostějově.
Druhé utkání mezi Mostkovicemi
a Konicí bylo odloženo z důvodu
podmáčeného hřiště. Oddíly se Hodnocení předsedy Vrchoslavic
Jindřicha Vlče:
dohodly na náhradním termínu ve
středu 4. října od 16:00 hodin. (jim) „Začátek byl v naší režii, ale ani jednu ze

okresního poháru poznáme pozd(ji

AKTUALIZOVÁNO: Finalisty

„Zápas nám vyšel a jsem spokojen, za

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

Branky: 11. a 86. Navrátil, 44. Poles, 47. Ullmann z penalty. Rozhodčí: Dolanský – Kučera, Šmíd. ČK:
26. Dlouhý (N). Sestava Jesence:
R. Burget – Horák (20. Svoboda),
Ullmann, Burian, Žouželka – Drešr,
Gottwald, Laštůvka, J. Burget – Poles
(87. Ošlejšek), Navrátil.
Trenér: Petr Tichý st.

0:4
(0:2)

v Nových Sadech

Držovice s další dvoucifernou prohrou Jesenec vyu/oval

MOSTKOVICE, PROSTĚJOV Před
týdnem se musely fotbalistky Mostkovic sklonit před týmem 1.FC Olomouc,
když souboj čtvrtého kola moravskoslezské divize žen rozhodla jediná branka, v duelu s Kotvrdovicemi se tento
scénář opakoval. I tentokrát se míč ocitl
v síti jen jedinkrát a slavit mohl druhý
tým aktuálního pořadí.

MOS
KOT

„Zasloužená prohra, soupeř byl lepší. Za
celý zápas jsme se nedostali k ohrožení brány, je to pro mě velké zklamání,“ posteskl
si po zápas domácí kouč Jaroslav Karafiát.
„Něco tomu chybělo. Nepodrželi jsme balon, nedali jsme si dvě tři nahrávky po sobě,
chyběla nám jiskra, sešlo se toho víc. Není
to ale žádná katastrofa, opět začneme hrát
hru, kterou umíme a která je nám vlastní,
bude to jiné,“ věří v lepší zítřky.
Nedělní dopolední souboj rozetla předposlední minuta první půle, kdy se po standardce prosadila Romana Čtvrtníčková.
„Kotvrdovice byly nebezpečnější, držely

něm, jak se jí chopí. Je to ale rychlonohý
a důrazný hráč,“ představil mostkovický
lodivod někdejšího fotbalistu Kralic,
Smržic, Slatinic či Bohuňovic.
To druhá tvář je regionálnímu publiku zatím
poměrně neznámá, Martin Sedláček je totiž
z Vysočiny, kde prošel Třebíčí a Čáslavicemi,
na Hanou jej zavedlo až jeho povolání vojáka.
„Projevil zájem o fotbal, přišel na několik
tréninků a jevil se rozumně, tak jsme se domluvili. Fyzicky je na tom velice dobře a rozehrával se v ‚béčku‘, při premiéře v I.A třídě
odehrál v Němčicích vynikající zápas. Dá se
říci, že jde o typickou akvizici pro Mostkovice, neznámý, ale poctivý kluk, co má rád fotbal. Nemáme tu žádné velké hvězdy,“ nechal
se slyšet Jiří Kamenov.
(jim)

I.B třída skupina B

MOSTKOVICE Dvě nové tváře
přivedlo v uplynulých dnech do
„A“-týmu vedení mostkovických
fotbalistů. Z Kostelce na Hané přišel
čtyřiadvacetiletý Bernard Bošek,
z Čáslavic pak o dva roky starší Martin Sedláček. Jejich nový kouč Jiří Kamenov si tak pochvaluje další rozšíření
a zkvalitnění mužstva, od obou očekává,
že se stanou vítanými posilami.
Jako první zavítal pod přehradu Bošek,
jenž po mládežnických letech v Prostějově
vystřídal již řadu týmů krajské úrovně.
„Znám ho už z dorostu v Kostelci, kde
se nyní těžko dostával do sestavy ‚áčka‘.
Máme úzký kádr, takže je tady předpoklad,
že dostane příležitost, pak už bude jen na

Mostkovičanky opět padly o gól

NĚMČICE NAD HANOU Celkem čtyři víkendy si musí od fotbalu odpočinout Michal Tomek.
Pětadvacetiletý němčický gólman
tak pyká za své hrubé nesportovní
chování v závěru utkání s Dubem,
kdy nejprve mimo dění fauloval
protihráče a poté si ještě neodpustil
komentář na adresu asistenta, který
jeho počínání zaznamenal. Vedení
nováčka I.A třídy Olomouckého
KFS tak muselo reagovat a coby
záskok přivedlo Libora Noska. Již
čtyřiačtyřicetiletý fotbalista strávil
celou dosavadní kariéru v Dobromilicích, nyní se vydal o pár kilometrů jihovýchodním směrem.
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PROSTĚJOVSKO Hned dva duely zvládli fotbalisté Plumlova na jedničku. Nejprve otočili stav 0:2 v Kojetíně
a pak porazili i Určice. Tři body brala o víkendu v„B“ skupině I.A třídy rovněž Lipová po výhře nad Němčicemi,
Čechovice uspěly po bezbrankovém mači v penaltové bitvě proti Brodku u Přerova, naopak Protivanov po
předchozí přestřelce bod navíc přenechal Beňovu. Mostkovicím se doma na lídra z Opatovic vyzrát nepodařilo a naprázdno vyšel i Kostelec, kterého sice v Dubu nepoložilo skóre 0:2, na body to ale nestačilo.
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Šestibodový Plumlov, Kostelec obrat nedotáhl

I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...

Němčice mají nového gólmana Mostkovice polí7ily na vojáka

vedlo, rozhodnout tak musely pokutové kopy. Lépe se s nimi popasovaly
domácí Kralice.
„Zápas byl velice těžký, přijel kvalitní
soupeř. My jsme v podstatě čtrnáct dní
netrénovali na trávě, měli jsme tak malý
deficit. Hřiště bylo připraveno v rámci
možností, ale nebylo ideální,“ osvětlil
předzápasovou situaci trenér Kralic Ivo
Lošťák.
Poslední dvě kola z velké části ovlivnila
nepřízeň počasí, té se nevyhnul ani vyhlášený kralický pažit. Uplynulý čtvrtek se

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ
PŘEBOR:
K

fotbal

KRALICE NA HANÉ Deváté kolo
zaválo do Kralic fotbalisty z nedalekého Přerova. Tamní Viktorie, ač to
tabulka přímo nenaznačuje, nepatří
mezi snadné terče. To také poznali
domácí hráči, kteří marně dobývali
přerovskou bránu. V normální hrací
době se to ani jim, ani hostům nepo-

KRA
PŘE
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!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
10. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Jeseník (neděle 8.10., 12.45, Kouřílek –
Slováček, OFS).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
10. kolo, sobota 7. října: Mohelnice – Čechovice (10.00, Šebesta), 1.HFK Olomouc „B“ – Olšany
(10.00, Šmíd), Konice – Šternberk
(15.30, Vrána), Určice – Černovír
(neděle 8.10., 10.00, OFS).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,
SK. „A“:
10. kolo, sobota 7. října, 11.00 hodin: Bohuňovice – Hvozd (Zemánek), Protivanov – Kralice na Hané
(Kašpar), Haňovice – Plumlov (neděle 8.10., 12.45, Kaňok).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,
SK. „B“:
10. kolo, sobota 7. října: Němčice nad Hanou – Bělotín (10.00,
OFS), Kojetín – Brodek u Prostějova (11.30, Šerý), Pivín – Otaslavice
(12.30, OFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U15:
10. kolo: 1.SK Prostějov – Zbrojovka Brno (neděle 8.10., 10.30, Šamaj
– Štětka, OFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U14:
10. kolo: 1.SK Prostějov – Zbrojovka Brno (neděle 8.10., 12.15, Štětka
– Šamaj, OFS).
SpSM – U13 JIH:
8. kolo: Hodonín – 1.SK Prostějov
(sobota 7.10., 10.00).
SpSM – U12 JIH:
8. kolo: Hodonín – 1.SK Prostějov
(sobota 7.10., 10.00).
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
10. kolo, sobota 7. října: Dub nad
Moravou – Čechovice (9.30, Dolanský), Nové Sady – Němčice nad
Hanou (10.00, Kaňok), Olšany – Slavonín (10.30, Petr), Mohelnice – Konice (neděle 8.10., 9.00, V. Svoboda).
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
10. kolo, sobota 7. října: Olšany –
Slavonín (9.00, Petr), Dub nad Moravou – Čechovice (11.00, Dolanský),
Nové Sady – Němčice nad Hanou
(12.00, Kaňok), Mohelnice – Konice
(neděle 8.10., 10.45, V. Svoboda).
OKRESNÍ PØEBOR
STARŠÍCH ŽÁKÙ:
4. kolo, neděle 8. října: Brodek
u Konice – Hvozd (sobota 7.10.,
9.00), Mostkovice – Plumlov (sobota 7.10., 10.00) , Brodek u Prostějova – Protivanov (10.00), Držovice
– Klenovice na Hané (10.30), Pivín
– Určice (12.30).
OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
10. kolo, neděle 8. října, 9.00
hodin: Kralice na Hané – Lipová
(sobota 7.10., 9.00) , Otaslavice –
Smržice (sobota 7.10., 10.00), Horní Štěpánov – Ptení (9.00), Plumlov
– Určice (9.00), Pivín – Mostkovice
(10.00), Výšovice – Nezamyslice
(12.30), Olšany „B“ volno.
KRAJSKÝ PØEBOR
PØÍPRAVEK:
2. kolo, neděle 8. října, 11.00:
Šumperk – 1.SK Prostějov.

´
menicko

´
´
zapasove
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

[=$9&*:5!8790
KONICE
SE
DOMA
CHYTLA
A
BRALA
BODY
Domácího kouče Ullmanna mrzí zranění klíčových hráčů
/5'!&@!$5$|
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EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

KONICE Otevřel skóre a musel
střídat. Tak lze ve stručnosti
shrnout zápas s Maletínem
pro konického kapitána
Jaroslava Ruse (na snímku).
I když patří k pilířům zadních
řad, jeho spoluhráči v druhém
poločase udrželi soupeřovy
útočníky v uctivé vzdálenosti.
Až na závěr zápasu, ten ale výsledný dojem nepokazil.

klikni na

pro Večerník

www.vecernikpv.cz

Tomáš
KALÁB

BYLI JSME
U TOHO

KONICE Po dvou výjezdech na
hřiště soupeřů, které skončily
hladkými porážkami, se koničtí
fotbalisté v utkání s Maletínem
našli. Domácí většinu zápasu
dominovali a mohli žehrat pouze na mizernou efektivitu zakončení, jinak by bylo o výsledku rozhodnout mnohem dřív.
Dramatická koncovka umocněná penaltou proti Konici uvedla
místní fanoušky do varu. Po závěrečném hvizdu sudího, který
byl pro mnohé tím nejlepším za
celý zápas, si tak všichni zhluboka oddechli. Konice poskočila
v tabulce na čtvrté místo se sedmibodovou ztrátou na vedoucí
Litovel. Večerník vše sledoval
a dopodrobna rozebral...

 % & V  )
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H + J
Mírným favoritem souboje devátého
kola skupiny „A“ I.A třídy Olomouckého KFS se podle postavení mohl zdát
Maletín, jemuž v aktuální tabulce patřila druhá příčka. Jenže to by musel být
kompletní. Trenér Surý postrádal hned
čtyři hráče základní sestavy a na výkonu to bylo pochopitelně znát. Domácí
kouč Ullmann měl k dispozici téměř
identickou sestavu jako v minulém kole,
kapitán Rus ale nebyl ve stoprocentní
zdravotní kondici.

PJQ   !
Zápas vcelku logicky poznamenal rychlý gól už po osmi minutách hry. Domácí
to posadilo na koně a v zápase měli optickou převahu. Obraz hry se význam-

Už po pěti minutách domácí Širůček
zjistil, že branka není postavená pro
ragby, nýbrž pro fotbal, a mířit bude
třeba podstatně níž. Vzápětí si po rohu
na míč na zadní tyči naskočil kapitán
Rus a domácí mohli poprvé slavit - 1:0.
Namlsaný stoper se po chvíli na zadní
tyči ještě pokusil o nůžky, ale míč po letecké akrobacii mířil vedle branky. Na
druhé straně musel Vévoda vytáhnout
nad břevno Hlaváčovu střelu, úspěšný nebyl ani Šmíd. Hlaváč to zkoušel
i z přímého kopu, zatočený balón ale
spadl přímo Vévodovi „do koše“. Těsně
před poločasem sprintoval za propadeným míčem Kamený, blíž k němu
měl ale brankář Šikl.
Po změně stran vyslal na domácí branku nebezpečnou křížnou střelu Kožela.
Díky ponechané výhodě se do brejku

Tomáš KALÁB

5,#+,6

dostal Bross, jeho pomalou střelu na
zadní tyč stačila obrana odklidit do bezpečí. Další Brossovu rodící se příležitost
zmařil včasným vyběhnutím Šikl. Dvacet minut před koncem už slavili branku
všichni kromě Brosse, který se sice báječně uvolnil mezi dvěma obránci, jenže
trefil brankáře, od něhož se míč odrazil
na tyč a do zámezí. A tak se po Žondrově
výživné střele Bross konečně uplatnil až
dvanáct minut před koncem. Po elegantní zasekávačce už tváří v tvář Šiklovi nezaváhal - 2:0. Další branku měl na kopačce
z úhlu Žondra, jenže závěr patřil hostům,
kteří snížili ze zbytečné penalty, když hostující útočník spíše zakopl o nohu obránce. Jenže i to se někde píská... - 2:1.

něji změnil po přestávce, kdy domácí
i vzhledem k vynucenému střídání
dvou klíčových hráčů na čtvrt hodiny
vypadli z role. „Hráče na to upozorňuji,
už se nám to vymstilo, nevím, čím to je,“
krčil rameny po utkání trenér Ullmann.
Maletín toho ale nebyl schopen využít
jinak než bezzubým tlakem, takže se
skóre neměnilo. Po několika brejcích
domácích si naopak mohla Konice definitivně zajistit klid, padla však pouze
jediná branka. Ta se nakonec ukázala
vítěznou, protože hosté v samotném
závěru jen snížili z pokutového kopu.

   ! 

pažitu. V krásném babím létě se plně
projevilo kouzlo konického hřiště pod
lesem, čehož hojně využili domácí fanoušci. Při letmém pohledu byla kromě prostorů v šestnáctce tráva v lepší
kondici než na třetiligovém stadionu
v Petřkovicích.

&  [ +!
Návštěvu zápasu významně ovlivnilo
krásné počasí, takže tribuna na hlavním
stadionu byla téměř plná, hodně diváků
ještě postávalo u zábradlí nebo jen tak
stálo či sedělo na travnatém svahu. Rozhodčí zcela nedobrovolně svými výroky
dostal přítomné do varu, umravňována
musela být i domácí lavička. Takže fotbalové prostředí rozhodně nechybělo...

Pozitivní osobností byl určitě domácí
Petr Bross, který mohl zazářit ve druhém poločase, kdyby ovšem množství
dobrých šancí proměnil. I tak vstřelil vítěznou branku a zapsal se tak do statistik
tohoto utkání. Osobností v negativním
smyslu byl hlavní sudí Marek Slota, který si oboustranně zmatečnými verdikty
v prvním poločase nadělal zbytečné
problémy do toho druhého, které musel
řešit množstvím karetních napomenutí.
Zápas zcela evidentně neměl v rukou.

:Q

  !!

Přestože v zápisu k utkání byla uvedena umělá tráva, hrálo se na přírodním

povědně. Uvidíme jak dál, do Paseky
jedeme vyhrát.“
 V prvním poločase jste několikrát stíhal soupeřovy útočníky, při
tom jste se zranil?
„Už jsem měl zdravotní problémy
před zápasem a během prvního poločasu se zhoršily, pořádně jsem nemohl do sprintu, tak jsem se raději
nechal vystřídat.“
 Jak jste z lavičky prožíval druhý poločas, byl hodně napínavý,
rozhodnout jste mohli už dřív?
„Přestože jsme šance nevyužívali, věřil jsem, že zápas nakonec ukopeme.
Několikrát jsme přečíslení nevyužili,
nakonec jsme ale druhou branku
dali a to rozhodlo. Vyhráli jsme a to
se počítá.“

8   " Y
8 <33&44 S H *"
„Utkání bylo emocionálně hodně vypjaté. Po dvou venkovních porážkách jsme potřebovali bodovat. Smekám
před hráči, protože se semknuli a předvedli týmový výkon
s obrovským nasazením a bojovností, k utkání přistoupili
zodpovědně. Poděkovat je třeba i klukům z dorostu. Byli
jsme si vědomi kvalit soupeře, který má dva nejlepší střelce soutěže. Podařilo se nám je eliminovat a po pěkných
brankách jsme utkání měli pod kontrolou. Škoda šancí ve
druhém poločase. S výsledkem, hrou a nasazením jsem
velmi spokojen.“

2 :1

Sokol Konice

5,#+,6

 Byl jste autorem důležité první
branky z rohového kopu...
„Snažíme se tyto situace tímto způsobem trénovat. Filda Drešr to dobře
kope a pokud se mu podaří zamířit
na správné místo, kam nabíháme,
těžili jsme z toho už několikrát. Tuto
herní variantu prostě trénujeme a zatím se nám vyplácí.“
 Poté jste převzali otěže zápasu,
věřili jste si?
„Chtěli jsme odčinit dvě předchozí porážky a je rozdíl, pokud do něj
takřka vstupujeme s gólem navrch.
Věděli jsme, že Maletín je výborný
směrem dopředu, v defenzivě má tu
a tam okénka. Bohužel jsme se v polovině utkání dva hráči zranili, místo
nás naskočili dorostenci a hráli zod-

  H<6U S    W#;X  
„Z naší strany to byl velice špatný zápas. Přijeli jsme sem
bez čtyř hráčů základní sestavy. Konice vyhrála ani ne
tak uměním, jako bojovností, o čemž jsme věděli. Pokud hrajeme venku a pomalu nevystřelíme na branku,
nemůžeme vyhrát. Musím čekat, jestli se nám hráči vrátí, protože s tímto kádrem tuto soutěž nemůžeme hrát.
Už poslední dvě kola takto točíme sestavu. Chtěli jsme
hrát po křídlech s náběhy do vápna, ale nevyšlo to, skoro
bych řekl, že mužstvo dnes spalo. Konice tak vyhrála zaslouženě a mohlo to být i výraznějším rozdílem.“

1. FC Maletín

9. kolo FGP studio 1.A třída sk.A
Kořenek

Kožela
Šmíd

Petr

zastupující trenér
Miroslav
SURÝ

Drešr

Bílý F.

ULLMANN
Vévoda

Kvapil

Kamený

Širůček

Hlaváč

Marák
Šikl

Rus

Mičker

Kloss

Žondra

Michalčák

Tichý

Beran D.

Bílý L.

Heidenreich

Bross

Branky: 8. Rus, 78. Bross
Střely na branku:
Rohové kopy:

KONICE

6
8

Střely mimo branku:

5

2 :1

MALETÍN

( 1 :0)

Rozhodčí: Slota – Kološ, Borůvka

Žluté karty: 45. Drešr, 64. Tichý, 90. Vévoda
Střídání: 46. Oščádal za Ruse, 54. Paš za Kameného, 65. Knoll za Kořenka, 81. Cetkovský za Brosse,
90. Jurník za Knolla

Branky: 89. Kožela (p)
Střely na branku:

Diváků: 186

Rohové kopy:

6
7

Žluté karty: 45. Kožela, 75. Kloss, 78. Heidenreich, 84. Michalčák
Střídání: 63. Kotrlý za Šmída, 65. M. Beran za Mičkera

Střely mimo branku:

4
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OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku
servis připravil Josef Popelka a Petr Kozák

KOLA

DOBROMILICE JISKRU UHASILY

ŠAMPI N

Brodek u Konice dvakrát vedl, nakonec ale u nováčka padl

TJ SOKOL OTASLAVICE
Svěřenci Jiřího Hona si proti mladému týmu z Hvozdu otevřeli střelnici.
Ostatně tamní hodový víkend k tomu vybízel. Do karet jim hrál oslabený
soupeř, který nekladl žádný odpor. Jedna branka do tuctu zbývala, i když
v celkovém součtu jich padl přesný tucet. Chyběl tomu snad už jen hattrick
od některého z pěti dvoubrankových střelců.

KOLA

SM

LÍK

FK VÝŠOVICE

Ačkoliv brali hosté bod za bezbrankovou remízu, mohl být jejich návrat
přeci jen o něco veselejší. Kdyby proměnili obrovské šance v závěru utkání,
nebyl by zisk pouze bodový, ale rovné tři body by si tak do tabulky mohli
připsat. K jejich smůle se jim nepovedl ani penaltový rozstřel, bonusový
bod tak zůstal domácím Určicím.

VS. Sokol Vícov

Tip
Souboj dvou týmů ze spodku tabulky. Zatímco od hostů se Veèerníku:

žádná výraznější výkonnost nečekala, čechovická rezerva zů4:1
stává za očekáváním. Proto je v sobotu povinností domácích
zvítězit.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VS.

Sokol Urèice „B“

Tip

Mírnějším favoritem tohoto duelu jsou hosté, ale vzhl- Veèerníku:
edem k tomu, že ve stejnou dobu hraje i jejich „áčko“, mají
1:1
domácí o něco větší šanci uspět. V sobotu se odehraje vyrovnaná bitva, kterou rozhodne až penaltový rozstřel.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Vrahovice

VS. TJ Sokol Brodek u PV

Tip
Šlágr kola! Lídr soutěže hostí aktuálně třetí celek tabulky, Veèerníku:

který neskrývá ambice zamíchat postupovými kartami.
2:1
Bude to těžká šichta, ale domácí by měli prokázat lepší fotbalovou kvalitu.
------------------------------------------------------------------------------------------------FC Hvozd

VS.

FC Ptení

Tip

Poslední celek tabulky inkasoval jedenáctku v „Metlích“, Veèerníku:
tudíž v jejich řadách panují jistá rozpaky. Nejlépe je rozežene
2:1
tříbodový zisk, ke kterému mají proti bodově srovnatelnému
celku šanci.
------------------------------------------------------------------------------------------------FK Výšovice

VS. TJ Haná Nezamyslice

Tip

Dobré výkony s horšími střídají průměrné Výšovice, po- Veèerníku:
dobně je na tom i jejich nedělní sok, který se však těší z vět1:0
šího počtu výher. Domácí ale zaberou a v tabulce se přiblíží
lepšímu středu.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Horní Štìpánov

VS.

FC Dobromilice

Tip

Naposledy dokázaly Dobromilice dvakrát odpovědět na Veèerníku:
nepříznivý stav a nakonec i zvítězit. Přesto by to na domácího
3:1
favorita tohoto utkání nemělo stačit. Štěpánov si vede o
poznání lépe, zvláště pak z domácího hřiště udělali téměř nedobytnou tvrz.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Tištín

VS. TJ Sokol Otaslavice

Tip

V minulém kole potrápili domácí lídra tabulky a jen těsně mu Veèerníku:
podlehli. Budou se chtít ukázat proti dalšímu aspirantovi na
1:2
nejvyšší příčky. Otaslavice se vezou na vítězné vlně, naposledy smetly Hvozd desetibrankovým rozdílem. Budou rozhodovat
dovat maličkosti.

POØADÍ KANONÝRÙ
1. Jan STUDENÝ (Vrahovice)
2. Jakub KRATOCHVÍL (Tištín)
Pavel FARNÝ (Vrahovice)
4. Petr VODÁK (Učice B)
Dominik DRMOLA (Otaslavice)
Martin HON (Otaslavice)
7. Leopold ZATLOUKAL (Brodek u Pv)
Jakub ŠPAČEK (Dobromilice)
Jakub CHVOJKA (Otaslavice)
10. Jaromír KRÁSA ml. (Hvozd)
Zdeněk FILDÁN (Výšovice)
Jan DVOŘÁK (Vrahovice)
Petr ŠENKYŘÍK (Dobromilice)
Jan TYPNER (Brodek u Pv)
Lubomír SMÉKAL (Otaslavice)

(0:0)

DOBROMILICE Jako nováček Okresního přeboru PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku vstoupily
Dobromilice do letošní sezóny s jasným cílem: pohybovat se v klidném
středu tabulky a nemít tak zbytečné starosti se záchranou. Brodečtí
tuto pozici také velmi dobře znají z
minulých sezón. I když v nedělním
utkání tahali domácí dvakrát za
kratší konec, neproměnili penaltu,
závěrečný hvizd byl už mnohem
příznivější pro jejich uši.
exkluzivní reportáž
pro Večerník

ří si také dokázali vypracovat své šance.
Dvakrát už to z dálky vypadalo, že míč
skončí jasně za bránou, v obou případech vše nakonec uhasil mladý brankář
Drnovský. Poločas tak byl sice na šance
efektní, nikoliv však efektivní.
Obraz druhé půle se příliš nezměnil.
Více se bojovalo, než hrál pohledný fotbal, šance ale začaly přicházet, na rozdíl
od prvního dějství i proměňovat. Tu
první se k nevoli domácích příznivců
podařilo proměnit hostujícímu Aleši
Burgetovi hned zkraje druhé půle - 0:1.
Na tento nepříznivý stav mohl odpovědět záhy dobromilický snajpr Špaček,
nařízenou penaltu ale prachbídně zahodil. Nemuselo ho to ale tolik mrzet,
protože si o chvíli později již poradil
s přihrávkou do vápna a překonal bezmocného Vičara – 1:1. Jenže hosty to

BYLI JSME
U TOHO

Ostrost&elec Špa+ek byl nakonec
p&eci jen za hrdinu, když vst&elil dv%
branky.
Foto: Josef Popelka

nepoložilo, nečekali s rozehrávkou po
faulu na jednoho z brodeckých a Libor Grulich s nabídnutou šancí naložil
bezpečně – 1:2. Studená sprcha pro domácí byla tou pravou vzpruhou. O pět
minut později srovnal Nakládal. Spíše
centr než střela zamířil na zadní tyč,
brankář hostí se natahoval marně – 2:2.
Obrat dokonal opět nebezpečný Špa-

VIDEO+FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

ček, nutno dodat, že s velkým přispěním hostujícího stopera, který ve snaze
míč odkopnout, nešťastně si jej srazil do
vlastní sítě – 3:2. Poslední slovo měl ale
ještě Brodek, bravurní zákrok Drnovského však znamenal zisk všech bodů
pro domácí. „Jiskra dnes nezazářila,“
radovala se po utkání jedna z fanynek
domácího týmu.

Pozápasové hodnocení trenérù

POPELKA

aneb Veerník pedpovídá

Jiskra Brodek u Konice

3:2

Josef

PROGNÓZA NA 10. KOLO
TJ Sokol Èechovice „B“

FC Dobr
J BruK

14 branek
8 branek
8 branek
7 branek
7 branek
7 branek
6 branek
6 branek
6 branek
5 branek
5 branek
5 branek
5 branek
5 branek
5 branek

16. Richard SCHWARZ (Vrahovice), Daniel JODL (Čechovice
B), Kristián KOUKAL (Výšovice), Jiří FOJT (H. Štěpánov),
Luděk OLBERT (Výšovice), Patrik RICHTER (Dobromilice),
Miroslav MUSIL (Nezamyslice), Aleš BURGET (Brodek u K.),
Roman BAŠNÝ (H. Štěpánov) všichni 4 branky.

Léto se ještě naposledy ukázalo v tom
pravém slova smyslu, což bylo vodou na
mlýn všem fotbalu chtivým příznivcům.
V Dobromilicích se jich sešla dobrá padesátka, která byla svědky velkého dramatu
od začátku až do konce. Úvodní šance
na sebe nenechala dlouho čekat, domácí
borci však neměli svůj den. Stejně na tom
ovšem byli i hráči Brodku u Konice, kte-

Michal ROCHLA – FC Dobromilice:
„Museli jsme v úvodu sáhnout ke střídání, což samozřejmě
ovlivnilo i další průběh utkání. Na Jirku Kučeru jsme docela
spoléhali. Jeho bojovnost a nasazení jsou celkem platná. Ale
není jediným marodem. Spíše bojovností jsme dnešní zápas ukopali. Z naší strany to nebyl optimální výkon, nic se
nedařilo, penalta neproměněná. Nakonec jsme měli i více
štěstí. Brankář nás také podržel. Je to vše o přístupu, který mi
dnes trochu chyběl. Jsem ale rád, že se nám podařilo doma
uhrát všechny body.“

Patrik MÜLLER – Jiskra Brodek u Konice:
„Dali jsme krásný první i druhý gól, kdy domácí nestačili
zareagovat. Celkově ale mužstvo hrálo špatně, i když by
možná zápasu slušela remíza, ale tímto herním projevem
jsme si nezasloužili vyhrát. Máme tam zkušené borce, ale
chybí nám někdo, kdo by se dokázal prosadit jeden na jednoho. Dnes chybělo buď jednu branku nedostat, nebo ji
naopak dát. (smích) Pan rozhodčí nastavil takový zajímavý
tvrdý metr. Myslím si, že domácí měli mít vyloučeného jednoho hráče a to jsou momenty, které ten zápas také ovlivní.“

9. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
TJ Sokol Čechovice „B“
TJ Sokol Určice „B“

3:0
(2:0)

Branky: Matula 2×, Rozhodčí: Milar –
Sommer, Duda.
Čechovice: Zelinka – Prášil, Začal, Jano,
Kupka – Kupka, Matula, Jančík, Frys
– Muzikant, Klváček. Trenér: Rudolf
Valný.
Určice: Pokorný – Kadlec, Mlčoch, Nakládal, Grulich – Bureš, Vodák, Žáček,
Berčák – Kouřil, Střebský. Trenér: Karel
Vlach.
Pohledem trenérů:
Rudolf Valný: „Do zápasu jsme vstoupili velmi aktivně, soupeře jsme časem
dostali pod tlak. Mohlo to skončit divokým výsledkem, ale na obou stranách se
spousta šancí nedotáhla do konce. Nám
to tam padalo, také jsme mohli dostat gól,
ale jinak jsme je do nějakého tlaku vyloženě nepustili. Měli jsme více ze hry, šli
jsme si za vítězstvím.“
Karel Vlach: „Byli jsme připraveni na
běhavého soupeře, ale domácí nás nad
očekávání uběhal, nestíhali jsme zachytávat výpady jejich záložníků. Z toho jsme
také dostali dvě branky. Trefili jsme sice
tyč,aletobyloznašístranyasitakvšechno.“
TJ Haná Nezamyslice
2:1
(1:1)
TJ Sokol Čechovice „B“
Branky: 27. Hradil, 75. Přikryl – 15. Muzikant. Rozhodčí: Zatloukal – Mašek,
Majer. Žluté karty: 80. Špička – 64. Jano,
66. Hanák. Diváků: 65.
Nezamyslice: Dvořák – Lakomý, Král
(85. Machálek), Frgál, Plucnar – Hradil
(60. Přikryl), Hájek, Musil, Špička – Moravec Z. (75. Moravec D.), Moler. Trenér: Drahomír Crhan.
Čechovice: Zápeca – Kupka (58. Stískal), Hanák, Wolker, Jano – Frys, Matula,
Jančík, Prášil – Muzikant (22. Bontempo), Meixner. Trenér: Rudolf Valný.
Pohledem trenérů:
Drahomír Crhan: „Prohrávali jsme naprosto zbytečně. Byl to takový smolný
začátek. Podařilo se nám ale vyrovnat.
Měli jsme takové šance, nešance. Hosté
se snažili hrát technicky, ale měli okénka
v obraně. Bojovali jsme, ale že by šlo o
zápas plný šancí, to se říct nedá. Hájkovi
se podařilo vypíchnout obránci míč a
nahrával volnému Přikrylovi, který to jen
uklidil do prázdné branky. Body jsou samozřejmě dobré, psychicky nás to může
nakopnout.“
Rudolf Valný: „Jako už několikátý zápas
venku, tak i tento se nám nepovedl. Ne-

mohu přijít na to, čím to je. Jestli na kluky něco padá nebo podcenění soupeře.
Bylo tam samozřejmě i to vložené utkání,
ale kluci jsou mladí, to by neměl být ten
problém. Chybí mi tam trošku to srdíčko,
doma se kluci asi víc vyhecují. Nedostali
jsme se moc do hry, byl to zápas bez vyložených šancí. Spíše to bylo o chybách,
soupeř nás dokázal potrestat dvakrát, my
pouze jednou. Asi nám to venku nesedí,
nedokážeme ty zápasy zvládnout.“
TJ Sokol Otaslavice
11:1
(6:0)
FC Hvozd

Horní Štěpánov: Havlíček – Rychnovský, Deutsch, Sígl, Gryc (46. Žilka)
– Ščudla, Tyl, Němec, Klimeš – Bašný,
Klügl. Trenér: neobsazen.
Pohledem trenérů:
Vlastimil Šmída: „Hosté nás přehrávali
v podstatě ve všem, k čemuž jim gratuluji.
Nějaká šance se zrodila i na naší straně,
ale nic závažného. Chybí nám tréninková
zátěž, sestavu máme pokaždé jinou, chybí tam asi to herní nasazení.“
Horní Štěpánov: Z rozhodnutí klubového vedení TJ Horní Štěpánov se k
utkání nemá kdo vyjadřovat.
Branky: 2. a 28. Gerneš, 7. a 82. Drmola, TJ Sokol Vícov
1:3
14. a 84. Hon M., 39. a 67. Vogl, 42. Chvoj(1:3)
TJ Sokol Brodek u Pv
ka, 61. a 85. Smékal. Rozhodčí: Bašný –
Kopecký, Milar. Bez karet. Diváků: 100. Branka: 11. Baránek – 22. a 40. Typner,
Otaslavice: Orálek – Ruszó (46. Skalický), 32. Kořínek. Rozhodčí: Urban – HavráRušil, Šubrt, Vogl – Zatloukal (60. Langer), nek, Nekvinda. Žluté karty: 50. Bartoš,
Smékal, Chvojka, Gerneš – Hon M. (70. 71. Šobr, 81. Ovčáček – 71. Typner, 75.
Frehar),Drmola.Trenér:Jiří Hon.
Soldán, 87. Piňos. Diváků: 50.
Hvozd: Koutný – Krása R., Krása J. ml., Vícov: Brabec – Šobr, Humpolíček,
Procházka, Švec – Muzikant, Veisgárber, Rajchman, Chytil – Rozsíval, Světlík,
Brach, Čureja – Dostál, Spíchal. Trenér: Ovčáček, Štuler (46. Hornych) – Bartoš,
Jaromír Krása st.
Baránek. Trenér: Miroslav Krutovský.
Brodek: Král – Vlachynský, Smejkal,
Pohledem trenérů:
Jiří Hon: „V domácím prostředí na hody Gamberský, Kořínek – Soldán P., Fialka,
to byly doslova brankové žně. Dnes ne- Piňos – Typner, Soldán R., Zatloukal.
chci hodnotit výkon našich hráčů. Samo- Trenér: Tomáš Bureš.
zřejmězazisktřechbodůděkujiodvedené
Pohledem trenérů:
práci na hřišti. Chtěl bych hlavně poděko- Miroslav Krutovský: „Celkem rychle
vat soupeři, že utkání zvládl důstojně do- jsme šli do vedení, což jsme chtěli, bohuhrát dokonce, bez emocí. Popřál bych klu- žel po chvíli jsme si vstřelili vlastní gól, což
kům udržet kolektiv a fotbalem se bavit. byl zlomový moment. To nás srazilo, přePevně věřím, že přijde čas a Hvozd půjde stali jsme úplně hrát. Brodek po zásluze
přidal dvě branky, my jsme byli naprosto
fotbalově opět nahoru.“
Jaromír Krása st.: „Bohužel se u nás mimo hru. Druhý poločas se spíše už
situace nelepší, utkání museli odehrát jen dohrával, neměli jsme žádnou vylodorostenci, kteří hrají ještě střetnutí ve své ženou šanci, abychom výsledek zvrátili.
kategorii. Více jak polovina hráčů nepři- Každý týden řeším nějaké absence, což
šla, někteří se ani neomluví. Mohl jsem se musí zákonitě projevit.“
tak využít a prostřídat více těch mladých, Tomáš Bureš: „Celý zápas jsme měli
to by musel být ale jiný přístup od hráčů, pod kontrolou. I když jsme dostali brzy
od kterých se to dá očekávat. Výsledek gól, byli jsme lepším mužstvem, vyhráli
odpovídá dění na hřišti, hráli jsme pro- jsme zaslouženě. Vše podstatné se zroditi velice dobrému soupeři, na víc jsme lo už v prvním dějství. Byl tam nedůraz,
dali jsme tak soupeři šanci skórovat, ale
zkrátka v této situaci neměli.“
to bylo tak vše. Pak jsme začali lépe komFC Ptení
0:2 binovat a po zásluze utkání zvrátili ve svůj
(0:1)
TJ Horní Štěpánov
prospěch. Druhý poločas se spíše už jen
Branky: 40. Bašný, 50. Žilka. Rozhod- dohrával,soupeřnekladlpřílišvelkýodpor.“
čí: Grulich – Hlavatý, Hubený. Žluté TJ Sokol Tištín
1:2
karty: 65. Němec, 65. Klimeš (oba Š).
(1:1)
TJ Sokol Vrahovice
Diváků: 70.
Ptení: Hradil – Kohout, Hrabal, Vy- Branky: 11. Stančík – 44. a 63. Studený.
roubal, Látal – Šmída (68. Jergl), Nevrla, Rozhodčí: Mlčoch – Milar, Dömisch.
Steiner Mar. (51. Doležel S.), Holinka – Žluté karty: 86. Hanák – 83. Farný. ČerveSteiner Mi. (68. Doležel M.), Dospiva. ná karta: 87. Kratochvíl (V). Diváků: 150.
Trenér: Vlastimil Šmída.
Tištín: Koutský – Slavík, Hýsek, Hanák

J. Lakomý – Kyselák (46. Rehák K.), Návrat, Stančík, Bosák – Kratochvíl, Rehák
O. Trenér: Zdeněk Oulehla.
Vrahovice: Pokorný – Prucek, Šmíd, Doležel, Michalec (52. Bukovec M.) – Dvořák, Kratochvíl, Bukovec S., Kučera (75.
Marek) – Farný, Studený. Trenér: David
Kratochvíl.
Pohledem trenérů:
Zdeněk Oulehla: „Soupeři blahopřeji k
vítězství. Opět po našich individuálních
chybách jsme soupeři nabídli gólovky a
oni je dokonale využili. Nějaké šance se
zrodily i na naší straně, ale soupeř byl přeci
jen fotbalovější a prokázal své dovednosti.“
DavidKratochvíl:„V Tištíně je velice malé
hřiště, takže se těžko hledá nějaká skulinka.
Soupeř je na to zvyklý. Nakopává dlouhé
míče, a buď se to ujme, nebo ne. Branky
padly ze standardek, opět se prosadil Studený, kterému to letos velmi pálí. Tři body
jsme si odvezli, hlavní úkol jsme splnili.“
TJ Sokol Určice „B“
1:0PK
(0:0)
FK Výšovice
Rozhodčí: Spurný – Kopecký, Peřina.
Žluté karty: 64. Koukal, 81. Fildán, 88.
Škop (všichni V). Diváků: 70.
Určice „B“: Pokorný – Muzikář, Nakládal, Frahar (64. Hanák), Kadlec – Bureš,
Mlčoch, Hanzelka, Berčák (72. Dračka)
– Kouřil, Střebský (56. Žáček). Trenér:
Karel Vlach.
Výšovice: Pychora – Škop, Dudík, Krčmář, Kozdas – Ryšánek, Koukal, Křivinka,
Obručník – Okleštěk (70. Škultéty), Fildán. Trenér: Michal Dudík.
Pozápasové hodnocení trenérů:
Karel Vlach: „Byli jsme připraveni na nakopávané míče, chtěli jsme hrát po zemi, držet
míč, aby soupeř musel více běhat. Bohužel
jsmesepřizpůsobilijejichhře,hrálijsmetakový hurá styl, hra byla neurovnaná. Vyloženě
tutovku jsme neměli, hosté na konci měli
docelaslibnépříležitosti,kterépronásnaštěstí
nedotáhli do finiše. Penalty už byla obligátně
loterie, Honza Pokorný chytil dvě penalty,
takžeberemeaspoňdvabody.“
Michal Dudík: „Měl jsem zase plnou
hlavu se složením sestavy, dokonce jsem
sám nastoupil na místo stopera. (úsměv)
Řekli jsme si, že budeme hrát ze zabezpečené obrany, spoléhat se na brejky, což si
myslím, že se nám i dařilo. Nebezpečí hrozilo spíše jen ze standardek. Ve druhém
poločase jsme měli tři obrovské šance, ale
nepodařilo se nám je dotáhnout do konce.
Mohlo to skončit dva tři nula, bohužel. Víceméně jsem spokojen s bodem z venku,
před utkáním bychom ho rozhodně brali.“
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„PROSTĚJOV SI ZASLOUŽÍ REKORD ČR!“

Slavný překážkář Petr Svoboda obdivuje dlouhou tradici zdejší
Velké ceny a chce jí pomoct vytvořením co nejlepšího výkonu

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník

se ptal
Marek
SONNEVEND
 Jak vás vůbec napadlo pokusit
se o překonání národního rekordu
13,27 sekundy zrovna v Prostějově?
„To je jednoduché. Letos jsem absolvoval jen půlku sezóny a poslední dobou trénoval s tím, abych to naplno
zkoušel až do jejího úplného konce.
Projevuje se však, že mi tento rok
chybí speciální překážkářská příprava. Nemohl jsem dlouho kvůli dalším
zdravotním problémům vůbec běhat
a spoustu času trávil hlavně v posilovně, tím pádem mám o tři kila víc než

normálně. Běhám tedy hlavně ze síly,
z ničeho jiného.“
 Přesto jste na nedávné exhibici
v Kutné Hoře dosáhl fantastického
času 13,10. Jak je to možné?
„Sám nevím. (smích) Každopádně
tenhle výkon kdekdo zpochybňuje,
i když se to běželo normálně na atletickém stadiónu. Jediná jiná věc oproti
normálu byla, že ob dráhu běžely holky.
Což mě určitě motivovalo s nimi
neprohrát. (směje se) Běželo se
mi tam strašně dobře a je velká
škoda, že ten skvělý čas oficiálně neuznali jako český rekord.
Nevím, kde se stala chyba,
já sám tomu výkonu vnitřně
věřím.“
 Opravdu myslíte, že
i v protivětru 3,5 metru za
sekundu měl váš kutnohorský výkon tak
neuvěřitelnou
hodnotu?

„Můžu jen zopakovat, že pocitově se mi
běželo bombasticky a pokud to změřila
oficiální časomíra, nevidím důvod jí nevěřit. Prostě mě nakoplo, že ve vedlejší
dráze běžela přede mnou mladá Hela
Jiranová, já s ní zaboha nechtěl prohrát.
I když jsem věděl, že ji asi nedoženu, nechtěl jsem tu porážku připustit. Pořád
jsem ji periferně sledoval a snažil se

vého maxima Velké ceny města Prostějova?
„To samozřejmě mám, a velkou. V posledních letech jsem tady často chyběl
a vždycky se jen podíval na výsledky,
kdo vyhrál a za kolik. Po pravdě mi
bylo hrozně líto těch slabších výkonů.
Strašně si přeju, aby se mi ještě před
skončením kariéry povedlo místní rekord posunout na nějakou pořádnou

Foto: Marek Sonnevend

PETR SVOBODA
✓ český atlet věnující se běhu na 110
metrů překážek
✓ narodil se 10. října 1984 v Třebíči,
pochází z Budišova
✓ začínal jako sprinter a dálkař, později
se věnoval desetiboji a nakonec zamířil
nad vysoké plůtky už v mládí přesídlil
kvůli atletice do Prahy a tam dlouhá léta
až do současnosti obléká dres oddílu PVK Olymp
✓ je úspěšným reprezentantem České republiky, pro kterou získal zlato na halovém mistrovství Evropy 2011 a dva bronzy také na HME
2009 a 2017 (vše na 60 metrů překážek)
✓ startoval na olympijských hrách 2008 i 2016 a rovněž na několika
mistrovstvích světa i Evropy pod širým nebem, na ME 2010 až vinou
klopýtnutí na poslední překážce přišel o medaili (skončil šestý)
✓ je držitelem českých rekordů na 110 metrů překážek (13,27 sekundy) i 60 metrů překážek (7,44 sekundy), oba vytvořil v roce 2010
✓ od roku 2012 byl ženatý se špičkovou tyčkařkou Jiřinou Ptáčníkovou, ale po dvou letech se rozvedli, momentálně žije s přítelkyní
z neatletického prostředí
zajímavost: jeho kariéru provází četné zdravotní problémy, například v roce 2013 dokonce málem přišel o nohu kvůli extrémnímu
zánětu achilovky

 Můžete na závěr prozradit své
cíle do příštího roku?
„Venku je mistrovství Evropy a na něm
je to jasné: pořád chci bojovat o postup
do finále a tam o co nejlepší umístění,
třeba i medailové. Jsem přesvědčený
o tom, že když jsou zdraví a forma na
jedné lodi, tak si na tu ´placku´ můžu
sáhnout. I největší favorité dělají chyby.
A pokud ji já v rozhodujícím běhu neu-

„13,10 z Kutné Hory? Když jsem slyšel, jaký mám čas,
říkal jsem si: teď jsem usnul. Protože to bylo jako z říše
snů! Samozřejmě bych chtěl mít takový osobák zapsaný
v tabulkách, tím bych se zařadil mezi smetánku, top bílé
sprintery. Škoda, že mi to neuznali jako český rekord...“
hodnotu, co bude začínat aspoň ciframi
13,3. Tenhle mítink má tak dlouhou
i obrovskou tradici a vystřídalo se na
něm během let tolik atletických hvězd,
že si Prostějov
podle mého
názoru jednoznačně za-

vizitka

slouží přímo český rekord. Snad se to
jednou stane, ať to budu ještě já, nebo
už někdo jiný. Věřím, že pokořit zdejší
čas se do budoucna stane prestižní záležitostí.“
 Proč vám na prostějovském klání
tak záleží?
„Protože se tady v minulosti často překonávaly národní rekordy a vždycky
sem jezdili nejlepší čeští překážkáři, aby

se po mistrovství ČR utkali o ještě jednu
pomyslnou korunu, kdo z nich je jednička. Pro mě jména jako Jan Mrázek,
Milan Čečman, Lubomír Nádeníček,
Igor Kováč, Standa Sajdok i spousta
dalších moc znamenají, všechny tyhle
pány strašně moc uznávám. A když se
s některými z nich v Prostějově potkám,
mám z toho velkou radost, chci jim prokázat respekt a uznání. Jak při každém
takovém osobním setkání, tak hlavně
svým výkonem na dráze. Chci jim všem
i sám sobě udělat radost tím, jak dobře
zaběhnu. Tahle Velká cena si něco mimořádného na překážkách zkrátka zaslouží, aspoň já to tak vnímám.“

dělám, dá se na bednu i na tak vrcholné
akci procpat. Hlavně však musím zůstat
celou sezónu zdravotně fit.“
 Inspirují vás letošní cenné kovy
Evropanů Šubenkova a Bajiho ze
světového šampionátu v Londýně?
„Přesně tak. Na venkovní svět jsem
letos bohužel nemohl, protože jsem
zase marodil. Tak jsem aspoň všechno
sledoval doma u televize. A když to
tam Sergej s Balászem ve finále napálili
a oba získali medaili, motivovalo mě
to do budoucna. Dva bílí na stupních,
na to se hezky dívalo. Třeba se příští
rok něco podobného povede mně.“
(úsměv)

zrychlovat, zrychlovat a zrychlovat.
Když jsem pak slyšel, jaký mám čas,
říkal jsem si: teď jsem usnul. Protože
to bylo jako z říše snů! (široký úsměv)
Samozřejmě bych chtěl mít takový osobák zapsaný v tabulkách, tím bych se
zařadil mezi takovou smetánku, top bílé
sprintery. Škoda...“
 Pojďme zpět do Prostějova. Co
říkáte na zde dosažených 13,46 vteřiny?
„Jednak jsem hodně zaspal na startu.
A potom mi chyběla tvrdší konkurence,
pokud mám být upřímný. Když mě někdo žene od začátku do konce, dokážu
plynule zrychlovat. Tady jsem však už
na nějaké třetí nebo čtvrté překážce
byl daleko vepředu před ostatními a až
do cíle pak běžel vlastně sám s víc než
sekundovým náskokem. Ten vnější
motor ke zrychlování tím pádem chyběl, rytmus nad překážkami nebyl ideální a dělal jsem malé chyby. Z tohoto
pohledu není čas 13,46 zase tak špatný,
asi odpovídá mým momentálním možnostem.“
 Český rekord sice nevyšel, ovšem
máte radost alespoň z vytvoření no-

  %.   * %%  "!:        ) K   &  
  > +)
Foto: Marek Sonnevend
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PROSTĚJOV Jako obvykle ho byl
doslova plný areál. Kamkoliv vynikající překážkář světové úrovně
Petr Svoboda dorazí, tam rozdává
svou nevyčerpatelnou pozitivní
energii vyvěrající prý z jeho osobního reaktoru uvnitř těla. I tentokrát se sympatický borec snažil, aby
v závodě na 110 metrů přes vysoké
plůtky při Velké ceně města Prostějova 2017 odpálil svou pověstnou
atomovku. Vyšlo to jen částečně,
přesto mohl být český reprezentant
spokojen. Suverénní vítěz mítinku
svěřil Večerníku pár minut po doběhu své pocity prostřednictvím
následujícího rozhovoru.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 2. října 2017
www.vecernikpv.cz
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CASANOVA NEBUDE! PŘIŠLA TOMÁŠEKOVÁ
Příchod výborné Kubánky do Prostějova zhatila
EMIGRACE, VK angažoval slovenskou blokařku
PROSTĚJOV PROSTĚJOV Když už to konečně vypadalo, že se
volejbalový oddíl VK AGEL Prostějov přece jen dočká příchodu
nejlepší kubánské hráčky současnosti, přišel šok. Heidy Casanova
Alvarez emigrovala! Tím pádem se její téměř jisté angažmá
na Hané okamžitě stalo nemožným. „Chtěli jsme s Heidy i kubánským vedením podepsat smlouvu, ale tahle nová událost
samozřejmě všechno zhatila. Jakmile totiž Kubu někdo tímto
způsobem ilegálně opustí, má v mezinárodním volejbalu automaticky dva roky distanc pro soutěžní zápasy. Proto nemůžeme s Casanova počítat,“ vysvětlil hodně rozpačitý kouč Agelek
Miroslav Čada.
sezóny pouze trénovat a teprve poté
za něj naskočí do mistráků. „Tohle jsou
spekulace, které pro nás stejně nemají
žádný význam. Každopádně nás ztráMarek
ta natolik skvělé hráčky moc mrzí, s ní
jsme letos mohli být ještě o dost silnější.
SONNEVEND
Bohužel se nedá nic dělat a každý by si
Je možné, že karibskou hvězdu zlákal měl uvědomit, že daný vývoj událostí
do svých řad některý z evropských jsme nemohli nijak ovlivnit,“ pokrčil
velkoklubů, v němž bude nejbližší dvě Čada rameny.

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Co dělat mohl a musel, to bylo rychle
sehnat za Alvarez náhradu. Pochopitelně ne plnohodnotnou, neboť podobná
top volejbalistka nejvyšší světové úrovně teď volná na trhu prostě není. Nebo
možná je, ovšem za neúnosné peníze.
„V nastalé situaci bylo jasné, že potřebujeme sehnat třetí blokařku,“ popsal
Čada vzniklý úkol.
Splnit jej se mu podařilo záhy. K návratu
do prostějovských barev přesvědčil Gabrielu Tomášekovou, někdejší slovenskou
reprezentantku. Čerstvě čtyřiatřicetiletá
(narozena 20. září 1983), 185 centimetrů
vysoká a 68 kilogramů vážící střeďačka
působila ve vékáčku tři a půl roku (2008
až 2012), než její angažmá předčasně
ukončilo těhotenství. Po mateřské pauze
se objevila na dvě sezóny v Olomouci
(2013 až 2015) a následně přestoupila do
Přerova, kde strávila ročník 2015/2016.
Od loňska se poté věnovala již pouze


2x foto: internet

beachvolejbalu. „Gabika je ale hodně
zkušená a má toho tolik za sebou, že jí
návrat do šestkového volejbalu určitě nebude dělat žádné větší problémy. Bereme
ji jako blokařku číslo tři, na což její kvality
jednoznačně stačí,“ řekl hlavní trenér VK.
Navrátilkyně Tomášeková se k prostějovskému družstvu připojila už
během minulého týdne a dokonce
s ním byla i na Mizuno Cupu 2017
v Praze. Dnes navíc do přípravy Agelek naskočí rovněž smečařka Andrea
Kossányiová, česká reprezentantka

startující do 26. září na mistrovství
Evropy žen. Tím bude „A“-tým vékáčka v letošním konečném složení
kompletní. „Platí, že neuskutečněného
získání Casanova je škoda, takhle výborná hráčka by nám samozřejmě pomohla. Přesto chci ale říct jednu věc: i bez
ní v současném složení je náš kolektiv
dostatečně kvalitní, aby splnil stanovené
cíle. To znamená předvádět co nejlepší
volejbal, vyhrát národní soutěže a neudělat ostudu v evropské Champions League,“ zdůraznil Miroslav Čada.

Extraligovou generálkou je super turnaj v Rzeszówě
PROSTĚJOV Poslední tři přípravné duely před následným
startem UNIQA extraligy žen ČR
2017/2018 sehrají volejbalistky VK AGEL Prostějov koncem
tohoto týdne na mezinárodním
turnaji v polském Rzeszówě. A generálka na soutěžní vstup to bude
exkluzivní, neboť na sever od českých hranic se proti nim postaví
tři špičkové celky.
Turnajové klání vysoké úrovně otevřou v pátek 6. října od 12:00 hodin

proti francouzskému RC Cannes.
„Ještě před několika lety šlo o evropský top klub atakující nejvyšší
pozice v Champions League. Momentálně už sice není tak vynikající
a musí bojovat o prvenství ve Francii, ale pořád má sílu,“ řekl o družstvu z Riviéry kouč Agelek Miroslav
Čada.
V sobotu 7. října od 14.30 hodin
na jeho svěřenkyně čeká domácí
KS Developres. „Rzeszów už dobře
známe ze dvou nedávných přáteláků

na našem hřišti. Oba vzájemné zápasy měly výbornou kvalitu a na další
utkání s tímto sympatickým soupeřem se moc těšíme,“ pravil Čada
s úsměvem.
Prestižní podnik v Polsku pak vékáčko uzavře v neděli 8. října od 14:00
hodin proti jinému tamnímu klubu
MKS Muszyna. „Dlouhodobě patří
k širší elitě Orlen ligy, v některých
ročnících dosáhne na medaili a vcelku pravidelně startuje i v evropských
pohárech. Tím pádem potkáme na

turnaji v Rzeszówě jen samé silné
mančafty, což pro nás bude na závěr
přípravy ideální prověrka,“ těší Čadu.
Do více než šest stovek kilometrů
vzdáleného města vyrazí hanácká
výprava s denním předstihem. „Ve
čtvrtek dopoledne si ještě normálně zatrénujeme doma, dáme oběd
a po něm vyrazíme na cestu. Měla by
trvat okolo šesti hodin, takže večer
budeme na místě, abychom v klidu
pojedli a ubytovali se. Poté absolvujeme tři těžké zápasy ve třech dnech,

abychom v neděli odpoledne hned
po skončení akce odjeli zpátky do
Prostějova. Vrátíme se do půlnoci
a v pondělí budou mít holky volno
na odpočinek,“ prozradil Čada.
A co přijde následně? Ano, už premiéra nového extraligového ročníku v sobotu 14. října od 17.00
hodin ve Šternberku. Více najdete
už v příštím čísle, na které připravujeme speciální servis ke startu
nejvyšší soutěže volejbalistek.
(son)
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ROSTĚJOV Jediná národní reprezentantka ze současného týmu
prostějovských volejbalistek Andrea Kossányiová absolvovala
s výběrem České republiky mistrovství Evropy žen 2017 v Ázerbájdžánu a Gruzii. Smečařce VK
i celému družstvu to šlo docela
dobře, leč větší úspěch v rozhodující chvíli o fous unikl.
Výborné bylo, že Češky dokázaly
postoupit z nesmírně nabité základní
skupiny D. Ve městě Ganja/Göygöl
statečně vzdorovaly největším favoritkám šampionátu ze Srbska, byť jim

podlehly 0:3. Poté v klíčovém duelu o průnik do play-off otočily lítou
bitvu s Belgií na 3:1. A vzápětí hodně
trápily Nizozemky coby obhájkyně
stříbra z minulého ME při prohře 1:3.
„Kossy“ v prvních dvou střetnutích
skvěle přihrávala a proti Belgičankám přidala i útočnou nadstavbu.
Především rozhodla účinným servisem stěžejní koncovku druhého
setu, celkově během celého zápasu
patřila k největším oporám. S Holandskem už to tak výtečné nebylo, nicméně drtivou většinu bojů
v grupě Agelka odehrála jakožto

členka základní sestavy spíš kvalitně.
Do základu ji však trenér Zdeněk
Pommer nezařadil v osmifinále, kde
mančaft ČR vyzval v Baku druhý
celek skupiny B, hratelné Bělorusko. I bez Andrey se družině okolo
kapitánky Kocmanové – Havlíčkové
dlouho dařilo, vedl již 2:0 na sady
a směřoval k hladkému postupu do
čtvrtfinále, což by se dalo považovat
za krásný výsledek. Bohužel se to nepovedlo.
Trenér poslal Kossányiovou do
bitvy v závěru třetího setu, kdy měly
navrch Bělorusky. A zdálo se, že s po-

mocí jejího podání vyjde vítězný obrat v dramatické koncovce. Protivnice však finiš těsně zvládly, dějství
číslo čtyři otočily z 20:22 na 25:22
(předtím ztratily obří náskok 13:5!)
a v tiebreaku proměnily čtvrtý mečbol, když našim volejbalistkám včetně Kossy nepomohla ani maximální
bojovnost.
„Je to obrovské zklamání. Tenhle
zápas hrozně bolí, protože boj
o čtvrtfinále jsme začali opravdu velmi dobře. První set jsme jasně ovládli a také druhý měli ve své režii. Pak
jsme strašně polevili, soupeř se na-

dechl. Udělali jsme nevynucené chyby a hráli do plné obrany. Snažil jsem
se něco změnit, ale takhle to dopadlo. Vybojovali jsme ještě vyrovnanou koncovku čtvrté sady, i když
jsme předtím hodně ztráceli. Závěr
nám opět těsně nevyšel. A tiebreak
je vždycky otevřený,“ smutně shrnul
český lodivod Pommer.
Místo čtvrtfinále se Srbkami se
tak česká výprava vrátila uprostřed minulého týdne zpět domů.
A právě ode dneška se Andrea
Kossányiová zapojí do oddílové
(son)
přípravy ve vékáčku.

RYCHLÝ

Repre pauza
pøijde vhod
Prostějov (son) - Termínová listina
aktuálního ročníku českých extraligových soutěží juniorek i kadetek je
- řečeno s určitou dávkou nadsázky děravá jak cedník. Třeba zrovna teď.
Odehrála se dvě úvodní dvoukola
a místo pokračování následují dva
volné víkendy, tudíž po minulých
mistrovských zápasech 24. září přijdou další až 14. října. Proč?
„Důvodem jsou reprezentační srazy
kadetek České repiubliky, jejichž kouč
Aleš Novák svolává soustředění mnohokrát během sezóny. My v současné
nominaci nemáme žádnou hráčku
a upřímně řečeno jsme za to rádi. Jednak můžou naše týmy zůstat celé pohromadě, aby kvalitně potrénovaly bez
děvčat absentujících kvůli nároďáku.
Druhou věcí je, že už tak nám v přípravě dost holek chybí především ze zdravotních důvodů. Pauzy v extralize proto využijeme také k léčení těch hráček,
které marodí,“ nastínil šéftrenér mládeže VK AGEL Prostějov Jaroslav Matěj.
Zároveň přiblížil jednu podstatnou
změnu v hracím systému nejvyšších
tuzemských soutěží U19 a U17 týkající se nadstavbové části. „Až dosud
platilo, že tři nejlepší celky ze základních skupin A i B postoupily do
nadstavbové grupy o 1. až 6. místo,
zatímco horší tři vytvořily nadstavbu
o 7. až 12. příčku. Místo toho letos
bude několik turnajů ve skupinách
o 1. až 4., 5. až 8. a 9. až 12. pozici, kdy
se bude po každém kole postupovat
a sestupovat mezi jednotlivými grupami. A za pořadí v každém dějství
dostanou všechna družstva body,
podle jejichž součtu na konci nadstavbové fáze se vytvoří elitní kvarteto nejlepších pro závěrečné Final
Four. Je to poměrně složitý systém
a sám jsem zvědavý, co přinese,“ odtušil Matěj.

více informací
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Agelky ovládly Mizuno Cup bez ztracené sady!
PRAHA, PROSTĚJOV Dominantním způsobem vyhrály volejbalistkyVK
AGEL Prostějov přípravný turnaj Mizuno Cup 2017 v Praze. Na Olympu
porazily všechny čtyři své soupeře shodně tři nula, naposledy v sobotním
rozhodujícím utkání o celkové prvenství německý Suhl. S celkovým skóre
setů 12:0 se tak staly suverénními vítězkami celé třídenní akce!

Marek SONNEVEND
ÈTVRTEK - 1. zápas

OL PRH
VK PV

0:3

Odpoledne na svatého Václava odstartovalo na palubovce pražské haly v Přípotoční ulici mezinárodní přátelské klání,
v jehož rámci Agelky čekaly čtyři duely
během tří dnů. Úvodní z nich obstaral
souboj s tradičním sokem PVK, jehož
řady v létě opustily dvě opory Klára Vyklická (návrat do KP Brno) a Veronika
Dostálová (přestup do Liberce).
Proti oslabenému Olympu byly Agelky jasnými favoritkami a tuhle roli
během zahajovacího setu přesvědči-

vě naplňovaly až k jednoznačnému
skóre 16:25. Od druhé sady se však
hra vyrovnala a dějství číslo dva i tři
dospěla do dramatických koncovek.
Ty o fous lépe zvládlo hostující družstvo shodným poměrem 24:26, tudíž
celé střetnutí dopadlo zdánlivě hladce
0:3.
„První set byl ještě v pohodě, potom
přišly problémy hlavně na přihrávce
a vinou málo agresivního servisu. Také
se projevila nesehranost v obraně, kde
nám chvílemi dost haprovala spolupráce bloků s polem. Hodně jsme naopak
těžili z lepšího útoku především zásluhou Heleny Horké a Veroniky Trnkové.
Domácí riskovali podání, což jim od
druhé sady vycházelo, a my jsme pak
v některých postaveních těžko otáčeli,“
shrnul čtvrteční utkání kouč vékáčka
Miroslav Čada.

PÁTEK- 2. zápas

VK PV
MÜN U20

3:0

Z německého Münsteru přicestoval
do české metropole jen juniorský
výběr do dvaceti let, který evidentně byl nejslabším účastníkem třídenního klání. V prostějovských
barvách tudíž dostaly na celé utkání
prostor mladé plejerky: nahrávačka
Michaela Zatloukalová, smečařka
Sarah Cruz i libero Tereza Slavíková.
„V tomto složení jsme zpočátku měli
problémy na přihrávce, ale od poloviny prvního setu šel výkon celého
družstva nahoru. A zbytek souboje
jsme měli jasně pod kontrolou naší
větší volejbalovou kvalitou ve všech
činnostech,“ okomentoval páteční
mač hraný v pravé poledne kouč
Agelek Miroslav Čada. Z vítězného
týmu se nejvíc prosazovaly univerzálka Helena Horká a blokařka Nina
Herelová.

PÁTEK- 3. zápas

VK PV
D LIB

3:0

V podvečer 29. září patřila hala v Přípotoční ulici souboji úřadujících mistryň
ČR s ambiciózním nováčkem extraligové soutěže. A proti severočeskému
kolektivu nasadil Prostějov to nejsilnější,
co měl hráčsky k dispozici. „Chyběla
ovšem Lucka Nová, kterou jsme na celý
den uvolnili kvůli studiu. Potřebovala do
Brna na vysokou školu,“ prozradil Čada.
Scházela ještě rovněž na smeči národní
reprezentantka Andrea Kossányiová,
leč ani tak favorizovaný mančaft znovu výsledkově neklopýtl v žádné sadě.
„Úvodní set byl úplně vyrovnaný, ten
jsme vybojovali až v koncovce. Potom
jsme už byli většinu času pořád trochu
vepředu lepším útokem a celkově komplexnější hrou. Naopak Liberec nás převýšil blokařsky, rozhodně ukázal slušnou
kvalitu. V každém případě šlo o velice
dobré utkání s hezkými výměnami. My

jsme se mohli nejvíc opřít zase o Helu
Horkou s Ninou Herelovou, k nimž se
přidala ještě Julča Kovářová,“ ohlédl se
Miroslav Čada.
SOBOTA- 4. zápas

VK PV
VFB SUH

3:0

Agelkám se v sobotu úderem poledne na samý závěr pražského
klání postavil papírově nejsilnější
protivník, tradiční účastník bundesligy. Kromě vyrovnané sady
číslo dvě ale šlo o jednostrannou
záležitost českých přebornic, jež
týmově kvalitním výkonem nedaly
zahraničnímu souboru skoro žádnou šanci. „Jako ve všech předchozích zápasech jsme opět byli lepší
útočně, holky hrály opravdu dobře.
Nejvíce se dařilo Lauře Emonts,
Veronice Trnkové a Nině Herelové,
vzorovým způsobem připravovala
ofenzivní pozice výborně nahrá-

vající Katy Weiss. Potěšilo mě, jak
přesvědčivě jsme dokázali silného
soupeře přehrát,“ měl z produkce
svého družstva radost lodivod vékáčka Miroslav Čada.
Statistiky ze všech zápasů
najdete na straně 22
SHRNUTÍ TURNAJE
Celkové hodnocení Mizuno Cupu
vyznělo veskrze pozitivně. „Kromě
domácího Olympu jsme narazili na
týmy, které neznáme z tuzemských
soutěží a nastoupili jsme proti nim poprvé. Naše výkony byly převážně dobré, hlavně na Suhl složený ze samých
cizinek bez jediné Němky v sestavě
jsme se vytáhli. Máme čtyři vítězství
ve třech dnech, neztratili jsme žádný
set, jasně vyhráli celý turnaj a můžeme být tedy spokojení,“ zrekapituloval Čada, kterého zaujala solidní hra
pořádající družiny PVK. „Olymp po
letním odchodu dalších opor všichni
odepisovali, ale na svém hřišti se teď
předvedl velice slušně. Extraliga bude
letos hodně zajímavá.“
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KOSTELEC NA HANÉ „A“-tým
házenkářského oddílu TJ Sokol II
Prostějov prochází těžkými časy.
Vzhledem ke stále neukončené rekonstrukci domovské haly RG a ZŠ
PV ve Studentské ulici musí nadále
využívat kostelecký azyl, navíc prohrává jeden mistrák za druhým. Naposledy v sobotním odpoledním duelu čtvrtého kola skupiny „B“ druhé
ligy mužů nestačil na Tatran Bohunice a po dalším debaklu zůstal bez jediného získaného bodu na dně tabulky.
Večerník sledoval utkání naživo.

Původní
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Hanáci do něj tentokrát vstoupili nadmíru slibně. Útočně se sice zpočátku
trápili, ale mohli se opřít o pevnou
defenzivu, za níž skvěle chytal brankář
Zacpal. A neboť hosté byli směrem dopředu dlouho neškodní, otočili Sokolové z 0:1 až na nadějných 6:2. To vše
po čtvrthodině zápasu, když se skóre
hýbalo vinou kvanta ztracených míčů
i zahozených šancí strašlivě pomalu.

POHLEDEM TRENÉRÙ
Anatoliy VASYLIEV - TJ Sokol II. Prostìjov:
„První polovinu úvodního poločasu jsme odehráli skvěle. Především díky fungující
obraně jsme hrozně málo inkasovali, do patnácté minuty jen dvakrát. Pak jsme ale
vzadu polevili a ještě do půlky ztratili vedení 6:2 na 8:11, když čtyři poslední góly před
přestávkou dal soupeř lacino z pivota. Protihráč tam volně pobíhal za našimi kluky
vysunutými dopředu, což byla opakovaná školácká chyba. Hosty jsme tím zbytečně
pustili do tříbrankového vedení, které po změně stran rychle zvyšovali. My jsme
viditelně odcházeli fyzicky a za opory, které potřebovaly prostřídat a odpočinout si,
nemáme v současném mladém týmu adekvátně koho nasadit. Bohuničtí se v této
pomyslné přesilovce trhli až na rozhodující rozdíl deseti gólů. Aspoň že chlapci
nepřestali bojovat, závěr nevypustili a odvrátili hrozbu ještě většího debaklu.“
Domácí směřovali k premiérovému vítězství v probíhajícím ročníku soutěže,
leč od výše zmíněné 15. minuty tvrdě
narazili na neúprosnou realitu. Jak vypadá? Velké množství nevynucených
ztrát kvůli technickým chybám. Nízké procento úspěšnosti střelby. Často
ukvapené řešení různých herních situací. A výpadky v jinak solidní obraně,
což je asi nejsilnější zbraň současného
prostějovského souboru.
Zatímco muži TJ se s přibývajícím
časem horšili, bohunická mašina naopak nabírala postupně vyšší rychlost
a souboj úplně zvrátila ve svůj prospěch. Klíčové přitom bylo prudké
otočení stavu na 7:10 ještě do přestávky, aby druhá půle patřila už naprosto
jednoznačně družstvu z jihu Moravy.
Překonat soupeřova gólmana bylo pro
Vasylievovy ovečky takřka neřešitelným
úkolem, vždyť za půl hodiny na přelomu
obou poločasů dali pouhopouhých pět

BYLI JSME
U TOHO

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Foto: Marek Sonnevend

branek! Což společně s pěti zahozenými
sedmičkami (!) nemohlo na jakýkoliv
slušný výsledek logicky stačit. Viditelně lepší sok tím pádem rovnoměrně
zvýrazňoval svůj náskok až na 11:21 ve
46. minutě a poté suverénní triumf do
úplného konce bezpečně kontroloval.
Finální cifry na světelné tabuli 17:27
byly sice kruté, ovšem zcela zasloužené.
Statistiky z utkání
najdete na straně 23
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KOSTELEC NA HANÉ V omlazeném mužstvu kosteleckých házenkářů je Jan Smékal jedním ze zkušenějších hráčů, však v mládí ještě zažil
místní extraligové či interligové časy.
Teď je tahounem Sokola ve 2. lize
Foto: Marek Sonnevend
a v sobotu večer mělo jeho jedenáct
nasázených branek velkou zásluhu na každé, a protože se nám to v letošní sezódůležitém přestřílení Brna B 45:34. ně dosud nepovedlo, museli jsme teď už
Výběr TJ tak už není na bodové nule. prostě uspět. Dva body byly moc potřeba a je dobře, že jsme je získali.“
Marek SONNEVEND  Čím si vysvětlujete, že jste zkraje
 Honzo, co říkáte na tu výsledko- soutěže třikrát podlehli?
„Za soupeře jsme měli týmy, které se v mivou divočinu?
„No, přestřelka to byla velká. (úsměv) nulém ročníku druhé ligy pohybovaly
Každopádně jsme proti soupeři s tak nahoře. Navíc na nás po dobrých prvních
málo hráči bez možnosti střídat do pole poločasech vždycky přišel ve druhé půlce
neměli dostat čtyřiatřicet gólů, spíš aspoň zlomový úsek, kdy jsme hráli hrozně špato třicet procent míň. Trápil nás hlavně ně a tím ztratili celý zápas. Možná došly
ten jejich Srb, který sám dal skoro dvacet fyzické síly, následně dostala zabrat i psybranek. Asi se nedostal do brněnského chika a už se to v útlumu vezlo.“
áčka, ale viditelně má hodně nastříleno. Vy osobně jste vstřelil jubilejní čty(smích) Kdybychom ho obranou líp řicátou branku. Platí se za ni něco do
podchytili, mohl výsledek vypadat úpl- týmové kasy?
ně jinak. Škoda toho, na druhou stranu „Určitě. Ono se něco dává už za třicátý
gól, no a za čtyřicátý pochopitelně taky.
v útoku se nám dařilo výborně.“
Bralijstevítězstvínadpočetněokleš- Autor buď koupí nějakou flašku, nebo
těným protivníkem coby povinnost?
přispěje finančně do kasy. Něco takové„Samozřejmě. Vyhrát však chceme po- ho mě tedy nemine.“ (smích)

Kam byste to rádi během aktuálního ročníku v tabulce dotáhli?
„Chceme skončit na bedně, to znamená
do třetího místa. Ale teprve se uvidí, jestli
to bude reálné. Z dorostu přešlo docela
hodně mladých kluků, které je potřeba
zapojit do hry, aby se mezi chlapama
průběžně učili. A my starší to musíme
táhnout, v čemž ohromně pomáhají třeba Karel Diviš nebo Milan Varhalík, když
nastoupí. Každopádně bychom se měli
postupně zlepšovat, jít nahoru. A do budoucna se třeba pokusit o postup do vyšší soutěže. Já věřím, že první liga by se do
Kostelce mohla jednou vrátit. Což však
záleží právě na těch mladých hráčích, nakolik se jim bude chtít makat na trénincích a jaký budou mít přístup k házené.“
 Vám třeba pomohlo, že zdejší Sokol
dřív působil dokonce v extralize a interlize?
„Tenkrát jsem byl ještě hodně mladý, ale
pamatuju si to moc dobře a znamenalo to pro mě velkou motivaci dostat se
v házené co nejvýš. Kostelec sice elitní
soutěže neudržel, ale já jsem si extraligu
vyzkoušel minulou sezónu za Litovel
a nasbíral tam cenné zkušenosti. Teď je
chci co nejlíp prodat doma, pomoct našemu týmu někam nahoru.“

KOSTELEC NA HANÉ Zrod z větší
části nového a velice mladého týmu
házenkářů Sokola II provázejí silné
porodní bolesti. Oslabení Prostějované podlehli Ivančicím 18:26, v Maloměřicích 15:37 a naposledy Bohunicím 17:27, což je pevně přikovalo na
úplný spodek druholigové skupiny
Jižní Morava. Někdejší výborný plejer
Kostelce na Hané a nyní nový trenér
mužského áčka konkurenčního klubu z okresního města Anatoliy Vasyliev však neztrácí hlavu.

Marek SONNEVEND
 Toljo, vidíte po třech debaklech nějakou perspektivu možného zlepšení?
„Jistě ano. Já se na to dívám optimisticky
a nepochybuju, že se budeme zlepšovat.
Od minulé sezóny ale došlo v mančaftu
k mnoha změnám, zavedl se jiný způsob
práce i nová taktika a je jasné, že nemůže
všechno začít hned fungovat. Je to jako se
stromem, který zasadíte a musíte počkat,
než začne plodit. Zatím hodně trpíme na
své vlastní chyby, kterých děláme strašně
moc, a tím pádem se málo prosazujeme
v útoku. Třeba dnes jsme nedali pět sedmiček a technických ztrát měli tolik, že je
snad radši ani nebudeme sčítat. Chybujeme i při zakončení, špatně řešíme rychlé

protiútoky a situace jeden na jednoho,
složitě hledáme cestu přes postavenou
obranu, v šancích trefujeme gólmana.
Přesto lze na mladých hráčích sledovat
tendenci postupného uklidňování velké
nervozity ze soutěžních utkání. A celkově věřím, že dál půjdeme s naší výkonností krok za krokem pomalu nahoru.“
 Jak vám může pomoct navrátilec
po dlouhém zranění Jiří Kosina?
„Jirka se vrací po operaci ramene, chyběl tři čtvrtě roku, má za sebou dlouhou
rehabilitaci a teď začíná naskakovat do
zápasů. Určitě dodal mančaftu víru,
morální podporu i trochu větší sebevědomí, ale po herní stránce zatím jde
spíš o takové eso v rukávu. Měl totiž zraněnou střeleckou ruku a momentálně
nemůže pálit z větší dálky, místo toho se
snaží prosazovat akcemi do brankoviště
nebo uvolňovat ostatní kluky do šancí.
Soupeři už se o tomhle Jirkově omezení
dozvěděli a bylo vidět, že s tím počítali
ve své taktice. Tím víc se on může snažit
pracovat pro mužstvo, vázat na sebe protihráče snahami o průniky či individuální
uvolnění nebo přihrávat. A pochopitelně
týmu pomáhat po psychické stránce
svou přítomností.“
 Bude letošní sezóna pouze o záchraně soutěže?

„Ano, vypadá to tak. V tomhle směru
ale máme výhodu, že zespodu pravděpodobně nebude chtít nikdo postoupit
a tím pádem z druhé ligy asi nikdo nespadne, byť oficiálně by dva poslední celky měly jít do baráže. Jenže reálně zájem
o postup v současnosti není v podstatě
žádný. Každopádně se chceme dvanáctému i jedenáctému místu vyhnout a hlavně vybudovat nový kolektiv s novým
stylem hry, aby šel víc nahoru v dalších
letech. Teď je potřeba, aby kluci začali co
nejdřív fungovat jako soudržný mančaft,
chodili pravidelně na tréninky a dobrou
prací se dokázali společně zlepšovat při
dodržování určitých herních zásad. Podstatné je držet se mušketýrského hesla:
jeden za všechny, všichni za jednoho!“

Foto: Marek Sonnevend

Kostelec má první body
po přestřelce s rezervou Brna
SO KO
BRN B
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KOSTELEC NA HANÉ Zápas čtvrtého kola druhé ligy mužů ve skupině
Jižní Morava mezi házenkáři TJ Sokol
Kostelec na Hané a SKKP Handball
Brno B se zvrhnul v málo vídanou kanonádu. Diváci se bavili přehršlí gólů
na obou stranách (dohromady 79!),
trenérům spíš vstávaly hrůzou vlasy
na hlavě. Každopádně domácí v šílené přestřelce zvítězili jasně o jedenáct
tref a získali své premiérové body v sezóně. Velkou podívanou sledoval také
Večerník.

Původní
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Pro domácí borce to přitom byla
povinnost, neboť rezerva oddílu
z jihomoravské metropole dorazila
s pouhými osmi hráči včetně dvou
brankářů, tudíž do pole neměla vůbec koho střídat! A vydržet fyzicky
uběhat celých šedesát minut bez
možnosti aspoň minimálního pro-

POHLEDEM TRENÉRÙ
David ŠEVÈÍK - TJ Sokol Kostelce na Hané-HK
„Hlavní pozitivum z dnešního zápasu jsou dva získané body, spokojení můžeme
být i s útočnou produktivitou. Zklamala mě naopak naše obrana, především ve
druhém poločasu. Něco jsme si řekli v šatně a kluci to vůbec nebyli schopní dodržet,
místo toho se nechali často vylučovat. Je pravda, že extrémně otevřený průběh utkání tomu nahrával. Ale pro naši špatnou defenzivu to není žádná omluva, zvlášť
když hosté neměli do pole nikoho na střídání. Směrem dopředu jsme toho dokázali
využívat, hráči rychle tahali míče k bráně Brna a nenechali soupeře vydechnout. I díky
podpoře druhé a třetí útočné vlny jsme nastříleli pětačtyřicet gólů, což se nevidí každý
den. Důležité je první vítězství v sezóně, pro mě osobně jde o premiérové trenérské
body. Teď se však musíme nachystat na to, že další zápasy budou zase mnohem těžší.
Je potřeba naplno prodat věci z přípravy a potom přijdou dobré výkony i výsledky.“
točení sestavy je samozřejmě složité.
Nicméně kostelečtí borci nečekali na
soupeřovu případnou únavu ani na nic
jiného a do utkání vstoupili výborně
od samého úvodu. Se zřejmou touhou
odčinit tři předchozí porážky skórovali
šestkrát za sebou, navíc jim zpočátku
dobře fungovala i obrana v čele s Mayerem mezi tyčemi. Tím pádem svůj
náskok po mírném ofenzivním polevení mezi 7. a 13. minutou (z 6:0 na 9:5)
neustále zvyšovali až ke stavu 19:9 pět
minut před přestávkou.
Střelecky řádili zejména Smékal s L.
Varhalíkem, hojně se přidávali všichni
ostatní. A bylo cítit, že pokud Ševčíkovi
svěřenci udrží koncentraci směrem dozadu, odveze si početně okleštěný protivník krutý debakl. K čemuž však nedošlo.

V závěru prvního poločasu totiž mančaft
Sokola přestal plnit defenzivní povinnosti a toho hosté hojně využívali, především
zahraniční akvizice z bývalé Jugoslávie
Petrovič řádil neuvěřitelným způsobem.
Sám nasázel devatenáct fíků!
Naštěstí útok fungoval Kostelci dál výborně a právě díky vysoké produktivitě
během celého duelu neměl žádné větší
problémy s dosažením vítězství. Jen to
skóre rostlo po změně stran oboustranně ohromnou rychlostí a zapisovatelé
měli co dělat, aby stihli vše zaznamenat.
Čtyřicátou branku vsítila hanácká parta
již v 54. minutě, příliš daleko nakonec
nezůstala ani extra magická padesátka.
Přesto i rezultát 45:34 jistě stojí za poStatistiky z utkání
zornost.
najdete na straně 23
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Minitenisté obhájili český titul éHxLRYO¿GOLMXQLRUVNRX

PRAHA, PROSTĚJOV Na kurtech pražské Sparty vyvrcholila sezóna minitenistů
v souteži smíšených družstev. Titul obhájil výběr Jihomoravského tenisového
svazu, který se tradičně opíral především
o hráče TK Agrofert Prostějov.
Ze zlatých medailí se tak radují Michal Rakouš, Matias Šnorich, Tomáš Havel, Terezie

Hrdličková, Tomáš Václavek, Nathalie Charlize Miškovská a Filip Janeček. Družstvo
ještě doplnil Matyáš Poledna a Matěj Bačík.
„Složení výběru potvrdilo, že děláme práci
s dětmi v našem klubu dobře,“ řekl šéftrenér
prostějovské mládeže Ivo Šilhánek.
Výběr Jihomoravského tenisového
svazu ve finálovém turnaji postupně

SRGREX'DYLV&XSX

porazil Severní Moravu 8:0, Východní
Čechy 8:0 a ve finále tým Středočeského kraje 7:1. V krajské kvalifikaci
dominovali hráči prostějovského TK
Agrofert, kteří postupně porazili TC
MJ Tenis - Líšeň 7:1, TK Znojmo 6:2,
TK Drnovice 6:2, ŽLTC Brno 8:0
a TC Brno 7:1.
(lv) BUDAPEŠŤ, PROSTĚJOV Obrovského úspěchu dosáhli čeští tenisté
do 16 let. V maďarské Budapešti národní tým vyhrál prestižní juniorský
Davis Cup, což se Čechům podařilo
naposledy v roce 1997! Oporou byl
především prostějovský Dalibor Svrčina, který i ve finále získal rozhodující bod.
Družstvo ve složení Jonáš Forejtek,
Dalibor Svrčina a Andrew Paulson
si v semifinále přesvědčivě poradil
s Chorvatskem a ve finále pak nedal
šanci mladým Američanům. Jonáš Forejtek nejprve zdolal William Granta
6:4 a 7:5, následně si Dalibor Svrčina
suverénně poradil s Govindem Nandou 6:2 a 6:2. „Turnaj jsme zvládli
s přehledem,“ pochvaloval si Svrčina.
„Před finálovým zápasem mi pomoh-

Lídrem týmu byl prostějovský Svrčina
lo vědomí, že Jonáš získal první bod.
Mohl jsem hrát v klidu,“ dodal hráč
prostějovského TK Agrofert.
Triumf na juniorském Davis Cupu
taktéž znamená, že Češi se stali absolutními mistry světa do 16 let.
Poprvé od roku 1997. „Potvrzuje se,
že práce investovaná do děvčat i chlapců se vrací. Tušili jsme, že tým je silný.
Vždyť Dalibor Svrčina je ve čtrnácti
letech světová jednička světového roč-

níku,“ prohlásil šéf Českého tenisového
svazu Ivo Kaderka.
Juniorský Davis Cup se těší velké prestiži.
V minulosti v soutěži zápolili třeba Roger
Federer nebo Rafael Nadal. Pro Česko takový úspěch přichází ve chvíli, kdy země
nové talenty potřebuje jako sůl. „Teď musí
kluci přejít roky dospívání. Začnou je zajímat i jiné věci, ale musí vytrvat, ještě toho
spoustu obětovat. Pak se může jejich sen
splnit,“ poznamenal Kaderka.
(lv)

neobhájila,
Tenisté vzpomínali aneb MEMORIÁL PETRA LANGRA Kvitové
derby ale opět vyhrála
>      %    @    A)

PROSTĚJOV Výbor rekreačního
tenisu prostějovského tenisového
klubu Za Kosteleckou ulicí uspořádal tradiční podzimní tenisový turnaj
čtyřher, který byl poprvé v historii
pojmenován po dlouholetém členovi
rekreačního tenisu Petru Langrovi.
Po úvodním slovu předsedy výboru
rekreačního tenisu MUDr. Oldřicha
Dostála drželi přítomní minutu ticha
za zesnulého šéfa fotbalového eskáčka. Turnaje „Memoriál Petra Langra“
se zúčastnilo osmnáct párů, které byly
rozděleny do čtyř skupin, načež se
následně hrálo o umístění. Základní
boje ovládly v jednotlivých grupách
páry M. Krupička - Mich. Šilhánek,
Husařík ml - Kopečný, J. Kadlec Omachlík a Raška - Kalabis. V semi-

finálových bojích uspěli Krupička se
Šilhánkem a Kadlec s Omachlíkem
kteří sehráli finálový duel s výsledkem
6:3 ve prospěch druhého jmenovaného páru. Ceny nejen vítězům předávala dcera Petra Langra, někdejší
profesionální tenistka a dnes šéfka tenisových projektů v rámci TK PLUS
Petra Černošková. Dvojice Kadlec Omachlík získala kromě hodnotných
cen i putovní pohár prvního ročníku.
(pk)

WU-CHAN, PROSTĚJOV Sen o obhajobě loňského titulu v čínském Wu-Chanu se Petře Kvitové rozplynul už
v prvním kole! S domácí Pcheng Šuaj
prohrála po velké bitvě, když vyhrála
pouze jednu zkrácenou hru ze tří.
„V tomto případě naprosto platilo přirovnání, že to byl zápas o několika míčích,“ posteskla si prostějovská tenistka
po vyrovnané, ale prohrané bitvě. Karolína Plíšková přišla o možnost vrátit
se na první místo světového žebříčku,
když vypadla ve čtvrtfinále s Australankou Bartyovou. „Nevyšly mi koncovky
setů. V rozhodujících okamžicích jsem
se nemohla opřít o svůj servis,“ přiznala
Plíšková. Nedařilo se ani Barboře Strý-

Kompletní výsledky najdete
na www.vecernikpv.cz
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cové, která vypadla ve druhém kole.
Lépe zahájily členky TK Agrofert klání
v Pekingu. Petra Kvitová porazila v českém duelu Kristýnu Plíškovou 6:3, 7:5
a postoupila do druhého kola. Dvanáctá
nasazená se s dvojčetem nedávné světové jedničky Karolíny Plíškové utkala
poprvé v kariéře. Zajímavé bylo, že obě
soupeřky tento týden neobhájily své
loňské tituly - Kvitová vypadla v prvním
kole na turnaji ve Wu-chanu, Kristýna
Plíšková pouze o kolo dál v Taškentu. Její
sestra mohlo být spokojenější. Karolína
totiž zdolala Španělku Suarez-Navarro ve
dvou setech.
(lv, pk)
Výsledkový servis
najdete na straně 23
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konečný stav série: 0:2

PROSTĚJOV
Dorostenecký
výběr nohejbalového oddílu
TJ Sokol I Prostějov reálně držel šanci na zisk cenného kovu

v nejvyšší týmové soutěži ČR
této věkové kategorie. Až do
včerejška. V nedělní pravé poledne totiž absolutně nezvládl
druhé střetnutí semifinálové série české ligy dorostu 2017 a po
výprasku 0:4 na vlastním kurtu
od Modřic obsadil v konečném
pořadí čtvrtou příčku, tím pádem bral nepopulární bramborové medaile.

Marek SONNEVEND

Týden předtím v Brně přitom mladí
Hanáci svedli se svými jihomoravskými protivníky naprosto vyrovnanou
bitvu v úvodním vzájemném duelu,
který po velkém boji ztratili těsně 3:4.
V domácí odvetě tedy rozhodně měli
příležitost zvítězit a tím prodloužit celou sérii až do rozhodujícího mače číslo
tři. Místo toho ale přišel nečekaný pro-

padák za pouhou hodinu hracího času.
„Že Příhoda s Pospíšilem prohrají první
dvojice, s tím jsme počítali. Další porážka Ftačníka s Matkulčíkem ve druhých
dvojkách i následný neúspěch trojice
Ftačník, Matkulčík, Příhoda, to už však
bylo nepříjemné překvapení hned ve
dvojím vydání. Z těchto utkání jsme napevno počítali s našimi body, místo toho
bylo vlastně brzy po zápase. Modřický
Hanus je totiž v singlu extrémně silný

a Příhoda proti němu neměl žádnou šanci,“ zrekapituloval nevydařený střet trenér
nohejbalistů Sokola I Richard Beneš.
Hladká prohra po bezkrevném projevu
s nulou na kontě dosažených setů ho
mrzela tím víc, že se stala nechtěnou
tečkou za jinak povedenou sezónou.
„Je škoda, že v sobě kluci ještě nenašli
víc morálních sil pořádně zabojovat.
Nelíbil se mi jejich přístup, do zápasu šli
odevzdaně a jako by jim ani nevadilo, že

soupeři nestačí. Zejména Kuba Ftačník
s Honzou Matkulčíkem zůstali hluboko
pod svými výkonnostními možnostmi,
proto nás kádrem širší a celkově komplexnější hosté o tolik předčili. Vzhledem k vývoji soutěže v základní části je
konečné čtvrté místo málo, na medaili
jsme si i s kvalitativně úzkým mančaftem mohli sáhnout,“ zalitoval Beneš.
Statistiky z utkání
najdete na straně 23
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ské haly odehráli házenkáři prostějovského Sokola II. utkání druhého Původní
kola Českého poháru proti Telnici reportáž
opět v kosteleckém azylu. Na rozdíl pro Večerník
od prvních ligových zápasů předvedTomáš
li tentokrát potřebnou kvalitu a chuť
(14:13, 28:28)
po vítězství. Přestože si v závěru ne- KALÁB
sedmičky: 3:2
chali vzít slibný náskok, v rozstřelu
KOSTELEC NA HANÉ Vzhledem ze značky sedmimetrového hodu Pikantní na místu utkání byl fakt, že divák probíhající rekonstrukci domov- jednoznačně dominovali.
ci mohli sledovat atraktivní derby, jenže
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právě Telnice vyřadila Kostelec v prvním
kole. V hektickém závěru zápasu měli
prostějovští házenkáři aspoň náznak domácího prostředí. Hosté se od prvních
minut dostali do vedení, které během
čtvrthodiny navýšili na tři branky. Tehdy
si kouč prostějovského Sokola Anatolij
Vasilijev vzal oddechový čas. „Za stavu
4:7 jsem si musel vzít time-out, abychom
se vrátili do hry, ztratili jsme nad zápasem kontrolu a hráči se nedrželi pokynů
v obranné i útočné fázi, které jsme si řekli
v šatně před zápasem. Bylo třeba zchladit
soupeře, který byl na vlně, a vrátit se do
hry,“ komentoval tuto fázi zápasu kouč
po utkání. Výsledek se dostavil. Po třech
minutách se Prostějov dostal do vedení
a skóre otočil především díky brejkům
ze 4:7 na 9:7. Postupně se ale skóre opět
srovnalo a do kabin šli Hanáci s těsným
jednobrankovým náskokem.
Svěřencům trenéra Vasilijeva vyšel
vstup do druhé půle, kdy si postupně
vypracovali až čtyřbrankový náskok.
Ten se však vzhledem k individuálním

chybám čtvrt hodiny před koncem
rozplynul. Ještě jednou na ukazateli
svítil slibný stav 24:20, ale tři minuty
před koncem bylo opět srovnáno na
27:27. „V závěru nám přece jen docházely síly. Navíc pořád ještě zkoušíme
střídat hráče na různých postech, takže
svůj díl odpovědnosti možná nesu i já
tím, že jsem zrovna postavil sestavu,
která nebyla dostatečně sehraná. Soupeř těchto faktorů každopádně využil
a srovnal skóre. V závěru jsme se snažili
toto zaváhání napravit,“ připojil špetku
sebekritiky Vasilijev.
Srovnaný stav bylo třeba rozhodnout rozstřelem ze značky sedmimetrového hodu. První dvojici vychytali
brankáři, pak ale dva prostějovští střelci
slavili úspěch, a přestože Telnice snížila,
čtvrtá série definitivně rozhodla. „Na
sedmičky jsme si věřili, svým hráčům
věřím na sto procent. Navíc náš gólman
tvoří padesát procent mančaftu a dnes
nás opravdu podržel,“ chválil klíčovou
postavu rozstřelu trenér.

Už ve třetím kole bude „dvojku“
čekat silný soupeř z první ligy či
extraligy, takže Vasilijev nepočítá,
že by jeho tým mohl postoupit do
dalších kol. „Toto utkání jsme tak
brali spíše jako test na zápasy v lize,
která má pro nás samozřejmě větší
prioritu. Každopádně je dobře, že
jsme postoupili, i v případě vyšší porážky s kvalitním soupeřem budeme
sbírat cenné zkušenosti. Porážky
pochopitelně bolí, takže každá zkušenost do dalších zápasů je důležitá,“
dívá se do budoucna prostějovský
lodivod. A čeho si na zápasu cenil
nejvíce? „Prioritou bylo především
to, abychom konečně začali hrát a ne
pouze odhazovat balón a doufat,
že míč někdo ze spoluhráčů chytne
a začne střílet branky. Dnes to tak na
začátku vypadalo, fungovalo nám jen
levé křídlo. Cílem bylo, abychom se
zapojili všichni a hráli jako kolektiv.
Vítězství a postup jsou bonus navíc,“
uzavřel spokojeně Vasilijev.
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

FOTBALOVÁ DEVÍTKA JEDE VE STARÝCH KOLEJÍCH
Do vedení oblíbené „tipovačky“ se dostal Jiří Horák, v závěsu má plno vlčáků

Po jistých personálních přesunech v organizaci se populární klání FOTBALOVÁ DEVÍTKA vrací do starých známých kolejí. V minulých dnech byly přepočítány všechny tipy z posledních tří
kol, abychom mohli po čase opětovně vystavit všem nadšencům tu správnou účtenku. Z tohoto důvodu jsme se také rozhodli, že aktuálně probíhající dění podrobí Večerníku svému tradičnímu drobnohledu na poslední straně. Příště už najdete další pokračování na tradičním místě druhé strany výsledkového servisu. Co z momentálního stavu po dvou desítkách dějství
v letošním roce vyplývá? Že v průběžném vedení se premiérově octil Jiří Horák s náskokem tří bodů na duo Roman Cibulka - Josef Václavík. Další tipéři, resp. tipérky jsou však v těsném
závěsu, tudíž nic není rozhodnuto a v závěrečných bojích podzimní části to bude ještě tuhý boj! Důležité také je, že vítězem osmnáctého kola se nakonec stal Kamil Kohoutek, v pořadí
devatenácté klání ovládl Radek Motal a víkendové zápasy nejlépe vyšly hned půltuctu soutěžících, z nichž se „Paní štěstěna“ usmála na Miloslava Ondroucha. Všechny vítěze hodláme
kontaktovat v nadcházejícím týdnu, stejně jako předcházející triumfátory. V příštím vydání tak plánujeme přinést celou galerii vítězů jednotlivých kol. A hlavně vzkazujeme: bojujte dál,
finále se blíží a ve hře je plných DVACET TISÍC KORUN i další spousta hodnotných cen.

Tipovačka:
Milan FOJT
Text: Petr KOZÁK
Nejpopulárnější hra planety
nižší výkonnostní úrovně nezadržitelně překročila svoji půlící
čáru a s ním i podzimní program
klání FOTBALOVÁ DEVÍTKA.
Celoroční tipovací soutěž určená
věrným čtenářům PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, která se těší
velkému zájmu expertů, již za sebou má osm kol podzimní části.
Na celkového vítěze, kterého určí
nejvyšší bodový součet za celý
rok, čeká lukrativní odměna v podobě DVACETI TISÍC KORUN.
Zkrátka ale nepřijdou ani ostatní
úspěšní tipéři. Ti, kteří se umístí
na bedně, se mohou i nadále těšit
na velmi zajímavé věcné odměny

STOPADESÁTKA
}}=

PROSTĚJOVSKÝ Večerník je regionální týdeník, jenž vychází celoročně,
tudíž i soutěž bude probíhat v tomto
období. Jarní polovinu v podobě dvanácti soutěžních kol již máte za sebou
a čeká na vás druhá podzimní, ve které
by se mělo soutěžit po třináct víkendů. Každé pondělí tak budete moci
ve Večerníku nacházet tiket s aktuální
zápasovou nabídkou včetně kompletního pořadí i výsledků jednotlivých
týdenních kol. Doposud se zapojilo
stošestačtyřicet expertů a účastnické
číslo se tak již nezadržitelně blíží rekordnímu půldruhému stu.

FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU je naprosto originální dlouhodobou soutěží svého druhu. Jelikož se
jedná především o projekt věnovaný
našim nejvěrnějším čtenářům, rozhodli jsme se pro její celoroční průběh.
Vysvětlení je jednoduché a logické.

Systém FOTBALOVÉ DEVÍTKY
VEČERNÍKU je velice jednoduchý.
Každé pondělí najdete ve sportovní části předtištěný tiket s nabídkou
devíti vybraných zápasů. Jediným

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 vítěz týdenního
kola získává 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!

partneøi fotbalové devítky

JAK SE BODUJE?

V případě bodové rovnosti více tipujících bude o vítězi týdenního kola
rozhodovat vyšší počet trefených remíz, případně dvojek - výher hostů.

JAK SE HODNOTÍ?
Dle výše popsaného bodovacího systému pak bude v každém týdenním
kole vyhodnocen nejúspěšnější tipující - vítěz týdenního kola s největším
počtem bodů v daném kole. Získané
body v každém jednotlivém kole se
pak budou započítávat do celkového
pořadí, které bude vyhodnoceno po
skončení podzimní části regionálních fotbalových soutěží, a DEVĚT
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH EXPERTŮ se
může těšit na hodnotné odměny od
partnerů naší soutěže.

Vybraných devět utkání se tipuje
jednoduchým způsobem - 1 (výhra
domácích), 0 (remíza), 2 (výhra hostů). Bodové ohodnocení přesných
tipů pak bude následující: správně
O CO SE HRAJE?
odhadnutá výhra domácích - 1 = 1
bod, správně odhadnutá remíza - 0 Vítěz nadcházejícího kola se může
= 3 body, správně odhadnutá výhra těšit například na multipack výběhostů – 2 = 2 body.
rových piv od partnera naší sou-
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18. kolo – FOTBALOVÉ DEVÍTKY
19. kolo – FOTBALOVÉ DEVÍTKY
20. kolo – FOTBALOVÉ DEVÍTKY
1. Vyškov - Prostějov (2) 1:3
1. Prostějov - Val. Meziříčí (1) 4:1
1. Petřkovice - Prostějov (2) 0:4
2. Kralice - Hněvotín (0) 0:0
2. Kojetín - Plumlov (nehráno)
2. Kralice - Přerov (0) 0:0
3. Plumlov - Čechovice (1) 3:0
3. Určice - Lipová (0) 2:2
3. Plumlov - Určice (1) 3:0
4. Litovel - Konice (1) 2:1
4. Jesenec - Šternberk B (1) 6:0
4. Beňov - Protivanov (0) 3:3
5. Haná - Kojetín (2) 2:4
5. Čechovice B - Určice B (nehráno)
5. Dub - Kostelec (1) 3:2
6. Otaslavice - Brodek u Pv (0) 1:1
6. Vrahovice - Vícov (1) 5:1
6. Klenovice - Újezdec (1) 3:2
7. Hvozd - Vrahovice (2) 0:8
7. Bedihošť - Němčice (1) 4:3
7. Haná Prostějov - Vrchoslavice (0) 1:1
8. Brodek - Dobromilice (1) 5:1
8. Olšany - Mostkovice B (1) 3:2
8. Otaslavice - Hvozd (1) 11:1
9. Mostkovice B - Plumlov B (1) 2:1
9. Prostějov - Baník Ostrava B (2) 2:11
9. Držovice - Kladky (1) 5:0

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH KOL

TIPOVACÍ KUPÓN
2017
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 21. KOLO:
TIP

JEDNODUCHÉ ZAPOJENÍ

vaším úkolem ho bude vyplnit a doručit na adresu redakce Olomoucká
10, Prostějov. Další možností je zaslat
vyplněný originální tiket i elektronicky e-mailem. Nutné je ale ofotit
vyplněný originální tiket z tištěného
VEČERNÍKU! Jiná možnost tipování než formou vyplnění originálního
předtištěného tiketu neexistuje!
POZOR, OD 11. ZÁŘÍ PLATÍ
NOVÝ KONTAKTNÍ E-MAIL:
fotbal.devitka@vecernikpv.cz

1

0

2

1. 1.SK Prostějov – Hodonín
2. Černovír – Kralice n.H.
3. Určice – Bělotín
4. Dub n.N. – Mostkovice
5. Jesenec – Slatinice
6. Vrahovice - Brodek u Pv
7. Brodek u K. - Určice „B“
8. Bedihošť – Brodek u Pv „B“
9.Kostelecn.H.„B“–Mostkovice„B“

Jméno a příjmení
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon
Vyplněný kupón zašlete poštou nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608

18. kolo – FOTBALOVÉ DEVÍTKY
1. Kamil Kohoutek 11 bodů, 2.-3. Eva
Halousková, Petra Halousková oba 11
bodů, 4.-5. Vlastimil Rybařík, David
Karhan oba 9 bodů, 6.-13. Jiří Hájek,
Miroslav Coufalík, Jaroslav Jordán, Jiří
Svoboda, Radek Motal, Jiří Paul, Jaromír
Přecechtěl, Jiří Svozil všichni 8 bodů,
14.-29. Petr Látal, Libor Nakládal, Matěj Nakládal, Josef Trubka, Magdaléna
Vránová, Josef Soldán, Jiří Spáčil, Vladimír Kouřil, Tomáš Lakomý, Květoslav
Lužný, Jakub Zatloukal, Ladislav Pírek,
Lenka Karásková, Jakub Jamrich, Miloslav Ondrouch všichni 7 bodů, 30.-60.
Zdeněk Majer, Ivo Zmeškal, František
Sedlák, Božena Jahnová, Jaromír Seidler,
Drahomír Duchek, Oldřich Lošťák,
František Svobodník, František Patz, Tereza Kučerová, Jitka Vlachová, Oldřich
Horák, Jaroslav Kouřil, Květoslav Nejezchleba, Miroslav Pluháček, František
Vysloužil, Edvard Drtil, Renata Benešová, Bob Hála, Martin Hlavinka, Roxana
Müllerová, Petr Müller, Roman Prokeš,
František Grulich, Pavla Maliňáková,
Stanislav Konupka, Lukáš Vyroubal,
Klára Knapková, Michal Lužný, Lukáš
Král, Ladislav Šťastný, František Horák
všichni 6 bodů, 61.-94. Věra Jurenková,
Antonín Daněček, Michal Polehla, Zdeněk Halenka, Vladimír Kaštyl, Petr Přibyl, Vlastimil Dostál, Miroslav Brázda,
Oldřich Trávníček, Roman Ryba, Petr
Musil, Vladimír Franc, Zdeněk Langr,
Rostislav Spáčil, Richard Vaverka, Miroslav Růžička, Dušan Vrána, Lukáš Antl,
Zdeněk Pazdera 2, Majka Lusková, Jiří
Horák, Libor Doležel, Jan Buigl, Markéta Kaštylová, David Blahák, Lukáš Frys,
Rudolf Trefený, Martin Lužný, Miloslav
Karásek, Tomáš Frňka, Jana Klusová,
Eva Mičková, Roman Cibulka, Pavel
Kucharčuk všichni 5 bodů, 95.-109.
Jan Makovec, Jiří Svobodník, Jiří Možný,
David Gryglák, Zdeněk Pazdera 1, Jiří
Kočař, Vladimír Krč, Miluše Musilová,
Karel Sklenář, Vladimír Staněk, Karel
Štěpánek, Josef Václavík, Radovan Vičar,
Michal Petržela, Jan Vysloužil všichni
4 body, 110.-112. Vendula Musilová,
Tomáš Gottwald, Pavel Novák všichni 3
body, 113.-114. David Prášil a Jaroslav
Drábek.

19.kolo – FOTBALOVÉ DEVÍTKY
1. Radek Motal 10 bodů, 2.-6. Zdeněk
Pazdera, Vlastimil Rybařík, Květoslav
Nejezchleba, Oldřich Lošťák, Radovan
Vičar všichni 9 bodů, 7.-17. Renata
Benešová, Vladimír Kouřil, Lukáš Antl,
Jaromír Přecechtěl, Antonín Daněček,
Jindřich Stach, František Vysloužil,
František Svobodník, František Grulich, Karel Štěpánek, Josef Václavík
všichni 8 bodů, 18.-27. Vlastimil Dostál, Jiří Spáčil, Richard Vaverka, Matěj
Nakládal, Jaroslav Jordán, Jiří Svobodník, Miluše Musilová, Zbyněk Lošťák,
Jana Klusová, Pavel Novák, Rudolf
Trefený, Jan Vysloužil všichni 7 bodů,
30.-47. Zdeněk Pazdera 1, Jan Makovec, Petr Müller, František Patz, Miroslav Coufalík, Eva Halousková, Kamil
Kohoutek, Petra Halousková, Majka
Lusková, Michal Petržela, Edvard Drtil, Vladimír Kaštyl, Jiří Možný, Rostislav Spáčil, František Horák, Jiří Svozil,
Michal Lužný, Martin Kučera všichni
6 bodů, 48.-70. Miroslav Růžička,
Petr Přibyl, Roxana Müllerová, František Sedlák, Petr Musil, Vladimír Krč,
Martin Hlavinka, Jaroslav Kouřil, Jaroslav Drábek, Jitka Vlachová, Miroslav
Brázda, Zdeněk Langr, Zdeněk Majer,
Libor Nakládal, Josef Trubka, Oldřich
Trávníček, Zdeněk Halenka, Drahomír
Duchek, Oldřich Horák, Roman Cibulka, Magdaléna Vránová, Květoslav Lužný, Klára Knapková všichni 5 bodů, 71.98. Jiří Kočař, Jiří Hájek, Roman Ryba,
Vendula Musilová, Bob Hála, Jan Buigl,
Vladimír Staněk, Věra Jurenková, Ivo
Zmeškal, Michal Polehla, Jiří Svoboda,
Miroslav Pluháček, Jiří Paul, Tomáš
Lakomý, Vladimír Franc, Josef Soldán,
Jaromír Seidler, Eva Mičková, David
Blahák, Tomáš Frňka, Ladislav Šťastný,
Pavla Maliňáková, Miloslav Ondrouch,
David Gryglák, Martin Lužný, Lukáš
Král, Roman Prokeš, Pavel Kucharčuk
všichni 4 body, 99.-107. Jiří Horák,
Petr Látal, Karel Sklenář, Tomáš Gottwald, David Karhan, Karel Brachtl,
Stanislav Konupka, Jakub Jamrich, Michal Brachtl všichni 3 body, 108.-109.
Tereza Kučerová, Markéta Kaštilová
obě 2 body, 110.-111. Libor Doležel,
Miloslav Karásek oba 1 bod.

2017

20. kolo – FOTBALOVÉ DEVÍTKY
1. Miloslav Ondrouch 12 bodů, 2.-5.
Jiří Horák, Vladimír Staněk, Vlastimil
Rybařík, Rudolf Trefený všichni 12
bodů, 6.-13. Josef Václavík, Ladislav
Šťastný, Lukáš Frys, Božena Jahnová,
Miroslav Růžička, Martin Matušů,
Karel Sklenář, Vendula Musilová
všichni 11 bodů, 14.-15. Jana Klusová, Tomáš Frňka oba 10 bodů, 16.36. Roman Cibulka, Pavla Maliňáková, Martin Hlavinka, Jakub Zatloukal,
Jakub Jamrich, Michal Polehla, Zbyněk Lošťák, Radek Motal, Oldřich
Trávníček, Edvard Drtil, Bob Hála,
František Svobodník, Zdeněk Pazdera, Jaroslav Drabek, Jaroslav Kouřil,
Richard Vaverka, Tomáš Lakomý,
Eva Halousková, Petra Halousková,
Kamil Kohoutek, David Gryglák
všichni 9 bodů, 37.-50. František
Grulich, Karel Štěpánek, David Blahák, Oldřich Lošťák, Vladimír Kaštyl,
Petr Přibyl, David Dostál, Petr Müller, Květoslav Nejezchleba, Jiří Svobodník, Jiří Možný, Jiří Kočař, Petr
Látal,Roman Ryba všichni 8 bodů,
51.-54. Věra Jurenková, Josef Soldán,
Zdeněk Langr, Roman Prokeš všichni
7 bodů, 55.-78. Martin Lužný, Eva
Mičková, Pavel Novák, Markéta Kaštilová, Michal Lužný, Klára Knapková, Jan Makovec, Drahomír Duchek,
Jitka Vlachová, Antonín Daněček,
Zdeněk Majer, Libor Nakládal, Jaroslav Jordán, Miroslav Coufalík, Jan
Buigl, Libor Doležel, Oldřich Horák,
Jaromír Přecechtěl, František Sedlák,
František Patz, Vladimír Franc, Martin Kučera, Michal Petžela, Lukáš
Král všichni 6 bodů, 79.-95. František Horák, Stanislav Konupka, Jiří
Svozil, Jaromír Seidler, Zdeněk Halenka, Vlastimil Dostál, Matěj Nakládal, Ivo Zmeškal, Tereza Kučerová,
Anna Svobodníková, Lukáš Antl, Vladimír Kouřil, Jiří Svoboda, František
Vysloužil, Rostislav Spáčil, Petr Musil, Jan Vysloužil všichni 5 bodů, 96.101. David Karhan, Miloslav Brázda,
Zdeněk Pazdera, Vladimír Krč, Jiří
Spáčil, Josef Trubka všichni 4 body,
102.-103. Miluše Musilová, Renáta
Benešová obě 3 body.

těže PIVOVARU ČERNÁ HORA
a dárkový předmět. Pro druhého
a třetího v pořadí jsou připraveny
dárkové poukazy a drobné upomínkové předměty.
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celkové
poøadí po
20 kolech
Celkové pořadí po 20. Kole:
1. Jiří Horák 147 bodů, 2-3. Roman Cibulka,
Josef Václavík oba 144 bodů, 4. Radek Motal
143 bodů, 5. Oldřich Lošťák 142 bodů, 6.-7.
Pavla Maliňáková, Zdeněk Pazdera oba 141
bodů, 8. Rudolf Trefený 137 bodů, 9.-10.
Miroslav Růžička, František Patz oba 134
bodů, 11.-14. Michal Lužný, Květoslav Nejezchleba, Bob Hála, Jaroslav Kouřil všichni
133 bodů, 15.-16. Miloslav Ondrouch, Petr
Müller oba 132 bodů, 17.-19. Jana Klusová,
Renáta Benešová, František Sedlák všichni
131 bodů, 20.-22. Ladislav Šťastný, Martin
Hlavinka, Jaromír Přecechtěl všichni 129
bodů, 23.-27. František Grulich, Jakub Zatloukal, Zdeněk Majer, Zdeněk Halenka,
David Gryglák všichni 128 bodů, 28.-31. Jakub Jamrich, Eva Halousková, Petra Halousková, Kamil Kohoutek všichni 127 bodů,
32.-36 Miroslav Coufalík, Edvard Drtil,
Zdeněk Pazdera, Richard Vaverka, Roman
Ryba všichni 126 bodů, 37.-38 Antonín Daněček, František Svobodník oba 125 bodů,
39.-40. Vladimír Kouřil, Michal Petržela
oba 124 bodů, 41. Martin Lužný 123 bodů,
42.-46. Pavel Novák, Drahomír Duchek,
Jitka Vlachová, Karel Sklenář, Lukáš Král
všichni 122 bodů, 47.-50. Karel Štěpánek,
Vladimír Kaštyl, Libor Doležel, Jaroslav
Drabek všichni 121 bodů, 51.-53. Lukáš
Antl, Josef Trubka, Jan Vysloužil všichni 120
bodů, 54.-56. Stanislav Konupka, Jiří Svozil,
Vladimír Staněk všichni 119 bodů, 57.-59.
Zbyněk Lošťák, Jiří Spáčil, Petr Musil všichni
118 bodů, 60.-64. David Blahák, Klára Knapková, Libor Nakládal, Jaroslav Jordán, Petr
Látal všichni 117 bodů, 65.-67. Jaromír Seidler, Tomáš Lakomý, Květoslav Lužný všichni 116 bodů, 68. Vladimír Krč 115 bodů,
69.-71. Tomáš Frňka, Oldřich Trávníček,
Roxana Müllerová všichni 114 bodů, 72.
Jan Buigl 113 bodů, 73.-75. Ivo Zmeškal,
Josef Soldán, Miroslav Pluháček všichni 112
bodů, 76.-78. Eva Mičková, Rostislav Spáčil,
Pavel Kucharčuk všichni 111 bodů, 79. Roman Prokeš 110 bodů, 80.-81. Michal Polehla, František Vysloužil oba 109 bodů, 82.
Petr Přibyl 108 bodů, 83.-84. František Horák, Jiří Svoboda oba 107 bodů, 85.-87. Jiří
Kočař, Magdaléna Vránová, Lenka Karásková všichni 106 bodů, 88.-90. Lukáš Frys,
Zdeněk Langr, Jiří Hájek všichni 105 bodů,
91.-94. Miloslav Brázda, Vendula Musilová,
Jiří Paul, Radovan Včar všichni 104 bodů,
95. David Karhan 103 bodů, 96.-97. Ladislav Pírek, Bohumil Pražák oba 102 bodů,
98.-99. Miluše Musilová, Vladimír Franc
oba 99 bodů, 100.-101. Oldřich Horák,
Aleš Rus oba 98 bodů, 102. Tereza Kučerová 97 bodů, 103. Miloslav Karásek 96 bodů,
104. Dušan Vrána 89 bodů, 105.-106. Vlastimil Dostál, Martin Kučera oba 88 bodů,
107. Matěj Nakládal 86 bodů, 108. Věra
Jurenková 80 bodů, 109. Karel Brachtl 79
bodů, 110.-111. Tomáš Gottwald, A. Vičar
oba 78 bodů, 112.-113. Vlastimil Rybařík,
M. Slezák oba 76 bodů, 114. Michal Brachtl
72 bodů, 115. Markéta Kaštilová 71 bodů,
116.-117. Božena Jahnová, K. Spartakus
oba 70 bodů, 118. Lukáš Vyroubal 64 bodů,
119. O. Vymazal 63 bodů, 120. Anna Svobodníková 57 bodů, 121. Majka Lusková
56 bodů, 122. N. Frysová 50 bodů, 123. Jiří
Možný 43 bodů, 124.-125. P. Sekanina,P.
Zajíček oba 40 bodů, 126. Jiří Svobodník
38 bodů, 127. M. Nejedlá 31 bodů, 128. J.
Vítek 28 bodů, 129. J. Doležel 23 bodů, 130.
Jan Makovec 22 bodů, 131. David Dostál
14 bodů, 132. H. Prášilová 13 bodů, 133. L.
Kürti 12 bodů, 134.-135. Martin Matušů,
M. Vojkůvková oba 11 bodů, 136.-138. J.
Vymazal, Z. Jurenka, Jindřich Stach všichni 8
bodů, 139.-140. A. Složil, M. Hálová oba 7
bodů, 141.-142. Michal Petžela, E. Zapletal
oba 6 bodů, 143.-144. J. Procházka, J. Petz
oba 5 bodů, 145.-146. David Prášil, D. Navrátil oba 2 body.

