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STAŘEC SKOČIL

zjistili jsme

ZE STŘECHY
PANELÁKU!
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PROSTĚJOV To musela být hrůzostrašná podívaná... Uplynulou sobotu kolem 9:45 hodin se prozatím
neznámý stařík rozhodl ukončit svůj život skokem ze střechy panelového domu na Sídlišti Svobody
v Prostějově. Na sebevražedný čin upozornila očitá svědkyně jako první internetový server pvnovinky.cz.
„Myslela jsem si, že je to nějaký opravář. Ten člověk se procházel po střeše a hledal si místo, ze kterého by
skočil. Pak rána, a konec,“ popsala tragickou událost svědkyně. „Vyšetřujeme pád pětaosmdesátiletého
muže z velké výšky. Jeho zranění byla neslučitelná se životem. Motivy jeho činu jsou předmětem šetření,“
potvrdil František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.

2
RYCHLÝ

Hrdì se pøiznal k opici
Prostějov(mik)- Někomu se to mohlo
zdát úsměvné, realita byla ovšem velmi
nebezpečná. Policejní hlídku minulý
pátek upoutal muž jedoucí na kole,
který v Žeranovské ulici krátce po půlnoci křižoval silnici od jedné krajnice
ke druhé. „Policisté kontrolovali šestadvacetiletého cyklistu, který na sebe
upozornil vrávoravým stylem jízdy za
aktivního využívání celé šíře vozovky.
Provedenou dechovou zkouškou policisté u muže změřili hodnotu 3,97
promile alkoholu v dechu. Muž se
k požití alkoholu před jízdou hrdě přiznal,“ podotkl František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov. Správní
orgán může nyní opilci napařit pokutu
až do 50 tisíc korun.

Stánkù bude jednatøicet
Prostějov(mik)- Magistrát dokončuje
přípravy na vánoční jarmark v Prostějově. „Na náměstí bude stát celkem
jednatřicet stánků a v současnosti
přijímáme nabídky prodejců, kteří se
budou chtít jarmarku zúčastnit. Chceme ale, aby stánkaři nedisponovali
pouze jedním sortimentem, ale aby
nabídli Prostějovanům zboží daleko
pestřejších druhů,“ vzkazuje Ivana
Hemerková, náměstkyně primátorky
Statutárního města Prostějova.
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Zapůsobili jsme
i na inkvizici...

UŽHOROD Zůstává všeobecně známo, že
PROSTĚJOVSKÝ Večerník je nejčtenějším regionálním periodikem, avšak jeho vliv sahá mnohem dál, až k východním hranicím někdejší
první republiky. Nedávno vyslaná expedice
dokonce zdokumentovala, že se výtisk dostal
až k inkvizici sídlící na užhorodském hradě.
V temném a vlhkém podzemí zapůsobil i na
tak nechvalně známou instituci, že i v tamějším
kraji už patří hrůzné vynucování přiznání minulosti, a„sedmá velmoc“, jak bývají média nazývána, přispěla i zde k nastolení právního státu.
Cesta na Zakarpatskou Ukrajinu stojí minimálně za zvážení, osloví vás příroda, pohostinnost,
jazyková blízkost i příznivé ceny. Jen hraniční
kontroly vyžadují značnou trpělivost, o čemž
jsme se přesvědčili na vlastní kůži.

Agentura   
Všechny vrstvy obyvatelstva mají před
blížícími se parlamentními volbami
své zastání v různých politických stranách a hnutích. Ale kdo se zastane nás
- kuřáků? S výjimkou Občanského demokratického Sokola nikdo nenabízí
vyznavačům nikotinu a dehtu žádné
pošušňáníčko. Obzvláště po nedávném zákazu kouřit v hospodách.
To se ale může změnit, protože jak
Agentura Hóser jako první zjistila,
Ministerstvo vnitra ČR dodatečně za-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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tt1POEʏMÓtt
Alchymie života a snu. „Už jen žít deset minut denně v souladu se svým snem
představuje pokrok,“ napsal populární brazilský spisovatel Paulo Coelho, který
proslul především svou novelou Alchymista. Beseda zaměřená na jeho život i dílo
proběhla v knihovně v Němčicích.
ttÁUFSâtt
Padesát sametových let. „Chvátá to, chvátá a je s námi spousta práce...,“ zpívá
Jitka Zelenková v jedné ze svých nejznámějších písní ´Když se narodíme´. Něco
na tom bude. Své o tom ví i zpěvačka, která v prostějovském divadle oslavila už
padesát let na hudební scéně. Učinila tak koncertem nazvaným Sametový hlas,
na který si pozvala i Ilonu Csákovou.
tt4UʭFEBtt
Bohatství stáří. Senioři jsou nejbohatší lidé. Mají stříbro ve vlasech, zlato v zubech, kameny v ledvinách, cukr v krvi, olovo v nohách, železo v cévách a nevyčerpatelné zásoby
plynů... Přesto stáří zůstává stále jediným možným způsobem, jak se dožít vysokého
věku. A je jen dobře, dokud si člověk umí ze sebe udělat legraci, dokáže své trampoty
odlehčit a nechat je ulétnout jako nafukovací balónek. Své by o tom mohla vyprávět
Květoslava Grmelová z Drahan, která oslavila 104. narozeniny.
ttɇUWSUFLtt
Americký vnuk Járy Cimrmana. „Být dospělý, je špinavá práce, ale někdo to dělat
musí,“ posteskl si americký spisovatel Robert Fulghum, který tvrdí, že vše, co doopravdy potřebuje vědět, se naučil ve školce. V rámci projektu LiStOVáNí zavítal i do
Prostějova, kde prozradil, že jeho babička prý strávila noc s Járou Cimrmanem.
tt1ÈUFLtt
V divadle objevili Ameriku. Finding America se dá volně přeložit jako objevení Ameriky. Dobrodružství spojené nikoliv s objevováním nového kontinentu, ale s hledáním pokladu amerického gangstera prožili dva kluci v muzikálu z dílny Divadla Point. Ten byl k vidění v prostějovském divadle.
tt4PCPUBtt
Nekonečný boj. Zajímalo by mě, zda lenoši půjdou rovnou do pekla, nebo zda pro ně
někdo pošle... S leností bojuji stejně jako s vlastní blbostí. Nikdy nemohu trvale zvítězit,
ale vzdát se nesmím. Jednu z vítězných bitev svedli i účastníci Fitmaraton v Němčicích.
tt/FEʏMFtt
Vyslyš! Exaudi neznamená vyřazený vůz značky Audi, ale jde o latinské slovo znamenající v překladu imperativ Vyslyš! V církevním roce se takto nazývá neděle, ve
které věřící přednáší své prosby. Rovněž je takto pojmenován smíšený sbor zaměřený na duchovní hudbu, který vystoupil ve Farním sboru Českobratrské církve
evangelické v Prostějově.

psalo do volebních listin stranu Kuřáci
2017! A pro nás je ctí, že tato zbrusu
nová partaj vznikla právě v Prostějově! „Dlouho jsme váhali, zda naše občanské hnutí za práva a svobodu kuřáků povýšit na politickou stranu a jít
se svým vajglem do celostátních voleb.
Nakonec jsme se rozhodli pět minut po
dvanácté. Bylo to z toho důvodu, že tři
z pěti našich vedoucích činitelů zemřeli
na rakovinu a neměli jsme za ně náhradu,“ zdůvodnil pozdní zapsání do
volebních listin Igor Nedopalek, nový
předseda strany Kuřáci 2017.
Na tiskové konferenci nově vzniklé
strany, kde byl z novinářů přítomen
pouze redaktor Agentury Hóser,
jsme se dozvěděli základní body po-

KRIMI


Dalo by se říct, že šlo o běžnou
krádež, kterou prostějovští policisté řeší běžně. Už přesně před
měsícem 9. září čmajzl v té době
neznámý pachatel číšníkovi v restauraci v Držovicích flek. V něm
měl hotovost a stravenky. Celková škoda se vyšplhala na čtrnáct
a půl tisíce korun.

14 500
Neobvyklá na tomto případu
je ale drzost pachatele, kterého nyní kriminalisté dopadli.
Dvaatřicetiletý muž se na místo činu nechal dovézt taxíkem
z Prostějova, v hospodě okradl
číšníka a poté si opět přivolal
dalšího taxikáře! No řekněte,
není to drzoun? Jediné štěstí,
že provozovna má skvělý kamerový systém...

  
608 960 042

rubriky
Večerníku




NOC bude. Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR po vleklých jednáních odsouhlasilo již dříve
dohodnutou dotaci spolku Prostějov
olympijský na výstavbu Národního
olympijského centra Za Kosteleckou
ulicí! Sáhnou teď někteří prostějovští
zastupitelé k omluvě za svá „pravdivá“ prohlášení?

Jiří MOŽNÝ

Uzavírky dvou ulic
Prostějov (mik) - Hned na dvou místech v Prostějově čekají na řidiče
dopravní komplikace v souvislosti
s uzavírkami. „K úplné uzavírce dojde
ve dnech od 16. do 18. října ve Vodní
ulici z důvodu výstavby kanalizační přípojky k novostavbě domu. Už od pondělí devátého října (tj. dnes - pozn.red.)
až do konce tohoto měsíce pak bude
částečně uzavřena Letecká ulice kvůli
plynofikaci kasáren,“ informoval Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.

letos slavíme jubileum...

rubriky

 



Nevděk matkám. Během uplynulého období řešili policisté hned dva
případy nezdárných synů. V obci na
Prostějovsku pětapadesátiletý chlapík vytahal maminku za uši, až žena
skončila na dva týdny v nemocnici.
Přímo v Prostějově pak muž ukradl
matce z ložnice šperky a za poloviční cenu je prodal...
Foto: Martin Bejbl
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litického programu. „Pokud budeme
zvoleni do Parlamentu ČR, spojíme
se s každým, kdo okamžitě obnoví
kouření v restauračních zařízeních.
Dále požadujeme možnost kouřit
i v nemocnicích, na úřadech a rovněž
chceme povolení pro žáky základních škol kouřit alespoň na školních
toaletách. Kuřáci nesmějí zůstat na
okraji společnosti, jde o dehonestaci
a nikotinový rasismus,“ nechal se slyšet Nedopalek.
Místopředseda strany Josef Popelník
pak prozradil, že zaplnit kandidátní
listiny vhodnými uchazeči o mandáty
poslanců nebyl vůbec žádný problém.
„Jen za poslední měsíc jsme přijali
milion a tři sta tisíc nových členů.

Přešli k nám i členové z jiných stran,
kteří se nechtějí smířit s ním, že dnes
si už nesmí cigárko zapálit pomalu
ani doma na hajzlu. Chceme rovnost a svobodu pro všechny kuřáky,“
mával bojovně Josef Popelník. Jak
se Agentura Hóser ještě dozvěděla,
strana Kuřáci 2017 hodlá příští rok
prorazit i do komunální politiky.
„Tož samozřejmě! Volby v Prostějově
určitě vyhrajeme a ze všech úředníků
magistrátu se pak bude kouřit,“ uvedl
šéf partaje Igor Nedopalek.
Za Agenturu Hóser Majkl

Na hodnotu legendárního čísla,
které s sebou historicky nese přívlastek nešťastné a přinášející smůlu, se
vyšplhal průměrný kurz sázkových
společností pro koně ze stáje Na Srdéčku Universe of Gracie. A aby toho
nebylo málo, na hřbetu nesl startovní číslo třináct...
Jak tato kombinace dopadla,
čtěte na straně 47
 

BOHUMIL KLEPL
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PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných

Foto: internet

Představením pražského Studia
DVA Poprask na laguně odstartoval uplynulou středu jubilejní
desátý ročník divadelního festivalu Aplaus 2017 v Prostějově. Na
prknech Městského divadla se objevilo hned několik hvězd, nejvíce
zazářil populární „Bob“.
 

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.

SVĚTLANA STOJKOVÁ
se narodila 13. března 1969 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 4. října 2017. Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 48 do 55 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má obézní postavu, hnědé
oči a hnědé vlasy.

MARIE MIKOVÁ
se narodila 22. května 1978 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 4.
října 2017. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 40 do 45 let, měří mezi 160 až
170 centimetry, má hubenou postavu,
černé oči a černé vlasy.



„NEDOPUSTÍM,
ABY MĚ STARÁ
V NĚČEM
PORAZILA!“
Jeden z účastníků Familiády
u hvězdárny v Kolářových sadech
měl při rodinných soutěžích
o motivaci jednoznačně postaráno...
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

14/9 °C

Štefan a Sára



12/6 °C

Støeda

12/7 °C

Ètvrtek

13/7 °C

Pátek

14/6 °C

Sobota

15/5 °C

Nedìle

13/6 °C

Marina
Andrej
Marcel
Renáta
Agáta

Tereza
Zdroj: meteocentrum.cz
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PRAHA, PROSTĚJOV Všechno
spěje k dobrému konci. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v uplynulém týdnu
oficiálně zveřejnilo dokument,
na jehož základě bude moct pokračovat stavba Za Kosteleckou

zjistili jsme

ulicí. Zásady podprogramu „Národní sportovní (už tedy nikoliv
olympijská) centra“ totiž předem
definují půltucet projektů, mezi

PROSTĚJOV Už začátkem letošního
nepřijatelné. V podobném duchu se vyjádřily
zjistili jsme i více jak tři tisíce lidí, kteří podepsali petici za
února se expremiér Vladimír Špidla stal
prostředníkem ve sporu mezi vedením
zachování parku v jeho dosavadní podobě.
města a zástupci židovských organizací. Výsledek jed- Všechny tři strany sporu naposledy jednaly uplynulou
nání, který by se dal sdělit veřejnosti a uklidnil stojaté středu na prostějovské radnici. „Společná schůzka předvody, však na světě není žádný ani po středeční schůzce. stavitelů města Prostějova, zástupců židovských orgaPoslední setkání se uskutečnilo za „utajených“ okolností nizací a mediátora Vladimíra Špidly, z níž by měl jít výna půdě prostějovské radnice.
stup směrem k veřejnosti, je předběžně naplánována na
Spor se vede zejména ohledně průchodnosti parku ve Stu- listopad letošního roku. Dohodli jsme se, že do té doby
dentské ulici před budovou Základní školy a reálného gym- nebudeme z průběhů jednotlivých schůzek sdělovat žádnázia ve Studentské ulici. Zatímco Federace židovských obcí né podrobnosti,“ zaobalila stávající průběh jednání pod
a nadací Kolel Damesek Eliezer chce, aby přístup na plochu roušku tajemství Alena Rašková, primátorka statutárního
byl výrazně omezen, pro místní magistrát je takovéto řešení města Prostějov.
(mls)

nimiž je počítáno i s Národním
centrem Prostějov! Zdá se tedy,
že škarohlídové z řad politické
opozice opět neměli pravdu, když
tvrdili, že do konce roku 2019 se
v tomto směru nic nepohne...
>>>Dokončení na straně 32

 !  



„ŽIDOBIJCŮMODPOVÍDATNEBUDU,“ EXKLUZIVNĚ
odmítl vyjádøení
 

 

 

PROSTĚJOV V minulém čísle jste
se mohli na této straně dočíst o trestním oznámení, které manželé Pavel
Smetana a Zuzana Bratterová společně podali na neznámého pachatele.
Ten ve svých výrocích osobně urazil
náměstka prostějovské primátorky
a jeho ženu vystavil narážkám na židovský původ. Přestože oznámení je
oficiálně směřováno na neznámého
pachatele, Večerník se dozvěděl, že
urážek se měl údajně dopustit bývalý
vedoucí kina Metro 70 a otec jistého

aktivisty Jakuba, Ivan Čech! On sám
však obvinění, byť dosti svérázně,
popřel...

Michal KADLEC

„V prvopočátku problému šlo o úpravu
a údržbu hrobu významného prostějovského továrníka, který leží na židovském
hřbitově v Prostějově. Návrh přišel ze
strany Ivana Čecha a odpovědí byl
pověřen Radou města Prostějova můj
manžel Pavel Smetana. Přidělený úkol
záhy splnil, nicméně proti osobě a kom-

petenci manžela se pan Čech několikrát
vyhranil, vše vygradovalo e-mailovým
sdělením, které učinil, kdy mého manžela obvinil z latentního antisemitismu
a obdobný výrok se objevil i v článku
jednoho celostátního periodika. V elektronické komunikaci pak pro mne doposud neznámý pachatel polemizoval
i s otázkou mojí rasové čistoty. Takové
vyfantazírované výplody a nepodložené urážky do společnosti slušných
a svéprávných lidí nepatří,“ vyjádřila se
k dotazu Večerníku Zuzana Bratterová,
manželka náměstka primátorky Pavla
Smetany.
Znovu potvrdila, že spolu s manželem
podali podnět orgánům činným v trestním řízení. „Ještě předtím jsem učinila
nějaké kroky, ze kterých by mohlo vyplývat, kdo je pravděpodobným pachatelem případného přečinu. Vzniklé souvislosti jsme do podnětu popsali a označili
jsme důkazy, které jsme zároveň k tomuto podání přiložili. Teď je již na těchto orgánech, zda provedou ve věci další úkony a případně samy iniciativně navrhnou

provedení dalších důkazů. Nejedná se
tedy o soudní žalobu v občanskoprávním řízení, která se podává k soudu, ale
podnět v trestněprávní věci ke státním
orgánům,“ vysvětlila Bratterová.
Podle informací Večerníku oznámení obou manželů převzalo Okresní
státní zastupitelství a aktuálně jej
předalo k prověření Policii České
republiky. „Zda budeme vyslechnuti
ve věci jako svědci, samozřejmě nemůžeme předvídat. Pokud ano, chystáme
se navrhnout provedení dalších důkazů.
Posléze musíme počkat, zda to orgány
činné v trestním řízení posoudí tak, že
jednání neznámého pachatele dospělo
do úrovně přestupkového, nebo dokonce i trestního jednání a zda se podaří
pachatele dohledat a následně usvědčit.
Takže vývoj kauzy je ještě před námi,“
konstatuje Zuzana Bratterová. „Jediné,
co mě opravdu mrzí, je skutečnost, že
takovou záležitostí musíme obtěžovat
státní orgány, které jsou placeny z peněz
daňových poplatníků a měly by řešit
zásadnější věci. Na druhé straně mohu

alespoň odpovědně prohlásit, že mimo
tyto nechutné ataky nějakého pomatence jsem se ze strany nikoho z obyvatelů
Prostějova s antisemitismem nesetkala
ani teď, ani v minulosti, podobné vykreslování Prostějova jako antisemitského
hnízda je daleko za hranou novinářské
korektnosti. Pokud bude pachatel dohledán, snad se dočkáme i posouzení
jeho zdravotního stavu a případného
vypracování nějakého znaleckého posudku. Mám za to, že veřejnost je podobnými kauzami už unavená a pro
město, jako je Prostějov, je podobné
jitření zdejší společnosti ze strany nějakých samozvaných kverulantských
part i zbytečné. Není přece možné, aby
jedna rodinná kverulantská parta obtěžovala celé město! Pokud v této kauze
navíc někdo Smetanu, který je manželem vnučky dřívějšího předsedy židovské obce, nazve latentním antisemitou,
má buďto zcela výjimečný smysl pro
humor, nebo, což bych tipovala spíše, se
musel velmi silně uhodit do hlavy...,“ neskrývala rozčarování Zuzana Bratterová.

Zmíněnými výroky rozhodně nešetří
právě Ivan Čech, kterého v následujících
dnech bude pravděpodobně kontaktovat policie. Večerník jej požádal o vyjádření k celé kauze, ve které hraje poměrně
důležitou roli, a dopustil se několika
hodně tvrdých urážek i na jednotlivé členy vedení prostějovského magistrátu. Se
zlou jsme se ale potázali! „Jak vyplývá
nejen z názoru mého, jsou zejména vaše
články antisemitské a váš Večerník jako
takový rovněž. Proto mě fascinuje vaše
odvaha označit mě jako autora antisemitských prohlášení. Vzhledem k tomu,
že o podobném trestním oznámení
nemám povědomost, a o pravdivosti
vašich informací i vašem chování mám
dosti jasné doklady a informace, nemíním se právě vám, známému ´židobijci´,
nikterak zpovídat. Já s vaším hanebným
listem odmítám být spojován jak nyní,
tak v budoucnosti,“ odepsal Večerníku
Ivan Čech.
Názor nechť si každý udělá sám. My
budeme pochopitelně celou kauzu i nadále sledovat.

OPILEC
u
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EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Touha se znovu zamilovat a najít spřízněnou duši. To je hlavní motto již čtvrtého pokračování reality show„HLEDÁ SETÁTA a MÁMA“. Po dobu několika týdnů budete moci na televizních obrazovkách sledovat, jak si tři nezadaní rodiče (svobodná maminka dvou
dětí Petra a rozvedení tátové Josef s René) hledají své protějšky. A vězte, že mezi nimi bude
i zástupkyně prostějovského regionu! Najde v novém pokračování pořadu svoji vysněnou
lásku? První díl odvysílá TV Prima již dnes půl hodiny po jedenadvacáté hodině.
(jp)
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PROSTĚJOV Během pouhé půl hodiny
neděle 1. října byla strážníky městské policie přijata hned dvě oznámení o rušení
nočního klidu.
„Hlídce na zvonění otevřel šestatřicetiletý muž. Uvedl, že má návštěvu, a přislíbil,
že již k rušení docházet nebude. Při řešení situace si strážníci uvnitř bytu povšimli
přenosné dopravní značky zákaz vjezdu.
Muž se přiznal, že si ji přinesl z ulice předešlou noc, když se vracel z baru. Značku od něj strážníci převzali a rozhodli se
vrátit ji zpět na místo, odkud byla odcizena,“ popsala kuriózní vyřešení krádeže
Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Ani ne za třicet minut si oznamovatelka stěžovala znovu na stejného výtržníka. „Tentokrát měl šestatřicetiletý muž ženě klepat
na dveře a pokřikovat něco na její adresu.
Strážníci jej zastihli na chodbě domu. Uvedl, že si to chce s oznamovatelkou vyřídit
a za udání rozbít dveře. Muž nebyl schopen,
vlivem požitého alkoholu, ovládat své jednání a hrozilo, že i nadále bude narušovat
občanské soužití a veřejný pořádek. Proto
strážníci rozhodli o jeho převozu na záchytnou stanici do Olomouce. Nadýchal 2,38
promile alkoholu,“ podotkla Greplová.
Jak ještě dodala, před provedením dechové zkoušky se dotyčný pokusil o útěk. Za
pomoci donucovacích prostředků se však
hlídce podařilo opilce zpacifikovat. Svým
jednáním se šestatřicetiletý muž dopustil
několika přestupků. Celá věc bude dořešena u správního orgánu.
(mik)
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STÍNY MINULOSTI
Exhejtman Oto Košta CYKLOSTEZKA DO ŽEŠOVA:

  Osmiletá anabáze píše poslední díl
PROSTĚJOV, OLOMOUC Po
loňských krajských volbách se
zdálo, že svou dlouholetou praxi
bude muset pověsit na hřebík.
Tehdy devětapadesátiletý lékař
Oto Košta se coby lídr vítězného
hnutí ANO 2011 měl stát hejtmanem. A tak se před rokem stalo.
Dlouho ovšem ve funkci nevydržel, když na konci letošního února jej vystřídal Ladislav Okleštěk.
Přestože z čela kraje rozhodně
neodcházel dobrovolně, neměl
s návratem ke svému původnímu
povolání jakýkoliv problém.
Bezprostředně po krajských volbách
Večerník Otu Koštovi položil dotaz
týkající se jeho pacientů. „Chod mojí
praxe je minimálně do října 2017 zabezpečen a rok je dlouhá doba, takže
pak uvidíme, co se bude dít dál,“ odpověděl tehdy Košta. Ukázalo se, že
rok je skutečně velmi dlouhá doba.
Letos v únoru navrhlo stranické vedení ANO 2011 Koštovo odvolání
z důvodů údajného nezvládání úřadu
a spolupráce s předchozím hejtmanem Rozbořilem. Andrej Babiš navíc
prohlásil, že má problémy s alkoholem. Byť Košta vše považoval za zástupné důvody, byl dle předpokladů
27. února odvolán. Nahradil ho jeho
stranický kolega Ladislav Okleštěk.
Letos v dubnu pak někdejší lídr kandidátky vystoupil z ANO 2011 a stal
se nezařazeným členem krajského
zastupitelstva.
Košta se tak díky přemetům v hnutí
mohl vrátit do své ordinace. Opustit

Napsáno
pred
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svět profesionální politiky mu na rozdíl od řady jiných zásadnější problém
nedělalo. Opět se účastní vědeckých
setkání, působí ve své praxi, podílí se
na výzkumu, publikuje a učí. Nedávno mu před jeho lékařskou ordinaci
umístili informační tabuli s nápisem
´místo pro kouření´. „Tu ceduli s cigaretou nedali zrovna nejlépe, ovšem
kdyby odstranili grafiku a ponechali pouze text...,“ glosoval to Košta
s úsměvem na svém facebookovém
profilu.
„Ve své ordinaci naplno působím
už od března a musím říct, že to byl
návrat plný radosti a optimismu. Po
tom, co jsem si zažil, pro mě bylo
osvěžující se opět setkávat s lidmi,
kteří se mnou jednají bez postranních
úmyslů a nepomlouvají mě za zády.
Hodně energie mi dodává i setkávání

Foto: Facebook

se studenty,“ svěřil se svými pocity
exkluzivně Večerníku Oto Košta.
Své působení v politice bere podle
svých slov jako zkušenost s prostředím a lidmi. „Ač jsem si o něm žádné
velké iluze nedělal a byť mě dokázali
nepříjemně překvapit,“ konstatoval
s všeříkajícím úsměvem. „Jsem velice
rád, že na rozdíl od řady svých kolegů
jsem nebyl na politice existenčně závislý a mohl se projevovat v souladu
se svým svědomím,“ vyjádřil své pocity krátkodobý hejtman.
Jak se tedy zdá, bývalý hejtman je se
svojí situací smířen, zpět se neohlíží,
zášť necítí a věci nechává volně plynout. „Příroda nás učí, že kdo je jistý
sám sebou, nemusí se bát nechat svět
volně žít po svém,“ využil v této souvislosti Košta citátu Jana Wericha.
(mls)

PROSTĚJOV Když se v roce
2009 začala budovat cyklostezka
v Brněnské ulici směrem na jih,
hovořilo se jako o první etapě
velmi ambiciózní investice. Cyklostezka měla spojovat jižní
část města s příměstskou částí
Žešovem. Plán počítající s náklady
v řádech desítek milionů korun se
však po půldruhém roce zadrhl.
Cyklostezka byla „ustřižena“
u městského hřbitova a dál
nepokračovala. Několik let trvalo,
než magistrát vyřešil zapeklitý
problém s potřebnými pozemky.
Investor totiž značně podcenil majetkoprávní vztahy...
Na posledním jednání zastupitelstva
města v pondělí 11. září schválili komunální politici vyčlenění 360 000
korun z rozpočtu na dofinancování
nákladů čtvrté a páté etapy výstavby
žešovské cyklostezky. Po osmi letech
se to zdá jako pohádka, ale tato investice konečně začíná psát poslední
kapitolu! „Na poslední díl, který
už bude protínat samotný Žešov,
počítáme s náklady okolo osmi
milionů korun. Nyní žádáme o dotaci, a jelikož se tak zvýšily náklady na
potřebné doklady k žádosti o dotaci,
je zapotřebí uvedenou sumou dofinacovat,“ vysvětlil Večerníku nutnost rozpočtového opatření Antonín
Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.
Zastupitelé nebyli proti, částku schválili a pomyslně tak odstartovali epilog
výstavby cyklostezky Prostějov - Žešov.
„Jsem přesvědčen, že dotaci, která se
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může vyšplhat až k sedmi milionům korun, obdržíme bez problémů. A pokud
samotnou čtvrtou a pátou etapu schválí
zastupitelé na prosincovém jednání,
stavba bude zahájena na jaře roku
2018,“ dodal Zajíček.
Aniž bychom chtěli předbíhat, zdá
se, že právě příští rok skončí osmiletá žešovská anabáze. „Těch problémů
s výkupy pozemků bylo strašně moc,
proto došlo k tak zásadnímu a určitě
nechtěnému prodloužení potřebné
investice. Pamatuji si, kdy jsme jed-

Přepadával „sázkovky“, teď půjde bručet
Spojenými silami kriminalistů z Prostějova a Olomouce se povedlo zjistit
nebezpečného chlápka, který byl
dlouhé měsíce postrachem obsluh
sázkových kanceláří po celé Moravě.
Sedmatřicetiletý muž podle policie
od letošního června přepadl nejméně osm poboček sázkových kanceláří, v Prostějově si se zbraní v ruce
došel pro peníze ve dvou případech.
Detektivové z několika regionů, kteří
při vyšetřování úzce spolupracovali,

teď navíc prověřují, jestli lupičova série
není ještě delší. „Olomoučtí kriminalisté ve spolupráci s prostějovskými
kolegy zjistili sedmatřicetiletého muže
z Přerova, který je podezřelý ze série
loupežných přepadení poboček sázkových kanceláří. V Prostějově se jedná o vyloupenou sázkovou kancelář
Chance na náměstí E. Husserla ze dne
12. září 2007. Pachatel zde pod pohrůžkou nože po obsluze vylákal finanční
hotovost 51 tisíc korun, navíc jí ještě

odcizil mobilní telefon. K loupežnému
přepadení s podobným scénářem došlo i 29. srpna 2007 v sázkové kanceláři
Tipsport v ulici Svatoplukova. Odtud
si muž odnesl částku ve výši 30 tisíc
korun. Pachatel má dále na svědomí
loupeže podobného rázu v Olomouci,
Šternberku, Uničově, Zlíně a Uherském Hradišti, a to celkem v osmi případech,“ sdělila Večerníku Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR
Prostějov.

Jak jsme se ještě dozvěděli, zadržený
muž byl v minulosti již několikrát odsouzen, pokaždé ale „jen“ za majetkové
trestné činy, nikoliv za násilnou trestnou
činnost. Ve čtvrtek ho však detektivové
obvinili z loupeží a soud ho poslal do
vazby. Dá se tedy očekávat, že další podstatnou část svého života stráví v kriminále. „Za trestný čin loupeže mu u soudu
hrozí až desetiletý trest odnětí svobody,“
podotkla mluvčí prostějovské policie
Alena Nedělníková.

17100311133

8. 10. 2007

STARÉHO
PŘÍPADU

nali s dvanácti majiteli jediné parcely,
a takových tam bylo víc, zejména na
žešovském kopci. Nedávno jsme vedli
spory s církví, pak majitelem solárních
panelů a naposledy i s majitelem
pozemku, na kterém měl instalován
billboard. Byla to náročná jednání, ale
nyní po osmi letech můžu konečně
říct, že žádný majetkoprávní problém
nám už při výstavbě cyklostezky nestojí
v cestě,“ oddechl si pro Večerník Jiří
Pospíšil, náměstek primátorky Statutárního města Prostějova.
(mik)
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Zmíněný chlápek se tehdy před deseti
lety skutečně „proslavil“ po celé Moravě. Letní období roku 2007 bylo pro
majitele sázkových kanceláří opravdu černým obdobím plným strachu.
Po přepadení dvou „sázkovek“ v centru Prostějova si majitelé okamžitě
začali pořizovat kamerové bezpečnostní systémy, které předtím v obou
provozovnách citelně chyběly. A co si
dnes Večerník po té dlouhé době ještě vzpomíná, policisté v konkrétním
případě sázkové kanceláře Tipsport
ve Svatoplukově ulici dlouho podezírali člena obsluhy, že si přepadení
vymyslel a peníze zpronevěřil... Tehdy
sedmatřicetiletý pachatel se ale k přepadení přiznal, byl odsouzen a dnes
je již s největší pravděpodobností na
svobodě. Snad si do Prostějova nepřijede „vsadit“ znovu!
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Vodní ulice

Příště: Šafaříkova ulice

17100411139
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PŘECHOVÁVAL
DĚTSKÉ
PORNO
168 „PRASÁK“
Muž z Prostějovska se ukájel

  



Bezdomovce vyvedli

Ve večerních hodinách předminulého pátku 29. září bylo na lince 156
přijato oznámení o podnapilém
muži před hospodou v Plumlovské
ulici, kde seděl na zemi šestačtyřicetiletý bezdomovec. Strážníkům uvedl,
že si chtěl dát pivo, ale byl vyhozen.
Servírka hlídce sdělila, že se muž domáhal nalití alkoholu a byl neodbytný, načež z důvodu jeho podnapilosti
mu odmítla vyhovět. To se chlapíkovi nelíbilo, začal být agresivní a pokřikoval při tom na ostatní hosty. Jeden
z přítomných štamgastů vyvedl podnapilého bezdomovce ven před provozovnu. Tam se dle dalších svědků
povaloval na zemi a pokřikoval na
kolemjdoucí. Za přítomnosti hlídky
z místa odešel. Svým jednáním se
dopustil přestupku proti veřejnému
pořádku a proti občanskému soužití.
Oba přestupky budou projednány
u správního orgánu.

i na hrubém sexu nezletilců!



OLOMOUC, PROSTĚJOV Kriminalisté Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje z oddělení kybernetické kriminality
zahájili trestní stíhání dvaačtyřicetiletého muže z Prostějovska
ze spáchání přečinu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Kromě závažnosti tohoto provinění je na celém případu
poněkud zarážející skutečnost, že muž snímky a videa nahých
dětí, a to i při hrubých sexuálních hrátkách, získával zcela jednoduše z internetu či sociálních sítí...

Michal KADLEC
„Obviněný získal od letošního ledna
prostřednictvím internetu přístup
k obrazovým materiálům a videosouborům obsahujícím dětskou pornografii, kterou následně přechoval pro
vlastní potřebu v uzamknutých albech
na portálu rajce.idnes.cz. Zde měl uloženo více než pět set pornografických
snímků zobrazujících obnažené děti,
zjevně mladší patnácti roků, při pohlavním styku s dospělými osobami
při různých masturbačních technikách
a v sexuálně vyzývavých polohách,“

informoval Libor Hejtman, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje. „Při domovní
prohlídce kriminalisté v počítači obviněného nalezli více než osm tisíc
pornografických snímků a čtyři desítky videosouborů zobrazující nezletilé
děti,“ přidal.
Muž z Prostějovska stahoval závadový materiál zejména ze zahraničních
webových stránek, fotografie ale také
získával od českých občanů z jejich
veřejných alb na výše zmíněném portálu. „V tomto případě cíleně vyhledával snímky z dovolených, na kterých


Okradena na záchodě
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jsou zachyceny z velké části
obnažené děti, a tyto následně ukládal do svého počítače,“
prozradil Hejtman.
Co za tyto prasárničky pedofilovi
z místního regionu hrozí? Podle
policie v případě prokázání viny
a odsouzení až dva roky kriminálu!
„Upozorňujeme, že i zveřejňování
fotografií na internetu, například
z dovolených, na kterých jsou vyob-

razeny děti, může různým sexuálním
útočníkům sloužit jako materiál, se
kterým mohou následně obchodovat případně jej sdílet v tematicky
uzavřených skupinách,“ posílá vzkaz
zejména rodičům malých dětí mluvčí
krajské policie.
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Foto: internet

Opilec si zlomil nos

Minulé úterý 3. října odpoledne
bylo přijato oznámení o ležícím
muži na chodníku v Olomoucké
ulici. Kamerovým systémem byla
událost potvrzena. Zanedlouho na
místo přijela sanitka, která jej převezla do nemocnice. Strážníci od
lékaře zjistili, že v podnapilém stavu upadl na zem a způsobil si zlomeninu nosu. O protiprávní jednání se v tomto případě nejednalo.

Lup vypadl z nohavice

Během podvečerních hodin ve středu
4. října bylo přijato oznámení o drobné krádeži ve Zlaté Bráně. Sedmatřicetiletý muž si na prodejní ploše vložil
pod oděv zboží v hodnotě 1 437 korun a poté prošel přes pokladní zónu
bez zaplacení. Zde byl pracovníkem
ostrahy zadržen. Při projednávání
věci z mužovy nohavice u kalhot vypadl mobilní telefon. Zařízení patřilo
pracovníkovi ostrahy. Dotyčný mobil
odcizil v nestřežený okamžik z kanceláře, kde byl aparát připojen k nabíječce. Ke zjištění totožnosti hlídka muže
předvedla na obvodní oddělení PČR.
Zde začal výtečník jevit známky značné opilosti. Uvedl, že požil alkohol
a nějaké drogy. Nebyl schopen se sám
o sebe postarat, nekontroloval své
chování a samostatný pohyb nezvládal. Na místo byl přivolán lékař, který
rozhodl o jeho převozu na záchytnou
stanici.

Roztržitý řidič

V odpoledních hodinách předminulé neděle 1. října bylo přijato
oznámení o nálezu klíče ve dveřích
zaparkovaného vozidla. Strážníci
v uvedené lokalitě nález zajistili. Ještě
na místě se podařilo klíč předat pětadvacetiletému provozovateli vozidla.

Porušil tržní řád

Minulé pondělí 2. října vpodvečer vyjížděla hlídka na Sídliště Svobody, kde
se podle oznamovatele pohybuje muž
nabízející levnější elektřinu a plyn. Na
místě byl zkontaktován oznamovatel
i podomní prodejce. Dvacetiletý muž
se k nabízení služeb přiznal. Hlídkou
byl upozorněn na porušení nařízení
města. Tržním řádem je podomní
a pochůzkový prodej na území města
Prostějova zakázán. Celá věc byla předána příslušnému správnímu orgánu
k dořešení.

Zlato ukradl Tahal ji za uši!
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PROSTĚJOV Tento synek rozhodně nebyl způsobně vychován!
Čtyřicetiletý muž se vkradl do
ložnice své matky a ukradl jí zlaté
šperky, které pak prodal ani ne za
poloviční cenu. Policie už nezdárného chmatáka obvinila z krádeže.
„Počátkem srpna letošního roku došlo k odcizení zlatých šperků z nočního stolku osmašedesátileté ženy.
Do ložnice bytu na Sídlišti E. Beneše
v Prostějově se pachatel dostal bez
použití násilí a poškození zařízení
bytu. Provedeným prověřováním

policisté jako pachatele ustanovili
čtyřicetiletého syna poškozené ženy.
Ten ke krádeži využil návštěvy a důvěry své matky. Muž se ke krádeži
věcí pod tíhou důkazů doznal. Šperky v hodnotě jedenáct tisíc osm set
korun měl prodat do výkupny zlata
za částku pěti tisíc korun,“ prozradil
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Zlodějský synek teď u soudu může
za krádež vyfasovat až dvouletý pobyt v kriminále.
(mik)

PROSTĚJOV Neobvyklý násilný
kriminální čin vyšetřila prostějovská
policie. Až na tři roky do basy může
jít pětapadesátiletý muž z nejmenované obce na Prostějovsku,
který brutálně napadl svoji starou
maminku. Ta skončila v nemocnici,
kde seniorku hospitalizovali na dva
týdny!
„Z přečinu ublížení na zdraví podezírají
policisté pětapadesátiletého muže
z obce na Prostějovsku. Tohoto skutku
se měl podezřelý dopustit v přesně
nezjištěné době během první poloviny měsíce září tohoto roku, kdy ve
svém bytě v obci na Prostějovsku měl

 



opakovaně fyzicky napadnout svou
třiaosmdesátiletou matku,“ šokoval
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Napadání mělo spočívat v silném
tahání za ušní boltce, čímž starší ženě
způsobil zranění, se kterým musela
vyhledat lékařské ošetření s následnou
dvoutýdenní hospitalizací. „Po celou
dobu pobytu v nemocnici pak byla žena
omezena na běžném způsobu života,“
dodal Kořínek s tím, že trestní zákoník
pro takové jednání stanoví trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři roky.
(mik)





„Monstrproces“   
PROSTĚJOV Litovali, slibovali, ale věřit se jim moc nedalo.
Drogy totiž pětici mladých
mužů vzaly nejen jejich vůli, ale
i sebeúctu. Všechny tyto vlastnosti musí nyní velmi složitě
hledat. Mnoho z nich tak bude
činit za mřížemi. Minulé úterý
se u prostějovského soudu už
naposledy sešla pětice dealerů,
kteří s vidinou vlastního zisku
a dostatečného přísunu drog
zamořili město nebezpečným
pervitinem... PROSTĚJOVSKÝ
Večerník sledoval vynesení rozsudku na vlastní oči.
mu trestu. Čtyřletý trest vězení je tak
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EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Celý řetězec začínal u Jana Zity ze
Šternberku, který pervitin vyráběl.
Suroviny na něj mu pomáhal z Polska dovážet Ondřej Spáčil z Prostějova. Drogy od nich ve velkém odebíral Milan Jančík z Plumlova, který
je dále prodával Liboru Navrátilovi
ze Žárovic, Ondřeji Ptáčkovi z Prostějova a Martinu Zikmundovi z Kralic na Hané. Ti je pak šířili dál...
Co drogy spojily,
 

Zatímco tři z dealerů skončí za mřížemi, dva z nich se vězení vyhnuli. Ondřeji Spáčilovi uškodilo zejména to,
že se na prodeji drog podílel, přestože již před dvěma roky byl odsouzen
k nejvyššímu možnému podmíněné-

v případě nepoučitelného mladíka,
který promarnil i svoji „poslední“,
šanci naprosto logickým vyústěním.
A to bude Spáčil kvůli drogám ještě
souzen v sousední Olomouci. Čtyřletý nepodmíněný trest naopak jako
by překvapil Libora Navrátila, který
byl nedávno propuštěn z vazby a našel si práci. „Jeho přístup je podle
mě neomluvitelný. Ještě po zahájení
trestního stíhání policií totiž vesele
prodával drogy dál,“ vysvětlil soudce
Okresního soudu v Prostějově Petr
Vrtěl druh a výši trestu. Výrazně méně
pervitinu než Navrátil prodal i Ondřej Ptáček, který by si měl odsedět
dva a půl roku. „I on zklamal důvěru
soudu, a to navzdory písemné záruce
jeho rodičů,“ posteskl si soudce.
   
   

Naopak s podmíněným trestem od
soudu vyvázl Milan Jančík. Ani ten však
příliš důvodu k radosti svým rodičům
a všem, kterým na něm upřímně záleží,

BYLI JSME
U TOHO
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určitě nenadělal. Kromě toho, že pět
let musí být „čistý“ a skoro čtyři roky
nesmí řídit auto, bude muset zaplatit 140 000 korun. „V případě Milana
Jančíka předcházela rozhodnutí senátu
velká diskuse o tom, zda má být trest
podmíněný, či nepodmíněný. Soud nakonec přihlédl k jeho přiznání i odkrytí
celého řetězce, díky čemuž mohli být
obžalováni i další prodejci drog. V jeho
neprospěch naopak svědčil fakt, že pod
vlivem pervitinu opakovaně řídil auto
a ze všech zúčastněných měl z prodeje
zřejmě nejvyšší zisk. Ten nepochybně
přesáhl sto padesát tisíc korun. Proto se
soud nakonec rozhodl udělit mu adekvátní peněžitý trest a také dlouhodobější zákaz řízení,“ vyjádřil se Petr Vrtěl.
K dvaceti měsícům domácího vězení a pokutě 15 000 korun byl odsouzen Martin Zikmund, kterému

„na poslední“ chvíli hodně pomohla
skutečnost, že aktuálně řádně vykonává trest obecně prospěšných prací a zároveň se mu podařilo získat
zaměstnání. Do něj bude navzdory
odsouzení moci docházet i nadále.
Ve večerních hodinách se však bude
muset zdržovat v domě, ve kterém
žije se svými rodiči. Stihl jej tak podobný osud jako svého času Ilie Sisova, s nímž Zikmund po Prostějově
kradl kola. Toho však domácí vězení
nenapravilo a po jeho skončení v krádežích pokračoval...
Zatímco v případě Milana Jančíka
a Martina Zikmunda jsou rozsudky pravomocné, Ondřejové Ptáček a Spáčil si ponechali lhůtu pro
možnost odvolání. Libor Navrátil
se proti rozsudku odvolal přímo
na místě.

Předminulý pátek 29. září v sedmnáct hodin odcizil dosud
nezjištěný pachatel z chodby
veřejných toalet v obchodním
domě v centru města volně
odloženou dámskou kabelku,
s níž její jednaosmdesátiletá
majitelka přišla i o peněženku
s osobními doklady sebe i manžela, doklady k vozidlu, platební
kartu a finanční hotovost čtyři
tisíce korun, klíče k automobilu
a mobilní telefon. Celkem byla
výše způsobené škody vyčíslena
na 5 700 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže
a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě
dopadení a odsouzení pachateli
tohoto jednání hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Foto: internet

Sprejer dopaden

Z přečinu poškození cizí věci
podezírají kriminalisté osmatřicetiletého muže z Prostějova.
Tohoto jednání se měl podezřelý
dopustit tím, že v nejméně sedmi případech vytvořil červeným
sprejem nápisy „SS+“ nebo „SS
COM“ na fasády domů v ulicích
Vrahovické, Svatoplukově a Třebízského. Celková výše takto
způsobené škody byla vyčíslena
na třiašedesát tisíc korun. Dopadenému sprejerovi hrozí kromě
úhrady škody i jeden rok vězení.

Straka v Krasické

V době od 26. září do 5. října
vnikl dosud nezjištěný pachatel
do sklepních prostor bytového domu v Krasické ulici, kde
z jedné ze sklepních kójí odcizil
dámské trekingové jízdní kolo
typu Leader Fox Toscana Gent
šedé barvy a pánské horské jízdní kolo značky Muddyfox černo-modré barvy. Majitelé způsobenou škodu vyčíslili na 12
100 korun. V případě dopadení
a prokázání viny pachateli tohoto skutku za přečin porušování
domovní svobody a přečin krádež hrozí trest odnětí svobody
na šest měsíců až tři roky.

V Anglické narazil

Uplynulý čtvrtek 5. října večer
sedmadvacetiletý cyklista pod
vlivem alkoholu nezvládl řízení
a narazil do automobilu zaparkovaného v Anglické ulici. Muži
policisté změřili hodnotu 1,7
promile alkoholu v dechu, ten
se k požití přiznal. Ke zranění
osob nedošlo. Výše způsobené
hmotné škody na vozidle byla
předběžně vyčíslena na 1 000
korun. Policisté mu zakázali další jízdu a za jeho přestupek mu
hrozí u správního orgánu pokuta v řádu desítek tisíc korun!
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děti, pejsci, zdraví

BLAHOPØEJEME!!!

Jakub JESTREBSKÝ
1. 10. 2017 50 cm 3,50 kg
Prostějov
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MUDr. Miloš Kleiner se narodil 11. prosince 1950 v Uherském
Hradišti. Psal se letopočet 1975, když promoval na lékařské fakultě J. E.
Purkyně. Do roku 1984 působil v Šumperku, v letech 1985 až 2007 plně
zakotvil v Prostějově. Následně se přesunul do Německa, kde působil
skoro jednu celou dekádu v Dassau. Nyní se vrací na rodnou hroudu
a nově bude působit ve zdravotnickém zařízení Medicom´s ve Vrahovicích Pro Večerník podrobil drobnohledu krevní oběh. „Je tvořen
systémem tepenným i systémem žilním a jako vše mohou být oba tyto
systémy postiženy onemocněním. Nejčastější u žilního systému jsou to
křečové žíly, u tepenného systému pak ateroskleróza neboli kornatění
tepen,“ prozrazuje na úvod svého příspěvku Miloš Kleiner.
v roce 1759 Hallowel, který provedl
zašití pažní tepny. Prudký rozvoj
cévní chirurgie však nastal až s objevem Heparinu a umělých cévních
náhrad. Obnovení přítoku krve lze
dosáhnout buďto otevřením tepny,
odstraněním sklerotického plátu
a uzávěrem tepny, nebo obejítím
postiženého úseku takzvaným bypassem, který je možno provést
v jakémkoliv místě spojením
tepny nad uzávěrem s tepnou pod
uzávěrem buď vlastní žilou pacienta, nebo cévní protézou.
V posledních letech i cévní chirurgie prochází vývojem jako ostatní
chirurgické obory a vše směřuje
k miniinvazivním-endovaskulárním

/% 
výkonům, kdy je jen napíchnuta tepTo způsobuje bolesti při chůzi, na nejčastěji v třísle, je do ní zaveden
které nutí postiženého k zastavení speciální katetr a obnovení přítoku
nejprve při rychlé chůzi, postupně krve se provede rozšířením tepny
se zpomaluje chůze a vzdálenost se balonkem, případně implantací takzzkracuje, až dojde k bolestem i v kli- vaného stentu, odsátím krevních
du, nejtěžší stupeň pak je odumření sraženin, ´provrtáním´ skleroticktkání – gangréna začínající nejčastěji ého plátu s odsátím uvolněných sklena prstech.
rotických hmot a podobně. Zůstávají
Co s tím lze provést? Preventivně případy, kde je jednoznačně inpředevším nekouřit, pokud kouříte dikován operační zákrok, ale zřejmě
přestat. Dále omezit tuky, zvláště jich bude ubývat. Na závěr musím
živočišné, omezit sůl, v případě bohužel konstatovat, že ateroskleróobezity zhubnout, dostatek pohybu. za je systémové onemocnění, jehož
A možnosti léčby? Ve svém principu rozvoj je možno zpomalit, většinu
velmi jednoduché. Obnovit přítok postižení (ne všechna!) lze léčit, ale
krve do postižené oblasti. První nelze ji zastavit. Takže doporučuji
´cévní rekonstrukci´ uskutečnil již ještě jednou přečíst, jak jí předcházet!
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Karolína ČERNÁ
3. 10. 2017 47 cm 2,70 kg
Hrubčice

Pondělí 9. října 2017
www.vecernikpv.cz
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OKNQXCVCDWFGOWX÷TPÚOURQNGéPÊMGORQ\D[VGMUXÆJQ
åKXQVC,GMNKFPÚCRą¾VGNUMÚRGLUGM\XN¾F¾\¾MNCFPÊRQ
UNWwPQUVCPCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷

CANDY

LG wGUVKNGVÚ RQJQFQXÚ RGLUGM XGNMÆJQ X\TčUVW Rą¾VGNUMÆ
CMNKFPÆRQXCJ[8JQFPÚFQFQOGéMWUG\CJT¾FMQWMFG
DWFGOQEKXQNP÷RQDÊJCVCJNÊFCV,GFQDTÚJNÊFCéURQNGé
PQUVNKFÊCOC\NGPÊOKNWLG5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOWUPGUG
PCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷
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LGMQW\GNPÚMąÊåGPGEUVąGFPÊJQX\TčUVWXGX÷MWLGFPQJCå
FXQWNGVMVGTÚTQ\F¾X¾×UO÷XPCMCåFÆOMTQMW+MF[å
UK XG UXÆO MT¾VMÆO åKXQV÷ PG\CåKN PKE FQDTÆJQ PC NKFK
PG\CPGXąGN 0CQRCM LG XF÷éPÚ \C MCåFÆ RQJNC\GPÊ ,G
éKUVQVPÚCRQUNWwPÚ0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Ateroskleróza je nejčastějším
postižením tepen. Říká se o ní,
že jde o nemoc dvacátého století,
i když byla popsána už ve století
osmnáctého. Teprve v moderní
době však zaznamenáváme její masivní nárůst. Jedná se o dlouhodobě
probíhající degenerativní proces,
jehož podstatou je ukládání aterogenních látek, zejména lipidů ve
stěně tepny. Příčiny jsou v první řadě
nadbytek těchto látek v krvi, který
je způsoben poruchou jejich metabolismu, a dále pak porucha cévní
výstelky. Ke vzniku napomáhá řada
faktorů. Jsou to zejména genetické
faktory, hyperproteinemie, vysoký
krevní tlak, obezita, stres, cukrovka,
poruchy metabolismu tuků, kouření
a další. První fází aterosklerózy jsou
tukové skvrny na stěně tepny, ze
kterých vznikají ateromové pláty,
na nichž se druhotně začne tvořit
krevní sraženina. Ta zužuje průsvit
cévy, poslední fází je zvápenatění.
Postup nemoci je plíživý a může být
dlouhodobě bez příznaků. Může
postihnout libovolnou tepnu a její
první projev tak může být velmi
dramatický. Infarkt myokardu nebo
mozková příhoda.
Běžně se setkáváme s postižením
dolních končetin. Při zúžení nebo
úplném uzávěru tepny na dolních končetinách dochází k omezení přísunu kyslíku do svalů.

Tomáš HUDEC
3. 10. 2017 54 cm 4,05 kg
Prostějov

Tereza POTĚŠILOVÁ
1. 10. 2017 51 cm 3,45 kg
Prostějov

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky
i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný
portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

Zuzana ŠEBELOVÁ
3. 10. 2017 54 cm 3,85 kg
Kostelec na Hané

Viktorie HUSAŘÍKOVÁ
1. 10. 2017 50 cm 3,90 kg
Prostějov

Veronika KADLECOVÁ
2. 10. 2017 48 cm 3,00 kg
Tovačov

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì
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Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

www.vecernikpv.cz
nebo výměnu poštovních schránek. Práce
financované městem budou provedeny
ještě v letošním roce.
A další podstatnou věcí je navýšení procentuální částky z příjmů z pronájmů ze
čtyřiceti na šedesát procent pro opravy
a údržbu bytového a nebytového fondu.
„V praxi to bude znamenat, že budeme mít
k dispozici o dvacet procent více peněz na
opravy a údržbu městských bytů a domů,
což je skvělá zpráva,“ uzavřela informace
o aktuálním dění kolem nájemních smluv
radní Jana Halvadžievová.

DRAŽŠÍ...

kvidace komunálního odpadu,“ sdělil
Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek prostějovské primátorky.
Respondenti posuzovali také bezpečnost ve městě. Jako spíše nebezpečné
vnímají chodit v noci po veřejných
prostranstvích. Ve srovnání s předešlými lety ale došlo k růstu pocitu
bezpečí, přičemž u třech hodnot došlo k nejlepšímu hodnocení od roku
2008. Součástí dotazníku byly mimo
jiné i otázky týkající se hodnocení veřejného pořádku a fungování městské
policie. V případě hodnocení veřejného pořádku opět převládá u občanů spokojenost. Celých 61 procent
oslovených si myslí, že z hlediska
bezpečnosti je na tom Prostějov
lépe než jiná města. „Samozřejmě
mě těší, že důvěra v městskou policii
se stále drží na vysoké úrovni. A to
usuzuji nejenom podle výsledků tohoto průzkumu, ale rovněž ze stále
vzrůstajícího počtu oznámení, kdy
se nám občané prostřednictvím linky
156 svěřují s mnoha svými problémy,
které se strážníci vždy snaží řešit,“
zareagoval na dotaz Večerníku Jan
Nagy, velitel Městské policie Prostějov.
Prostějované letos ohodnotili jako
nejlépe dostupné školy a praktické lékaře. Nejvýrazněji vzrostlo
hodnocení sociálních a azylových
domů. Tato služba má také nejlepší hodnocení v historii sledování.
Své hodnocení má i kvalita městského prostředí. Z nabídnutých položek
jsou na tom nejlépe parky a zeleň,
odvoz odpadů a čištění silnic. Naopak
nejnižších hodnot je dlouhodobě
dosahováno u možností zaměstnání,
nejhůře je hodnocena hlučnost ve dne
a kvalita ovzduší. „Těchto nedostatků
jsme si vědomi a pracujeme na jejich
odstranění či alespoň na co největší
optimalizaci. A to se týká i zlepšení
kvality ovzduší,“ poznamenala Ivana
Hemerková (PéVéčko), náměstkyně
primátorky Statutárního města Prostějov pro životní prostředí.

-GUVQRTQEGPVPÊURQMQLGPQUVKUEJ¾\Ê
2TQUV÷LQXCPčOX÷VwÊWRNCVP÷PÊXRT¾
EKMXCNKVP÷LwÊQX\FWwÊéKPGOÊVUVTCEJ
X[EJ¾\GV XGP X PQéPÊEJ JQFKP¾EJ
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o pět set korun ročně navíc za jednotlivé objekty,“ konstatoval Jiří Pospíšil
(PéVéčko), náměstek primátorky Statutárního města Prostějov.
Dosavadní pojistná smlouva na městský majetek byla totiž platná na škody pouze do 300 000 korun. Škody
z 10. července tohoto roku byly však
mnohem vyšší. „Celkově se jednalo
o hmotné škody za více než jeden
milion korun, což já osobně nepamatuji, že by někdy v historii bouřka na
území Prostějova během jediné hodiny napáchala,“ sdělila náměstkyně
prostějovské primátorky Ivana Hemerková (PéVéčko).
Dodejme, že voda i vítr způsobily
největší škody na budově mateřské
školy v Partyzánské ulici a v interiéru Národního domu. Zatekla ovšem
i do magistrátních budov.
(mik)
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PROSTĚJOV Určitě to všichni
máme ještě v živé paměti. V pondělí 10. července odpoledne se
nad Prostějovem přehnala ničivá bouře, která se dostala až do
televizních zpráv a po internetu
2ąGVÊåGP¾MąKåQXCVMCWNKE1NQOQWEM¾C8¾
koluje dodnes. Zhruba hodinový
RGPKEGUGFQéM¾ąGwGPÊ
přívalový déšť a silný vichr způsoZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMWC//2TQUV÷LQXC
bily ve městě značné škody. Ty už
má celkově spočítané i magistrát,
S předáním studie od odborné firmy
vyhouply se přes milionovou hraz Olomouce počítají radní ke konci února
nici!
příštího roku. „Vlastní projektová dokuCelkový sčot škod po této mimořádmentace pak následně již zohlední všechny
né události probírali nedávno prospožadavky na křížení ulic a řešení cyklodotějovští radní. „Škody na městském
pravy. Zmíněný nový rondel by měl být
majetku byly větší, než se předpoklávelmi podobný tomu u zámku na Přikrydalo. A dokonce byly i vyšší, než s jalově náměstí. Stavba bude investicí Olokou počítá pojistná smlouva, kterou
mouckého kraje pro rok 2018. Na městu
máme s ústavem uzavřenou. V radě
Prostějovu budou náklady na projekt
který
je
plánován
nedaleko.
„Původně
města jsme se tedy rozhodli zvýšit
a rovněž úpravy okolo nového rondelu
na křižovatce ulic Vápenice a Olomouc- jsme počítali s kruhovou křižovatkou také roční částku, kterou platíme. Jedná se
ká. Mám tím na mysli vybudování chod- u kostela Milosrdných bratří, tady však pro
níků a cyklostezky,“ přidal Pavel Smetana ni není dostatek místa. Navíc by se neslučo(ČSSD), náměstek primátorky Statutární- val se značným proudem chodců ve směru
ho města Prostějov pro dopravu ve městě. od hlavního nádraží přes Svatoplukovu uli(mik)
Ten se také vyjádřil k druhému rondelu, ci,“ prozradil Smetana.

PřesMILIONKORUN!
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Pondělí 9. října 2017
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Služba, která si za
poslední dva roky získala mezi Prostějovany obrovskou oblibu. Tedy zejména mezi těmi staršími či zdravotně
postiženými. Pro ty všechny máme
dobrou zprávu, magistrát prodloužil
s provozovatelem Senior taxi smlouvu až do konce roku 2019!
„V radě města jsme jednomyslným hlasováním rozhodli, že v letech 2017 až
2019 bude službu Senior taxi v Prostějově zajišťovat i nadále ostravská společnost
Rosi logistik. Přesvědčili jsme se, že lidé
jsou doposud velmi spokojeni. Nemáme tedy žádný důvod rušit ani službu,
ani měnit firmu,“ uvedl Pavel Smetana
(ČSSD), náměstek primátorky Statutárního města Prostějov pro sociální záležitosti.
Smlouva se stávajícím provozovatelem
bude prodloužena za shodných podmínek a způsobu financování. „Cena za
jeden kilometr byla smluvně stanovena
ve výši jedenadvacet korun včetně daně.
V důsledku rostoucího zájmu seniorů
zapojil poskytovatel služby i druhý automobil, přičemž v současnosti jsou obě
vozidla plně využita. Pro další období se
s dalším navýšením počtu už ale nepočítá,“ dodal Smetana.
„Provozovatel poskytuje magistrátu
přesné statistiky využitelnosti této služby.
Mohu říct, že Senior taxi zavolá měsíčně
v průměru jedenáct stovek Prostějovanů
z řad seniorů nebo osob se zdravotním
postižením,“ dodala prostějovská primátorka Alena Rašková.
(mik)

2019

až do konce roku

Smlouva se
Senior taxi

„Projektová dokumentace je hotova už
více jak rok, ale teprve nyní jsme získali
všechna kompletní povolení k zahájení
rekonstrukce, včetně stavebního povolení. Nyní jsme schválili zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud
vše dobře a bez průtahů půjde, do měsíce
můžeme znát vítěze výběrového řízení,“
sdělil na páteční tiskové konferenci Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek pri-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Rekonstrukce vrahovického koupaliště je naplánována už
dva roky. Po odkoupení pozemků od
místních sokolů, kterým magistrát
„na oplátku“ zase prodal fotbalové
hřiště, se podle informací Večerníku
nyní vše připravuje k tomu, aby se co
nevidět koplo do země. Zahájeno bylo
výběrové řízení na firmu, která rekonstrukci provede.

ƔƔ Podle vysokoškolského titulu lze
soudit, že jste se povoláním vzdálil
hodně daleko od svého oboru?
„To je pravda. (úsměv) Vystudoval jsem
biochemii na přírodovědecké fakultě
a od začátku profesní dráhy pracoval na

Petr
KOZÁK

pro Večerník

rozhovor

EXKLUZIVNÍ

PROSTĚJOV Jeho identitu znáte
především z fotbalových reportáží
prostějovského eskáčka, ale také nejrůznějších akcí v regionu. Redaktor
Večerníku Tomáš Kaláb (na snímku)
se však letos na jaře pustil i do drobného podnikání, když převzal v tu chvíli
tušenou prodejnu nápojů v Olomoucké ulici. Po půlročním provozu jsme se
zajímali o nabité zkušenosti drobného
podnikatele...

pomezí obchodní a logistické činnosti
pro zdravotnictví. Od žákovských let mi
nedělal problém sloh, zřejmě díky genům
mého dědečka. Psal jsem hodně věcí jen
tak ´do šuplíku´, až přišla spolupráce
s Večerníkem, a psaní mě tak i živí. Při
této práci potkáte spoustu zajímavých
lidí, stalo se, že jsem přičichl, či spíše lehce
přivoněl například také ke gastronomii.
Loňskou sezónu jsem provozoval bistro
v Javoříčku a s trochou nadsázky jsem
patřil mezi nejvzdělanější provozovatele
rychlého občerstvení. Od této zkušenosti
byl krůček k provozování obchodu. Konečně můj pradědeček ještě za monarchie vlastnil obchod koloniálním zbožím
v Dolní ulici, takže zase něco z rodinných
dispozic.“ (pousměje se)
ƔƔ Od těch dob se ovšem podnikatelské prostředí notně změnilo...
„Jak se to vezme. Konkurence je pořád
stejně tvrdá a zákazníci stejně, nebo
možná i více nároční. Chtějí zajímavý
sortiment, neméně zajímavé ceny a ještě



 

zajímavější služby. Z vyprávění vím, že
pradědeček pečlivě monitoroval ceny
nejbližší konkurence a nebylo mu zatěžko
vyhovět zákazníkovi i v neděli odpoledne
mimo pracovní dobu. Státní byrokracie
je ale samozřejmě úplně jinde. Mnozí
z mých známých se podivovali nad tím,
že otvírám obchod se startem EET. Na
mnoha příkladech z malých vesnic totiž
vidíme, že po tomto ´dárečku´ obchody
spíše mizí. I v mém případě to byl pro
předchozího provozovatele spíše impulz
než reálný důvod ukončení činnosti...“
ƔƔ Vám tedy EET problémy nepůsobí?
„To jsem neřekl. Problémy působilo především jeho zavedení, kdy jsem byl koncem
února ve značném časovém presu. Obchod bylo potřeba převzít ze dne na den,
přitom prvního března muselo být EET
funkční. Když jste pod časovým tlakem, je
to vždycky špatně a důsledky vás doženou
třeba za několik měsíců. Třeba zjistíte, že
krabička vydávaná prodejcem za standardní počítač už nepojme víc informací,

při rozšiřování paměti odborníkem se dozvíte, že hodnota hardwaru činí tak dvacet
procent vámi zaplacené ceny. Nebo vás
kontaktuje finanční úřad, který z přehledů
tržeb zjistí, že jste v prvních dnech neměl
správně nastavené vydávané doklady a bez
jakéhokoli důkazu vám ochotně doměří
daň včetně úroků a penále. A je úplně jedno, že se všichni školitelé zaklínali, že EET
nebude mít návaznost a dopad na účetnictví firmy. Stát si prostě na malé rybky kladivo najde vždycky!“
ƔƔ Máte za sebou letní sezónu, jak se
vydařila?
„Je zřejmé, že v oblasti nápojů je léto stěžejní roční období. V mém případě si
vše teprve tak říkajíc ´sedalo´. Byl jsem
třeba konfrontován se změnou postoje významného obchodního partnera,
což je v jakémkoli podnikání problém.
Snažím se charakter obchodu posunout
do pivotéky a maloobchodu, zákazníci
stále nacházejí nové značky piv z celé republiky i regionální minipivovary. Pokud
máte někoho ze svých blízkých pivními
fajnšmekry, můžete je potěšit originálními dárkovými baleními. A koho přepadla
kapka nostalgie, může si dát červenou
nebo žlutou limonádu v originálních třetinkových láhvích našeho dětství, mnohdy nesoucí tehdy typický nástřik ´Nealko´. Prostě kdokoli chce pozvat přátele na
dobré pití, najde u nás všechno potřebné.“
Celý rozhovor najdete
na www.vecernikpv.cz
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Areál bude nově napojen na přípojky inženýrských sítí,“ popsal první náměstek
primátorky. Podle jeho slov proběhne
také rekonstrukce stávajícího parkoviště. „Nový bazén bude padesátimetrový
a bude mít osm plaveckých drah. Kromě
veřejnosti jej tak budou využívat k tréninkům i závodní plavci. Rozsah nového
koupaliště bude v podstatě stejný jako v budoucnosti. Jak samotný bazén, veške- hygienickým předpisům,“ přidala primádnes, bude zde však i další prostor pro rá technologie, tak sociální zázemí budou torka Statutárního města Prostějov Alena
případné vybudování vodních atrakcí konečně odpovídat i těm nejnovějším Rašková (ČSSD).

<XK\WCNK\CEGTGMQPUVTWQXCPÆJQMQWRCNKwV÷XG8TCJQXKEÊEJLGRC
VTPÆåG\GLOÆPCOÊUVPÊQDéCPÆUGOCLÊWåRąÊwVÊNÆVQPCEQV÷wKV
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PROSTĚJOV Karavana jede dál! Seriál rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název „NA ROVINU“, pokračuje
na svém tradičním místě i v dnešním vydání. Tentokrát jsme trochu
experimentovali, nešli pro respondenta nikterak daleko a v případě
zástupce podnikatelské sféry„zalovili“ takříkajíc ve vlastním rybníku.
Už teď se přitom můžete těšit na osobnost z kulturní či společenské
oblasti, která bude stát skutečně za to. Ve čtvrtém dílu rundy dostane
slovo vybraný pracovník ze státní správy policie či justičních orgánů.
Následně se vrátíme k zástupcům prostějovské rady.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

mátorky Statutárního města Prostějova.
Celkové náklady na rekonstrukci koupaliště ve Vrahovicích jsou vyčísleny
s daňovou přítěží na téměř 92 milionů
korun. „Předpokládáme ovšem, že díky
veřejné soutěži se tato částa sníží. Pokud
vítěz vyjde z konkurzu bez obtíží a nebude se proti výsledkům žádná z poražených firem odvolávat, samotné stavební
práce začnou určitě ještě letos. Skončit by
měly podle plánů v závěru června příštího roku. To znamená, že ihned po rekonstrukci by měla být zahájena běžná letní
sezóna,“ nastínil Fišer.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce při celkové rekonstrukci objektů
koupaliště. „Čeká nás také demolice stávajících objektů včetně bazénu. Vzniknou
nové budovy sloužící pro bezproblémový
provoz areálu koupaliště. Konkrétně jde
o vstupní halu, šatny, bufet, provozní zázemí, technologie bazénu, bazén a oplocení.

Rekonstrukce
koupaliště ve Vrahovicích začíná
„Ukončena bude v červnu, novou sezónu ještě stihneme,“ ujišťuje náměstek Z. Fišer

PROSTĚJOV Mluví se o tom už hodně
dlouho. Původní plány vybudovat dva
rondely hned za sebou na křižovatkách
ulic Újezd - Svatoplukova a Vápenice - Olomoucká však nakonec budou
jen poloviční. Kruhová křižovatka se
vybuduje už v příštím roce pouze na
velmi vytížené spojnici Olomoucká
ulice a Vápenice v Prostějově! Radní už
zadali vypracování studie.
„Tato dopravně silně exponovaná křižovatka je hodně diskutovaným místem, které
vyžaduje moderní řešení. Vyhlášený záměr se dál bude zabývat také řešením přilehlé cyklistické dopravy,“ nastínil Zdeněk
Fišer (ČSSD), první náměstek prostějovské primátorky s tím, že komplikovaná situace by zde v budoucnosti tímto krokem
měla být přehlednější a průjezd vozidel
plynulejší. „Studii jsme si nechali zpracovat
proto, abychom si dokázali se všemi detaily
představit, jak bude nová křižovatka vypadat, a věděli, co od konkrétního navrhovaného provedení můžeme očekávat a jaké
případné změny zde ještě požadovat,“ objasnil postup Fišer.
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Otevøou sokolovnu

Původní
zpravodajství

SPOKOJENOST
S OBCÍ

Prostějov (mik) - Sokolovna v Čechovicích se po nákladné rekonstrukci
oblékla do nového hávu. V úterý 10.
října dopoledne bude slavnostně otevřena a tím bude sokolům umožněno
obnovení celého provozu. „Celková
rekonstrukce stála 7,8 milionu korun.
Pět milionů zaplatilo město, dva kraj
a osm set tisíc korun si sehnali sokolové sami,“ prozradil Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova.

Problém s kontejnery
Prostějov (red) - Není to tak dávno, co
vedení magistrátu nechalo v centru města postavit několik hnízd s podzemními
kontejnery na odpad. Snahou bylo co
nejvíce esteticky eliminovat negativní
pohled návštěvníka i obyvatele města na
nádoby s odpadem. Jak se ovšem ukazuje, problém certifikovaných podzemních
nádob je v jejich samotném používání.
„Občané papírovými krabicemi ucpou
vstupní otvor, tudíž kontejner je poloprázdný a nelze do něj dále ukládat odpad. Při výsypu kontejneru se papírové
krabice zaseknou a ten pak není možno
vysypat na svozové vozidlo. To jednak
snižuje výtěžnost kontejnerů a svozové
společnosti zvyšuje náklady na přepravu
ke zpracovateli. To zvyšuje naše celkové
náklady na likvidaci odpadu,“ prozradil
náměstek primátorky Statutárního města Jiří Pospíšil (PéVéčko). „Apelujeme
proto na občany, aby papírové krabice
a plastové láhve před uložením do podzemních kontejnerů roztrhli nebo sešlápli. Ušetří tak nejen prostor kontejneru,
ale také veřejné finance,“ vzkazuje Prostějovanům náměstek primátorky.

Další stovky bionádob

HODNOCENÍ VEØEJNÉHO POØÁDKU
V POROVNÁNÍ S JINÝMI MÌSTY
<FTQL51i212TQUV÷LQX

   

      

Prostějov (red) - Vedení magistrátu
objednalo pro občany další bionádoby.
„V projektu navrhujeme další rozšíření
počtu bionádob vydaných občanům
a rozmístění kontejnerů na bioodpad
na sídlištích. Vše v návaznosti na přetrvávající zájem ze strany občanů města
o výdej nádob a kontejnerů na bioodpad. Budeme pořizovat celkem 550
kusů sběrných nádob o objemu 240
litrů a 10 kusů kontejnerů o objemu
770 litrů,“ uvedl Jiří Pospíšil (PéVéčko),
náměstek primátorky Statutárního
města Prostějova. Jak dodal, více než
osmdesát procent nákladů hradí dotace
z Ministerstva životního prostředí.

Indikátor Spokojenost občanů s místním společenstvím zjišťuje a vyčísluje
subjektivní pocit spokojenosti občanů s městem, ve kterém žijí a pracují
i další dílčí aspekty této spokojenosti.
Bezprostředně odráží také pocit kvality života, která tvoří důležitou součást udržitelné společnosti. Znamená
možnost žít v takových podmínkách,
které zahrnují kvalitní a bezpečné
bydlení, dostupnost základních služeb (školství, zdravotnictví, kultura
a další), možnost zaměstnání, kvalitní životní prostředí (jak přírodní, tak
člověkem ovlivněné a pozměněné)
a reálnou možnost účastnit se místního plánování a rozhodování. Názor
občanů na tyto otázky představuje
důležité měřítko celkové spokojenosti
s daným místem, čímž se z něj stává
klíčový indikátor místní udržitelnosti.
„V Prostějově dlouhodobě převládá
počet spokojených občanů. S městem
jako místem pro život a bydlení je spokojeno dvaaosmdesát procent respondentů. Po čtvrté za deset let překročila
spokojenost hranici osmi desítek.
Jsem moc ráda, že patříme k městům
s vysokou mírou spokojenosti občanů
s místním společenstvím,“ okomen-

tovala aktuální výsledky průzkumu
Timur 2017 Alena Rašková (ČSSD),
primátorka Statutárního města Prostějova.
Při jmenovaném výzkumu byl použit
standardizovaný dotazník, který je
používán od roku 2008. „Šetření proběhlo letos v květnu a červnu formou
řízeného rozhovoru, tedy tazatel se ptá
a respondent odpovídá. Proškolení tazatelé náhodně oslovovali obyvatele
města podle daných věkových kategorií. Výsledky pak byly zpracovány
Střední odbornou školou podnikání
a obchodu,“ konstatovala Rašková.
Jak doplnila, z celkového vzorku 800
občanů Prostějova bylo pětačtyřicet
procent mužů a pětapadesát procent
žen. Nejčastěji zastoupenou věkovou
kategorií byly věkové skupiny 31 až 40
let (23 procent) a 41 až 50 let (19 procent). Z hlediska sociální kategorizace
respondentů převažovali zaměstnaní
občané.
Index průměrné spokojenosti za
rok 2017 je 6,6. Ve srovnání s předchozím rokem taktéž mírně vzrostl.
V detailnějším hodnocení veřejných služeb dosáhla nejvyššího
ohodnocení spokojenost občanů
s komunálními službami. I zde, ve
srovnání s rokem 2016, u většiny služeb vzrostla spokojenost. „To je dobrá
vizitka odboru komunálních služeb
magistrátu. Občané zejména dobře
hodnotili čistotu ulic nebo kvalitu li-
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o, že proběhly volby, to možná
ještě není tak zajímavé, ale to,
že je vyhrála Národní strana, je už
pozoruhodnější. A že se této straně podařilo dostat do čela našeho
města prvního českého starostu
v dějinách, to je již jistě velká událost, která za zmínku opravdu stojí.
Tím dotyčným prvním starostou
se stal Florián Novák, který byl
zvolen 19. října nově ustaveným
obecním výborem. Z dnešního
hlediska se vítězství Národní strany
a starostování jejího představitele
dají považovat za senzaci, jelikož do
té doby drželi pevně otěže v ruce ve
městě Němci. Ovšem shoda okolností a série jejich chyb této senzaci
hodně napomohly.
okud jsme řekli A, musíme
ovšem dodat i B. Zmíněné
starostování trvalo pouhé tři roky,
i když se podařilo například konečně sestavit komisi na zmapování
škod z Prusko-rakouské války 1866,
na předměstích bylo vybudováno
veřejné osvětlení, zlepšovala se průjezdnost silnic a podobně. Bohužel

P

Tomáš KALÁB

problémy se kupily, okresní hejtman
zasahoval do činnosti starosty, úřednický aparát autoritu starosty spíše
podrýval a situace se postupně stala
neudržitelnou. A tak v roce 1870
došlo na nové volby a zde opět
k vítězství německé strany, která
pak vládla v Prostějově až do roku
1892. Přesto si můžeme dnes říct, že
před 150 lety se do čela našeho města dostali hrdí našinci.
ž půjdete okolo pomníku
Jiřího Wolkera, tak vězte, že
je mu právě dnes pětašedesát let.
Slavnostně byl odhalen 9. října
1952 a myslím, že kdyby mohl
vyprávět, tak by se hory zelenaly
a někteří jedinci hodně červenali... Ve stejnou dobu se do Prostějova začal distribuovat plyn z Ostravy,
a to díky novému plynovodu, proto
zdejší plynárna mohla svůj výkon
snížit. Pěvecký sbor Orlice slavil
90 let a tak se uskutečnil slavnostní koncert pod taktovkou Jaroslava
Gamby, byla též uspořádána výstava artefaktů z dějin sboru. Před
šedesáti lety začal ve městě fungo-

A

la Audience a onu známou hlášku
z ní: „To jsou, ale paradoxy pane Vaněk“. V roce, kdy právě Havel a spol.
před občany předestřeli Chartu 77,
byla v Prostějově odhalena socha V.
I. Lenina. Jednalo se o bronzovou
skulpturu autora Jana Habarty a byla
otočena směrem na radnici. Nebyl
by to našinec, aby si nevzpomněl
na to, že stržená socha T. G. Masaryka byla cudně otočena bokem,
údajně čelem ke svému rodnému
městu, ale o soše Lenina se říkalo,
že se dívá do radnice, aby dohlížela na to, že se v jejích prostorách
nebude po soudružsku popíjet.
No dnes můžeme konstatovat, že
socha je v prachu dějin. Prý se hledá, doufejme, že již jen pro studijní
účely...
říjnu 1987 zasáhla prostějovskou vědeckou obec smutná
zpráva o úmrtí RNDr. Milana Sekaniny, matematika a pedagoga,
autora třech teorií kategorií a teorií grafů a jejich aplikace v praxi. Kulturní veřejnost pak mohla
zhlédnout v muzeu výstavu obrazů
a grafik manželů Daniely a Karla Be-

V

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
nešových a v zámku výstavu obrazů
Ladislava Jalůvky. Druhého října
2007 navštívil Prostějov tehdejší
velvyslanec USA Richard W. Graber. Prohlédl si radnici, která se mu
velice líbila, stejně jako celé naše
město. Prostějovští celníci odhalili
při kontrole téměř sto třicet tisíc
kusů cigaret, které pašovali v zavazadlech polští turisté cestující do
Itálie. A u příležitosti Dne pro Izrael
navštívil město, bývalý hanácký Jeruzalém, tehdejší velvyslanec Izraele Arie Arazi s chotí.
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Od konce září mají v městských bytech nové smlouvy.
neurčitou. Ostatní platili nájem už třeba 58
Kč/m2, a to při smlouvě na dobu určitou.
Magistrát se musí ke svému majetku chovat hospodárně a účelně a s péčí řádného
hospodáře, bylo tedy zapotřebí spravedlivě
nájemné upravit. „Za sedmnáct korun za
metr čtverečný již nelze byty pronajímat
a v celé republice byt za tuto cenu nikde
neseženete. Srovnávali jsme nájemné
s okolními městy Přerovem, Olomoucí
nebo Kojetínem a tak nízké nájemné jsme
nikde nenašli,“ upozornila Halvadžievová.
Na základě rozhodnutí Rady města

no není výjimkou, začíná být naprosto
běžnou normou. Ostatně všude kolem
nás žije spousta lidí, která by si už dávno
vzala sebe samé, akorát na to zatím nepotřebovala žádný papír...
Ostatně každá svatba může v budoucnu přinést komplikace. To se týká i Laury. Co když časem potká muže, s nímž
stráví noc? Nebudou ji pak stravovat výčitky, že byla nevěrná sama sobě? A co
když po pár letech zjistí, že je ve skutečnosti semetrika, se kterou se nedá vydržet, a bude se chtít dát rozvést? Najme
si advokáta, aby před soudem vysvětlila
důvody „nepřekonatelného odporu
k sobě samé“?
Ne, můžeme provést jakoukoliv kravinu, ale sami před sebou neutečeme...

aneb od prvního českého starosty až po izraelského velvyslance
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„V době hospodářské krize jsme nájemné
nezvyšovali, to byla priorita. Nyní město
k tomuto kroku přistoupilo v době konjunktury a nejnižší nezaměstnanosti,“ zdůraznila radní a předsedkyně bytové komise
při Radě města Prostějova Jana Halvadžievová. K 30. září podepsali všichni nájemníci městských bytů nové nájemní smlouvy
s již upraveným nájemným.
Podle nedávné praxe byl v nájmech značný cenový rozdíl. Někteří totiž v městských
bytech bydleli za pouhých 17 Kč/m2, což
se týkalo starousedlíků s nájmy na dobu

Když se Woody Allen zastával masturbace s tím, že se jedná o sex „s někým,
koho skutečně miluji“, zdálo se, že žertuje. Jenže dokonale uhodil hřebíček
na hlavičku. Postoj Laury tak dnes není
ničím výjimečným. Sologamie se stává
trendem a řada agentur pořádající obřady v tomto stylu ji propaguje pod sloganem „oslavte, že jste sami“.
Jedná se přitom pouze o důsledek epidemie individualismu, který zachvátil
naši zhýčkanou civilizaci. Neuvěřitelně
rychle přibývá lidí, kteří si pro kohokoliv připadají až příliš dobří. Lidé ochotní
obětovat kus svého života pro štěstí jiného začínají být v menšině. Vhodného
partnera pak k sobě hledají čím dál složitěji. Život osamělých singles tak už dáv-

Dnešní tradiční procházku po prostějovských kronikách ne- vat rozhlas po drátě a Prostějovské
můžeme začít jinak než pohledem na říjen 1867 a na slavnou okénko se vysílalo jedenkrát za čtrpolitickou událost, která se v našem městě odehrála. Hodně náct dnů.
říjnu 1977 si nemohu asociovat
zajímavého se toho stalo i v dalších říjnových dnech nejrůznic jiného než hru Václava Havnějších letopočtů.

<FTQL51i212TQUV÷LQX

PROSTĚJOV Jak už Večerník informoval, nájemníky v městských bytech
začátek podzimu dozajista moc nepotěšil. Nikomu se nikdy příliš nelíbí, když se zdražuje, v tomto případě
zvyšuje nájemné. Je ale potřeba zmínit
všechny okolnosti, za nichž dochází
k této úpravě po téměř deseti letech.
Nakonec si toho byli vědomi i samotní nájemníci, kteří do jednoho nové
smlouvy podepsali.

tím chtěla dát jasně najevo, že její štěstí
nezáleží na tom, zda potká „toho pravého“.
Přestože se Laura na svatebních fotografiích tváří šťastně, nejde si představit nic
smutnějšího. Někteří lidé se domnívají,
že zešílela a že touží na sebe pouze strhnout pozornost. Ti soucitnější naopak
chápou, že po bolestném krachu dlouhodobého vztahu se může člověk tak
trochu pominout.
Jenže zatímco před sto lety by Laura
byla skutečně prohlášena za pomatenou a svatební noc by strávila v teple
psychiatrické léčebny, dnes jí nic podobného nehrozí. Naše doba je sama
o sobě natolik šílená, že se v ní nějaká
Laura naprosto ztratí...

ŘÍJNOVÉ POHLEDY DO KRONIK

SPOKOJENOST S OBCÍ

Prostìjovany
èeká prùzkum
Prostějov (red) - Prostějov čeká další
sociologický průzkum. Cílem je získat
dosud chybějící informace o rodinných
a společenských vazbách obyvatel ČR.
„Tazatelé budou až do poloviny listopadu tohoto roku navštěvovat vybrané
domácnosti. Dotazování bude probíhat
formou osobního rozhovoru a otázky se
budou týkat každodenního života, hodnot a názorů českých občanů. Odpovědi
jsou zcela anonymní, všechny údaje budou použity pouze v rámci souhrnných
údajů a je vyloučeno jakékoliv zneužití
osobních informací. Svou účastí ve výzkumu se náhodně vybrané domácnosti
k ničemu nezavazují,“ vysvětluje pravidla
průzkumu tisková mluvčí Magistrátu
statutárního města Prostějova Jana Gáborová s tím, že se nejedná o komerční,
ale o významný akademicko-vědecký
výzkumný program, v jehož rámci probíhají každoročně šetření na různá témata
už více než třicet let.

Koncem letošního září proběhla
v Itálii netradiční veselka. Čtyřicetiletá bezdětná Laura Mesiová za ni
zaplatila přes deset tisíc eur. Cvičitelka fitness se navlékla do svatebních
šatů, pozvala sedmdesátku hostů,
objednala obrovský dort a zorganizovala i velkolepý slavnostní obřad. Svatba to byla skutečně se vším
všudy, chyběla na ní pouze jedna
„maličkost“. Nebyl přítomen žádný
ženich...
Laura se provdala sama za sebe. Vysvětlila to tím, že po krachu dvanáctiletého
vztahu oznámila přátelům i rodině,
že pokud do dvou let nenajde muže,
s nímž by mohla spojit vlastní budoucnost, uspořádá si „sólo“ svatbu. Všem
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Michal
KADLEC

  

Jak zvládne nevěru? A co rozvod?

SPOKOJENOST S OBCÍ

pro Večerník

7

Vdala se sama za sebe.

Večerník to ostatně slýchává z úst mnohých kritiků hodně často. Pokud ovšem chcete skutečně zjistit, co Prostějované říkají na život
v tomto městě, a jestliže s nimi rozeberete dopodrobna veškeré dění okolo nás, pak jsou jejich odpovědi překvapivě optimistické.
Opravdu překvapivě?! Osm stovek občanů Prostějova v desátém ročníku průzkumu veřejného mínění Timur 2017 napovědělo, že
drtivá většina z nás hodnotí kvalitu života v tomto městě kladně.

Prostějova ze dne 23. 5. 2017 proto byla
usnesením upravena výše nájemného
u nájemních smluv bytových domů ve
vlastnictví statutárního města Prostějova
pro rok 2017 na 61,74 Kč/m2 ve všech
bytech s rozlohou do 100 m2, v domech
s byty zvláštního určení Finská 9, Hacarova 2, Polišenského 1 a 3 na 56,40 Kč/
m2 a s byty zvláštního určení Brněnská
40, 42 a 46, Fanderlíkova 38, Kostelecká
17, Polská 13 a v domech J. Zrzavého
3975, M. Pujmanové 10 ve výši 48 Kč/
m2. Nejnižší nájemné se platí v domech

Šárka 9 a 11 v částce 31,20 Kč/m2.
Městské byty jsou ovšem stále bezkonkurenčně nejlevnější. „Pro zajímavost, tržní
nájemné se v Prostějově pohybuje kolem
sto až sto třiceti korun na čtverečný metr,“
připomněla šéfka bytové komise.
Údržba domů se ovšem zdaleka nehradí jen z utrženého nájemného. Mimořádná rada na svém jednání 11. září
totiž schválila částku ve výši 2,5 mil. Kč
na mimořádnou údržbu a opravy bytových domů v majetku města. Jedná se
převážně o výmalby společných prostor

Nejde jen o námìstí

To, co se stalo se zbrusu novým chodníkem na náměstí T. G. Masaryka, je
strašné. Být tím pánem, co si způsobil zranění, když se propadl dlažbou, tak
žaluji město, až celá radnice zčerná! Ale chtěla bych upozornit, že zfušovaný
chodník není jenom na náměstí. Podívejte se před hlavní nádraží, v Dolní či Olomoucké ulici. Na mnoha místech, a to mluvím o maximálně rok
starých chodnících, jsou uvolněné dlaždice, propadlá místa či další nerovnosti. Město bohužel dává nyní tyto zakázky nejlevnějším firmám, takže se
pak nedivme, že za malé peníze se odvede nekvalitní práce. Zajímalo by mě,
kolik ročně stojí opravy nedávno dokončených chodníků?!
Jana Doleželová, Prostějov
Bude o nì zájem?

17080310854

Pøíspìvek na dopravu

publicistika

MARTIN ZAORAL

RYCHLÝ „Oproti loňsku se lidé cítí i bezpečněji,“ těší primátorku Raškovou
 PROSTĚJOV Můžeme tisíckrát nadávat, jak se nám žije špatně, a neustále lamentovat nad tím, co všechno by mělo být jinak. Nejen
Prostějov (red) - Prostějovští radní hodlají i nadále pokračovat ve stávajícím systému financování dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje, a proto schválili příspěvek krajskému úřadu pro roky 2018
a 2019 ve výši 3 078 250 korun ročně.
„Tento příspěvek činil v letech 2015 až
2017 každoročně 3 096 380 korun. Jeho
výše činí na jednoho obyvatele sedmdesát korun. Tento způsob spolufinancování se týká všech obcí Olomouckého
kraje,“ uvedl náměstek prostějovské primátorky Pavel Smetana (ČSSD).

letos slavíme jubileum...
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Docela mě překvapil úmysl magistrátu udělat z kanceláří advokátů nad občerstvením Dési na náměstí T. G. Masaryka městské byty. Do dnešní doby
jsem si myslel, a často to i samotní radní dávali najevo, že o tak velké byty
s vysokými stropy ve staré zástavbě v centru města není zájem. A teď najednou bude? Jsem zvědavý, za jaké nájemné pak bude tyto byty nabízet. Nebo
se tyto byty chystají pro nějaké papaláše?
Jindřich Trnečka, Prostějov

Není kde parkovat

Je sice hezké, že strážníci okamžitě vyjedou řešit přestupky kvůli parkování na vyhrazených parkovištích, ale může mi někdo říct, kde máme
při návštěvě centra města parkovat, když všechny odstavné plochy jsou
plně obsazené? Pak ať se nikdo nediví, že drtivá většina Prostějovanů
míří nejen za nákupem, ale i za zábavou do obchodních center na okraji
Prostějova. Centrum je tak naprosto vylidněné. Pak se můžeme zbytečně bavit o nutnosti oživit náměstí, když k tomu nejsou vytvořeny
základní podmínky. Už aby stál místo kulturáku ten obchoďák se stovkami parkovacích míst.
Petr Novák, Prostějov
Je to na zlomení nohy

Chápu, že městu se už nechce investovat do Společenského domu ve chvíli,
kdy nikdo neví, jaká je jeho budoucnost a jestli se co nevidět bude bourat.
Ale kulturák přece funguje stále a tomu by měly odpovídat i přístupové cesty k němu. Běžte se prosím podívat na dlažbu přímo před Společenským
domem! Dlažba je v naprosto v dezolátním stavu, na mnoha místech jsou
navíc díry, takže zlomená noha některého z chodců tady hrozí každý den!
Božena Dvořáková, Prostějov
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letos slavíme jubileum...

nový seriál se vrací

jubileum...
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Kralický Háj   !"
„Vybudovat novou galvanovnu
GALVANOVNA
      

bylo správné rozhodnutí,“ říká
její majitel Zdeněk VYSLOUŽIL

-       2345

a Kateřina Vítová z Prostějova, Soňa Málková z Nezamyslic a také Marek Meluzín
z Kroměříže. „Když jsem loni oslovovala
lektory, psala jsem většinou neznámým
lidem. Letos už to bylo jiné. S řadou z nich
jsme se seznámili a ti, co třeba nemohli, tak
mi doporučili někoho jiného,“ zmínila se
organizátorka.
Účastníci obvykle přišli na celý Fitmaraton, někteří však dali přednost výběru z nabízených lekcí. Od organizátorů
bylo prozíravé, že počítali s tím, že o akci
by mohli mít zájem rodiče s dětmi. I proto
připravili zajímavý program také pro omladinu. Zatímco tedy maminky prakticky
pět hodin v kuse cvičily, o děti bylo dobře
postaráno. I ony si mohly postupně vyzkoušet jógu, pohybové hry, tanec, vaření
zdravých dobrůtek a na závěr i tvoření.
„Byla jsem tu loni a ráda bych přijela i příští
rok. Vždy si to tady užiji,“ svěřila se nám Zuzana Kožňárková, která do Němčic zavítala
z Prostějoviček.
Nad budoucností akce však v tuto chvíli
visí otazník. „Bez finanční podpory Olomouckého kraje bychom to tu nemohli
pořádat. Jestli bude i třetí ročník, nejsem
si v tuto chvíli jistá, musíme si všechno
nechat v klidu projít hlavou,“ rozloučila se
s Večerníkem Eva Bašková.
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TĚLA „Metle“ hodovaly ve velkém stylu

Adresa: ) & ' #/ '" /
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OTASLAVICE Letošní otaslavické
hody předčily co do počtu připravených akcí všechna očekávání jak místních občanů, tak i návštěvníků obce
a hostů. Program byl bohatý nejen
předminulou sobotu, ale i v neděli. Přitom původně měl být hodový víkend
obdobný jako k minulých letech...
Jakými novinkami se Otaslavice pochlubily? „Na páteční divadelní představení
v místní sokolovně navázala výstava Otaslavice v barvách, kterou připravil místní
rodák Pavel Dolák za vydatné pomoci
starosty obce Marka Hýbla. Postupně
hodový program doplnila nová akce
nazvaná stylově Buchtobraní. Tu ve spolupráci s místními hasiči zorganizovala
skupinka takzvaných Zapálených žen,“
prozradila Večerníku místostarostka
obce Božena Bartošová. Na ochutnávku
bylo připraveno patnáct vzorků. První
tři vítězky soutěže o Hodovou buchtu
2017 získaly hodnotné ceny věnované do
soutěže místními hasiči, obcí Otaslavice
a místostarostkou Boženou Bartošovou,
i když si nakonec všechny účastnice soutěže odnesly drobné dárky.
Jak už Večerník v minulém čísle informoval, největší atrakcí letošních hodů bylo
bezesporu slavnostní otevření Muzea řemesel Otaslavicka na faře. Po oba víkendové dny se hrnuly do horních prostor
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fary davy zájemců a záměr obce zřídit
toto muzeum byl hodnocen pozitivně.
„Pochopitelně se objevily i drobné připomínky pamětníků k autentičnosti
exponátů, třeba v bývalé oficíně (kadeřnictví - pozn. red.) nebyl zdroj vody a od
nepaměti se chodilo do obecní studny
s konví,“ poukázala na zpětnou vazbu návštěvníků aktivní místostarostka.
Velkým lákadlem se stalo rytířské klání ve venkovním areálu fary, kde skupina šermířů předvedla profesionální
výkony. „Bohužel se obec o připravované akci dozvěděla v polovině týdne, proto
nemohla být v předstihu prezentována
do širokého okolí, organizátorem byl Pavel Moš,“ zalitoval starosta Marek Hýbl.

 

Hodový víkend provázely i akce sportovní. V sobotu 30. září proběhl Memoriál
Josefa Pospíšila ve volejbale, v neděli 1.
října fotbalový zápas s rezervou Brodku
u Prostějova a dva zápasy stolních tenistů.
Nechyběla ani sobotní hodová diskotéka v sokolovně, nedělní odpoledne pak
zpestřilo vystoupení místní skupiny K2.
Po celý uplynulý týden pak obec obsadily
tradiční kolotoče.
„Připravit a zajistit jednotlivé akce bylo
sice náročnější, ale veliká návštěvnost
a pozitivní reakce ukázaly, že se obec Otaslavice dala správným směrem. Dostala se
do povědomí širokého okolí a zařadila se
tak mezi obce, v nichž se pořád něco děje,“
zhodnotil náročný víkend Hýbl. (tok)
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HRUBČICE Tvrdil, že se mu udělalo špatně. Faktem ale je, že devětašedesátiletý muž zavinil v Hrubčicích nehodu, když na silnici vjel
do protisměru. Policisté nyní prověřují příčiny havárie i skutečnost,
zda se vyjádření viníka zakládá na
pravdě...
V pondělí 2. října po poledni došlo
v centru Hrubčic k dopravní nehodě
osobního automobilu značky Opel.
„Devětašedesátiletý řidič z dosud přesně nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde narazil do zaparkovaného
osobního automobilu značky Škoda.
Po střetu se vozidlo Opel převrátilo na
střechu, škodovka byla odhozena na

za ním zaparkovaný automobil značky
Renault,“ popsal neobvyklý karambol
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje.
Řidič Opelu byl po havárii převezen do prostějovské nemocnice
k vyšetření. Ke zranění dalších osob
nedošlo. „Výše způsobené hmotné
škody na vozidlech byla předběžně
vyčíslena na sto padesát tisíc korun.
Alkohol u řidiče byl vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Dle
jeho slov za nehodou mohla stát
jeho náhlá zdravotní indispozice.
Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal Kořínek.
(mik)

Volkswagen. Z dosud přesně nezjištěných příčin byl chodec levým bokem
Volkswagenu namáčknut na pravý bok
Peugeotu,“ popsal nehodu František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Při namáčknutí chodce na auto došlo
k jeho zranění, se kterým byl následně
převezen do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších osob nedošlo.
„Výše způsobené hmotné škody na obou
vozidlech byla předběžně vyčíslena na
šedesát tisíc korun. Alkohol byl u obou
účastníků vyloučen provedenými dechovými zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění jsou nadále předmětem šetření,“
doplnil Kořínek.
(mik)
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DRŽOVICE Nešťastná nehoda. Starší
řidička, která hodlala zaparkovat svůj
vůz u supermarketu v Držovicích, přehlédla chodce a přimáčkla jej na zaparkované auto. Muže odvezla sanitka do
nemocnice, hmotná škoda se vyšplhala na hodnotu šedesáti tisíc korun.
„Ve čtvrtek pátého října patnáct minut
po čtrnácté hodině došlo na parkovišti
v obchodní zóně v Konečné ulici v Držovicích k dopravní nehodě osobního
automobilu a chodce. Sedmapadesátiletý muž po zaparkování na parkovišti u obchodního domu vystoupil
z vozidla značky Peugeot a kolem jeho
boku odcházel. V té době na vedlejší
parkovací místo parkovala čtyřiašedesátiletá řidička osobní automobil značky
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OTASLAVICE, PTENÍ V období od
4. ledna do 29. března tohoto roku
došlo na Prostějovsku ke čtyřem
případům vloupání do budov. Vykradenými objekty se staly restaurace
i trafika v Otaslavicích, prostějovské
pohostinství a prodejna ve Ptení. Pachatele se nyní policistům podařilo
dopadnout!
Předměty zájmu pachatelů byly zejména alkohol, cigarety a cukrovinky. Nepohrdli však ani plazmovým televizorem.
Celková výše škody způsobené poškozením zařízení a odcizením věcí byla vyčíslena na 53 606 korun. „Provedeným

šetřením za využití operativně pátracích
metod a osobní a místní znalosti se policistům jako pachatele podařilo ustanovit pětadvacetiletého muže z Prostějova.
Do prostějovského pohostinství a prodejny ve Ptení se měl vloupat společně
s dvaatřicetiletým spolupachatelem,“
prozradil František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie Olomouckého kraje.
„Oba muži od policistů převzali sdělení
obvinění z přečinu krádeže a přečinu
poškození cizí věci, za což jim v případě
prokázání viny a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky,“ dodal
mluvčí strážců zákona.
(mik)
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>>> dokončení ze strany 15
Po administrativním zpracování této
krádeže byl opět propuštěn. Ani to
ale nebylo z jeho strany všechno. Uplynul necelý den a půl, když zavítal
na služebnu znovu. Tentokrát proto,
že byl přistižen při krádeži čtyř kusů
balení baterií a pěti kusů pasty Wasabi
v obchodním domě v prostějovské
ulici Újezd. „Tímto jednáním způsobil

škodu vyčíslenou na čtyři sta šedesát
korun. Uvedeného jednání se obviněný
muž dopustil přesto, že byl pro majetkovou trestnou činnost Okresním soudem v Olomouci a Městským soudem
v Brně již v minulosti potrestán. Z toho
důvodu mu v případě odsouzení za
přečin krádeže hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky,“ uzavřel
František Kořínek.
(mik)
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V dalším z dílů našeho seriálu, který se zaměřuje na prezentaci firem v průmyslové zóně nejen na území Kralického
háje, přišla řada na firmu GALVYS. Podnikatel a majitel
galvanovny Zdeněk Vysloužil se nedávno rozhodl k zásadnímu kroku a už těsně před dokončením je výstavba
zbrusu nového podniku právě na území průmyslové zóny v Kralickém háji, kam bude kompletně přesunuta celá výroba v tomto oboru z nedalekých
Vrahovic. Na přelomu října
a listopadu hodlá Vysloužil
spustit zkušební provoz
a podle svých plánů přijme
i nové zaměstnance. Těm
nabízí řadu výhod, zejména
možnost ubytování přímo
v areálu nové galvanovny.

Pondělí 9. října 2017
www.vecernikpv.cz
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Feťák se vydával za bratra
Minulé pondělí 2. října kontrolovali policisté obvodního oddělení
Prostějov 2 v obci Bedihošť osobní
automobil značky Citroën a jeho řidiče. Ten na výzvu policistů nepředložil žádné osobní doklady a uvedl
totožnost třiatřicetiletého muže.
Provedená orientační zkouška na
přítomnost jiných návykových
látek ukázala u kontrolovaného
přítomnost látek amphetamin/
metamphetamin, XTC a cannabis.
Odborné vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu odmítl.
Dalším šetřením policisté zjistili, že
kontrolovaný muž se vydává za svého o tři roky mladšího bratra, a to
z důvodu, že sám není držitelem řidičského oprávnění. Pro jízdu pod
vlivem zakázaných látek je nyní podezřelý z přestupku podle zákona
o silničním provozu. Za ten mu hrozí pokuta v rozmezí od pětadvaceti
do padesáti tisíc korun a vyslovení
zákazu řízení všech motorových
vozidel na dobu od jednoho roku
do dvou let. Tím, že se vydával za jiného, je podezřelý z přečinu poškození cizích práv. Za ten mu v případě
prokázání viny a odsouzení hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.
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Ukrýval syna na útěku!

17092011084

Z přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání podezírají
kriminalisté osmačtyřicetiletého
muže z obce na Prostějovsku. Podezřelý se tohoto skutku měl dopustit
tím, že v době od 22. listopadu 2016
do 10. ledna 2017 v nejméně dvou
případech poskytl svému čtrnáctiletému synovi ubytování a stravu,
ačkoli věděl, že je na útěku z dětského domova. Tam byl na základě
rozsudku Okresního soudu v Prostějově umístěn z důvodu nařízené
ústavní výchovy.
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Podvodník z Němčicka
Z přečinu podvodu policisté podezírají devětapadesátiletého muže z Prostějovska. Toho se
měl podezřelý dopustit tím, že v březnu tohoto
roku od sedmašedesátileté ženy z Němčicka
převzal finanční hotovost 7 000 korun s příslibem, že za ně pro ženu pořídí elektrický bojler
a rychlovarnou konvici. Do současnosti však
dohodnuté nedodal. Poškozená ho tedy opakovaně vyzvala ke vrácení peněz, což muž slíbil.
Nedodržel však ani tento slib. Provedeným šetřením policisté zjistili, že muž neměl v úmyslu
své sliby dodržet již v době, kdy je činil. Z toho
důvodu ve věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu podvodu. V případě
prokázání viny a odsouzení podezřelému hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

UNIKÁTNÍ
FITMARATON VYLEPŠOVAL
Po loňském úspěchu čekali letos organizátoři vyšší účast
VIDEO&FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

původní zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL
NĚMČICE NAD HANOU Pokud budete dělat pouze to, co jste dělali
vždycky, nemůžete se divit, že dostanete to, co jste vždycky dostávali.
Ideální možností, jak zkusit něco nového, byl sobotní Fitmaraton, jenž
se konal v hale Suprovka v Němčicích nad Hanou. Určen byl všem,
kteří se chtějí cítit zdraví, krásní, svěží a v pohodě. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník mezi nimi nechyběl.
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Premiérový ročník Fitmaratonu se konal
před rokem. Z Němčic a širokého okolí
na něj přijelo dvaapadesát účastníků, kteří
se po pěti hodinách pohybu nemohli cítit
jinak než skvěle. Letošní účast na akci, nemající v prostějovském regionu obdoby,
však byla překvapivě o něco nižší. „Máme
přesně čtyřicet účastníků, což je pro nás
jisté zklamání. Na druhou stranu nás těší
nadšení všech, kteří přišli. Letos jsme se
snažili připravit zas něco jiného, než tu bylo
loni,“ konstatovala pro Večerník Eva Bašková, ředitelka SVČ Orion, jenž akci pořádal
společně s Hobby klubem.
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BYLI JSME
U TOHO

Přes noc z pondělí 2. na úterý 3. října se dosud nezjištěnýpachatelzapoužitínásilívloupaldobudovy
mateřskéškolyvobcinaPlumlovsku.Budovuprohledal a odcizil notebook značky HP a z příruční
pokladničky finanční hotovost ve výši deset tisíc
korun.Celkovávýšeškodyzpůsobenéodcizením
věcíapoškozenímzařízeníbylavyčíslenanadvaadvacet tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření z přečinu krádež.
Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání
vinyhrozítrestodnětísvobodyažnadvaroky.

6TGPÆTMC2QYGTLÐI[5QÿC/¾NMQX¾\0G\CO[UNKEO¾V÷NQVCMRTWåPÆåGD[LÊJQ
OQJN[\¾XKF÷VKFKXQMÆMQéM[
Foto: Martin Zaoral

Mezi čtyřmi desítkami cvičících jednoznačně převažovaly ženy, ale našli se
mezi nimi i dva muži. Za tři stovky startovného absolvoval každý pět hodinových
3x foto: Martin Zaoral
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lekcí, a to postupně v Aerobiku, Tabatě,
Power józe, Dancehallu a Body formu.
Desetiminutové přestávky pak mohli
účastníci vyplnit osvěžením a posilněním
z připraveného občerstvení. To nabídlo širokou paletu chutných potravin ideálních
pro zdravý životní styl.
Některá cvičení mohla na neznalé působit poněkud exoticky. „Tabata je intervalové cvičení kombinující kardio cviky
a posilování s vlastním tělem. Vždy se velmi intenzivně cvičí dvacet sekund a pak se
deset sekund odpočívá. Jedna série cvičení
trvá čtyři minuty, během lekce se absolvuje
osm takových sérií,“ představila Bašková
cvičení pocházející z Japonska, jehož kurz
sama v Němčicích vede. Vedle této odbornice ještě dorazily Simona Burešová
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došlo k poškození jeho vozidla, řidič
vyvázl opět bez zranění,“ popsal situaci
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje.
Na místo přivolaní policisté u muže
provedli dechovou zkoušku, kterou
změřili hodnotu 2,62 promile alkoholu v dechu! „Řidič se změřenou
hodnotou souhlasil a přiznal vypití osmi
jedenáctistupňových piv krátce před
jízdou. Další jízdu mu policisté zakázali

a na místě také zadrželi řidičský průkaz,“
prozradil Kořínek.
Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění
jsou předmětem dalšího šetření. „Řidič
je pro své jednání podezřelý mimo jiné
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky, za což mu v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí trest odnětí svobody
na šest měsíců až tři roky i peněžitý trest
nebo zákaz činnosti,“ dodal policejní tiskový mluvčí.
(mik)
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NĚMČICE NAD HANOU Po dvou
měsících šetření uzavřeli policisté
případ brutálního napadení, k němuž došlo začátkem srpna v Němčicích nad Hanou. Muž a žena zde
fyzicky napadli jiného muže, kterého zranili, a navíc mu vyhrožovali i
zmlácením jeho matky. Nyní může
jít násilnická dvojice až na dva roky
do kriminálu!
„Dne šestého srpna tohoto roku došlo v ulici Novosady v Němčicích nad
Hanou k napadení šestatřicetiletého
muže třiačtyřicetiletou ženou a dvacetiletým mužem. Útočníci napadenému vyhrožovali ´zmlácením matky´,
fyzickým ublížením a poškozením
majetku. Muž v obavě o své zdraví
nastoupil do automobilu a z místa se
pokusil ujet. V tom mu útočící žena
bránila vlastním tělem, přičemž několika údery automobil poškodila. Přes

0¾TC\D[NXGNOKUKNPÚwMQFQXMCLGP[PÊ\TCN¾PC
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KRUMSÍN Jediné štěstí, že se v tu chvíli na chodníku neobjevilo nějaké dítě... Minulý
pátek šestého října o půl dvanácté dopoledne usnul řidič za volantem škodovky a naboural rovnou do budovy krumsínské školy! Spící šofér vyfasoval jen dvoutisícovou pokutu.
„V pátek šestého října pět minut po půl dvanácté došlo v obci Krumsín k dopravní nehodě
osobního automobilu značky Škoda. Dle slov třiapadesátiletého řidiče vlivem mikrospánku
vyjel vpravo mimo komunikaci, kde následně narazil do sloupu veřejného osvětlení, poté
do budovy místní základní školy,“ potvrdil František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění osob naštěstí nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na sto čtyřicet tisíc korun. Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou
zkouškou. Jeho přestupek na místě vyřešili uložením blokové pokuty ve výši dvou tisíc korun,“ doplnil Kořínek s tím, že po prohlídce technického stavu policisté na místě zadrželi
osvědčení o registraci vozidla.
(mik)

Motiv sebevražedného skoku seniora prověřují policisté
➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Sídliště Svobody se
uplynulou sobotu dopoledne stalo
svědkem hrůzné sebevraždy, kdy
pětaosmdesátiletý muž skočil ze střechy osmipodlažního paneláku. Co
jej dohnalo k sebevražednému činu,
a kdo vůbec je tento nebohý stařík,
zůstává prozatím zahaleno rouškou

6,BQMFIBWBSPWBMEWBLSÃUZa brutální napadení
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KAPLE Předminulou sobotu 30.
září o půl páté odpoledne došlo
v křižovatce centra obce Kaple
k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Na tom by
nebylo celkem nic divného,
kdyby viníkem karambolu
nebyl šofér totálně zpitý pod
obraz! Jakmile se mladý muž
dozvěděl, že poškozený řidič volá policii, šlápl na plyn a marně se snažil ujet.
Ujel pouze pár stovek metrů a znovu
havaroval!
„Třiatřicetiletý řidič automobilu typu
Škoda Felicia v křižovatce zastavil za automobilem značky Škoda Octavia,
jehož řidič dával přednost po hlavní
komunikaci jedoucímu vozidlu. Po
opětovném rozjetí řidič Felicie z dosud
přesně nezjištěných příčin do Octavie
zezadu narazil. Ke zranění osob nedošlo,
vznikla pouze škoda na obou vozidlech.
Při řešení vzniklé situace řidič Felicie
vykazoval známky ovlivnění alkoholem.
Proto byli na místo přivoláni policisté.
Když to onen muž zjistil, nastoupil
do vozidla a z místa ujel směrem na
Smržice. Tato komunikace je v rekonstrukci, načež řidič zde nezvládl řízení
a vyjel vpravo mimo silnici. Při tom
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Vykradl školku

Pro flek taxíkem!
Dne 9. září tohoto roku před devatenáctou hodinou došlo v restauraci v Držovicích k odcizení
číšnického fleku s finanční hotovostí a stravenkami. Celková výše
způsobené škody byla vyčíslena na
14 500 korun. Provedeným prověřováním, zejména analýzou záznamu bezpečnostní kamery, byl
jako podezřelý z činu ustanoven
dvaatřicetiletý muž z Prostějova.
Za využití operativně pátracích
metod policisté vypracovali celý
průběh skutku. Muž měl na místo
z Janáčkovy ulice v Prostějově přijet vozidlem taxislužby. V restauraci se zdržel přibližně deset minut,
během kterých skutek provedl.
Poté si přivolal stejné taxi a z místa
odjel. Po předložení důkazů, tedy
zejména kompletního časového
snímku, se podezřelý k činu přiznal a ani nepožadoval zhlédnutí
pořízeného videozáznamu.
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zpravodajství

otevřené okénko řidiče útočící muž
napadeného udeřil pěstí do obličeje
a ve snaze ho z automobilu vytáhnout
mu utrhl rukáv trička. Poté se napadenému podařilo přejet před policejní
služebnu, kde útočníci pokračovali
ve verbálních útocích a vyhrožování,
načež ještě jednou muže udeřili pěstí
do obličeje,“ popsal incident František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje.
Škoda vzniklá na automobilu a oděvu
napadeného byla vyčíslena na bezmála pět tisíc korun. „Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu výtržnictví a přečinu
nebezpečného vyhrožování. Ve věci
je konáno zkrácené přípravné řízení.
V případě prokázání viny a odsouzení
podezřelým hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ doplnil František
Kořínek.
(mik)

tajemství. Policie Večerníku během
uplynulého víkendu ani nepotvrdila, zda nalezla dopis na rozloučenou,
případně jestli byly zjištěny jakékoliv
indicie vedoucí k objasnění tohoto
nešťastného případu.
„Seděla jsem ráno na balkoně, bylo přibližně kolem tři čtvrtě na deset, a viděla
jsem, jak se po střeše domu prochází
pán. Myslela jsem, že opravuje výtah
nebo anténu, ale díval se spíše, ze které

strany skočí... Najednou rána, a bylo po
všem. Záchranná služba a policie tam
byly okamžitě, bohužel pozdě,“ napsala
do redakčního e-mailu serveru pvnovinky.cz svědkyně události.
Večerník se vydal zjišťovat podrobnosti, leč příliš nového už jsme se
nedozvěděli. „Vyšetřujeme pád pětaosmdesátiletého muže ze střechy panelového domu, který na místě zemřel.
V tuto chvíli nejsou známé okolnosti

tohoto neštěstí, věc je na začátku šetření,“ vyjádřil se už v sobotu po poledni
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov. O den později jsme
jej kontaktovali znovu. Hlavně s otázkou, zda policisté u seniora našli dopis
na rozloučenou, kterým by motiv sebevraždy vysvětlil. „Takovou informaci
v tuto chvíli nemám. Okolnosti této
tragédie vyšetřujeme. Už nyní ale může-

me říci, že cizí zavinění na celé události
bylo vyloučeno,“ uvedl Kořínek a potvrdil tak, že to byla sebevražda.
Získat nějaké informace se večerník
snažil i přímo na místě neštěstí. Jak vyplývá, v tuto chvíli totiž ani není jasné,
zda-li pětaosmdesátiletý stařík bydlel
právě domě, z jehož střechy ukončil
svůj život skokem z obrovské výšky,
nebo bydlí v okolí. „Já o tom nic nevím,
vrátil jsem se teď z chalupy. Prý se tady

ale motali policajti a přijela i sanitka. Vůbec netuším, kdo ten sebevrah byl. Tady
bydlí lidí...,“ zkonstatoval pro Večerník
jeden z obyvatelů onoho panelového
domu na Sídlišti Svobody.
(mik)
BYLI JSTE SVĚDKY SOBOTNÍ
UDÁLOSTI? VÍTE, O KOHO
ŠLO? NAPIŠTE:
REDAKCE@VECERNIKPV.CZ
ZAVOLEJTE: 608 723 851

17072710828
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letos slavíme jubileum...
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letos slavíme jubileum...

rozhovor Večerníku
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„BOJÍM SE, ŽE VÁLEČNÁ HISTORIE SE BUDE OPAKOVAT“

Předseda KVH-Dukla Jaroslav Dvořák by zavedl povinnou vojenskou základní službu
PROSTĚJOV Klub vojenské historie-Dukla vznikl před necelými
osmi lety. Za tu dobu se mu toho
podařilo víc než dost. Originální Kolona vítězství, během níž
si lidé v jednotlivých obcích na
Prostějovsku připomínají konec
druhé světové války, se po oslavách
v Plzni stala druhou největší akcí
svého druhu v České republice.
Zářijové Dobývání Plumlova zase
každoročně přitáhne pozornost
stovek diváků. Kniha o osvobozování Prostějovska nazvaná „Pod
pásy tanků, pod křídly letadel“,
kterou klub vydal, je po necelém
roce prakticky vyprodaná. Kromě
toho členové Dukly reprezentují místní region na celé řadě akcí
jak v tuzemsku, tak i v sousedním
Slovensku či Maďarsku. To jsou
nepochybně dobré důvody pro
rozhovor s předsedou KVH-Dukla
Jaroslavem Dvořákem.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
 V dnešní době to možná bude
vypadat divně, přesto se zeptám:
byl byste vy sám osobně ochotný
položit život za svoji vlast?
„Trochu zvláštní otázka na úvod...
(pousměje se) Možná se očekává odpověď, že ano. Ovšem jít do války, kde
hrají roli zájmy nadnárodních společností, tomu bych se bránil. Pokud by
však byla Česká republika ohrožena
a napadena, určitě bych neseděl se
založenýma rukama.“
 S jakými pocity jste absolvoval
povinnou základní vojenskou službu?
„Jsem ročník narození 1969, tak jsem
odešel splnit svou povinnost na dva
roky. Během služby nám byla vojna
zkrácena na dvaadvacet měsíců. Jenže já
jsem byl takový divoký a hyperaktivní,
a jelikož velitelé neměli moc pochopení pro moje výstřelky, prodloužili
mi pobyt bezmála o celý jeden měsíc.
Vojna mě ale naučila spoustě nových
věcí. Myslím, že jsem i malinko dospěl,
ačkoliv žena mi říká, že jsem pořád
jako malé dítě. Tak nevím... (smích) Na
vojnu jsem nastoupil v roce 1988. To
znamená, že jsem na v zeleném prožil
i příchod ´Sametové revoluce´. S odstupem času a přibývajícím věkem jsem
pochopil, jak bylo asi našim vojákům
v roce 1968. Současná generace dětí
nechápe, že jsme neměli takový přístup k informacím jako dnes. Nevěděli
jsme, co se děje. Možná se to nezdá, ale
já měl v tu dobu strach z budoucnosti.“
Myslíte, že dnešním mladým
„vojna“ chybí?
„Jsem pro, aby byla znovu zavedena
vojenská základní služba. Samozřejmě že ne na dva roky, jak tomu bylo
v minulosti, ale třeba jen na půl roku.
Pro muže by byla povinná a pro holky dobrovolná. Když dnes vidím, jak
vypadá fyzička mladých, tak se mi
chce brečet. Když já měl patnáct let,
tak mě doma nikdo neudržel. Dnes
se mladí v tomhle věku jen válí v posteli, sedí u PC a kdekoliv mají telefon
v ruce. Pak takového člověka vezmete
na výlet do přírody a on je velice rozhořčen, že je mimo dosah sítě wifi.
(úsměv) Použil bych v této souvislosti
citát z dobrého vojáka Švejka: ´Vojna
musí bejt.´“
 Vojenství je vaším koníčkem.
Proč se nestalo i povoláním?
„Tak na to je velice jednoduchá odpověď. Těsně po vojně jsem nechtěl
vidět nic zeleného. Dokonce jsem
chodil na pivko za tmy, abych neviděl
zelenou trávu. (směje se) Později jsem
to zkoušel, bohužel věk a řekněme, že

těžký pracovní úraz rozhodl o tom, že
budu jen civil. Vlastně jen tak napůl,
mám přece koníček, který má s vojnou spoustu společného.“ (úsměv)
 Co vás osobně na vojenské historii a zejména druhé světové válce
tak fascinuje?
„Druhá světová válka je největší válečný konflikt v dějinách lidstva. Ukrývá
spousty otázek, na které bych velice rád
znal odpověď. Ovšem obávám se, že
jeden lidský život na to stačit nebude.“
 Máte vy osobně v rodině někoho, kdo ve frontě bojoval? Pokud
ano, jaké byly jeho osudy?
„Pokud vím, z blízkého kruhu rodiny se nikdo druhé světové války
v bojových operací nezúčastnil.
Ovšem mírné odbojové činnosti ano.
O vzdálenější rodině mně chybí informace.“
 KVH-Dukla vystupuje převážně v uniformách sovětské
armády. Za jakou armádu byste za druhé světové války vy
sám chtěl skutečně bojovat:
sovětskou, německou, americkou či jinou?
„Členové našeho klubu vystupují
nejen v uniformách sovětské armády, ale i Rumunské královské armády
či Wehrmachtu. Všechny působily i na
Prostějovsku. Za jakou armádu
bych chtěl bojovat já sám?
Tak to je zapeklitá otázka. Pokud bych ji měl
malinko odlehčit,
pak řeknu, že jedině
za tu vítěznou...! Popravdě bych ve válce bojovat nechtěl
za žádnou. Ve válce
vždy prohrají všichni, nemá vítěze!“
 Mnoha pomníkům vévodí
nápis:
Nikdy
nezapomeneme. Myslíte, že je
vůbec v lidských
silách takový slib dodržet?
„Pokud budou existovat
takové spolky, jako je náš
klub, pokud se budou
rodit lidé, kterým není
lhostejná historie, je
v lidských silách tento
slib dodržet. Samozřejmě musí být i politická
vůle, bohužel zde už to
tak růžově nevidím.“
 Proč myslíte, že je
dobré si historii neustále připomínat?
„Tak na to je přeci velice
jednoduchá odpověď. Pokud si ji nebudeme připomínat, tak si ji budeme muset zopakovat! Historie nám
to několikrát už ukázala...“
 Jak dlouho si myslíte, že
je možné mezi lidmi udržet
povědomí o hrůzách války?
„Bez podpory politiků maximálně
tři generace. Potom se začnou různé
věci překrucovat, budou se vykládat
jinak a především zpochybňovat. Vrchní velitel spojeneckých vojsk v západní
Evropě generál Dwight D. Eisenhower
po návštěvě koncentračního tábora
Buchenwaldu řekl: ´Je potřeba nasbírat
co nejvíc důkazů, filmů, svědectví, protože jednou přijde den, kdy nějaký idiot
poví, že se toto nikdy nestalo´! Stačí
zhlédnout hraný dokument Svět podle
Daliborka. To mluví za vše... V dnešní
době, třeba ve Velké Británii v rámci
politické korektnosti, se dějí různé věci,
nad kterými zůstává rozum stát. Tak
jen očekávám, kdo v rámci politické
korektnosti začne zpochybňovat
holocaust, protože to bude vadit
muslimskému obyvatelstvu. Snad
se lidi proberou z letargie.“
Před začátkem první světové
války v Evropě panovalo relativně dlouhé období míru. Přestože

vzpomínky na hrůzy například napoleonských válek mohly v lidech
stále přežívat, dosud nejstrašnější
válku v lidských dějinách se odvrátit nepodařilo. Naopak řada
lidí tehdy její začátek vítala. Druhá

světová války pak byla jejím ještě
tragičtějším pokračováním. Myslíte, že nás v budoucnu čeká něco
podobného?
„Doufám, že ne. Bohužel zatím vše
svědčí o tom, že k tomu máme veli-

 Jako skutky se vám s odstupem
času povedlo a co zatím ne?
„Především se povedlo uvést v život náš projekt ´Živé obrazy první
a druhé světové války, jehož součástí
je Kolona vítězství a Dobývání Plum-

Těsně po vojně jsem nechtěl vidět vůbec nic
zeleného. Dokonce jsem chodil na pivko za tmy,
abych neviděl zelenou trávu. Později jsem to
zkoušel, ale okolnosti rozhodly, že budu civil.
Vlastně jsem ale jen tak napůl, mám přece
koníček, který má s vojnou spoustu společného.
ce blízko. Snad ti, co jsme je zvolili,
budou mít dost rozumu na to, aby
udělali vše pro zachování míru, i když
jak vidno z posledních měsíců, míru
velice chatrného.“
 V současné době v Evropě zažíváme neobyčejně dlouhé období
míru. Čemu za to vděčíme? Myslíte, že lidstvo dostalo konečně
rozum, nebo se jedná pouze
o obrannou reakci na hrůzy
druhé světové války, která
časem odezní?
„Nemyslím si, že v Evropě zažíváme dlouhé
období míru. Vzpomeňme na Řecko,
Jugoslávii či dnešní
Ukrajinu. To, že
se nás to přímo
nedotýká, neznamená, že se
to neděje. Pokud by lidstvo
dostalo rozum,
tak by zmíněné
konflikty nebyly,

)

lova. Věnujeme se také publikační
činnosti. Dokázali jsme zaujmout
mládež, která se začíná o tento koníček více zajímat. A co se nepovedlo?
Tak především přesvědčit regionální
firmy, drobné podnikatele a živnostníky k podpoře tohoto koníčku. Zde
musím říci, že bez podpory Statutárního města Prostějov, Olomouckého
kraje a obcí regionu bychom jen těžko mohli ´Živé obrazy první a druhé
světové války´ uvést v život.“
 Výjimečným projektem je právě
Kolona vítězství. Kdy a jak nápad
na tuto akci vznikl?
„Ano, jde o projekt svého druhu jedinečný. Jak vznikl nápad, tak to nedokáži v tuto chvíli přesně říci. Myšlenka je
vlastně stejně stará jako náš klub. Jen to
muselo uzrát a především jít tvrdě za
svým cílem, snem. A to se nám, myslím, podařilo.“
 Před dvěma lety jste Kolonu
vítězství završili rekonstrukcí
bitvy v Obědkovicích. Dočkáme
se v budoucnu něčeho podobného?

vojenské historie. Co je při pořádání této akce nejtěžší?
„Nejtěžší je vymyslet program tak, aby
poučil, zaujal a bylo ho možné adaptovat do prostoru plumlovského zámku.“
 Kolik má KVH-Dukla členů
nyní a čeho byste chtěli ještě dosáhnout?
„Je nás čtyřiadvacet řádných členů a tři
čekatelé. Klub provádí i přednáškovou
činnost na téma duhé světové války,
ale i jiná témata. Ta jsou k nahlédnutí
na našich webových stránkách www.
kvh-dukla.cz. Myslím, že přednášek
na základních školách je zatím velice
málo, tohle bychom chtěli změnit.“
 Začátkem loňského roku vám
vyšla kniha „Pod pásy tanků, pod
křídly letadel“. Jak se prodává?
„Knížka se neprodává, už je prodaná.
(úsměv) Tedy přesně řeno, ještě nám
zbývá prodat zhruba šedesát kusů. Je
poslední možnost si ji zakoupit v sídle
klubu. Těší nás, že byl o titul takový zájem. Tento zájem nám vlil do žil novou
energii na další činnost.“
 Už při jejím křtu jste se nechali
slyšet, že připravujete druhý díl. Jak
to s ním vypadá?
„Pokud se nic nestane, tak si jej naložíme k letošnímu Ježíšku. Čtenáři jistě ví,
že dominanta prostějovského regionu
je vysílač na Předině. Tak můžu prozradit, že právě on bude mít hlavní roli
i v naší knize...“
Kolik procent svého volného
času trávíte v uniformě? A co na to
rodina?
„Čas strávený v uniformě? Tak toho
času moc není. Práce pro klub je spíše
bez uniformy, u počítače, na úřadech
a podobně. Touto činností strávím
tak v průměru čtyři hodiny denně.
Pokud se připravuje kolona či Dobývání Plumlova, tak ještě více. K tomu
připočtěte pětadvacet rekonstrukcí bitev u nás, na Slovensku či v Maďarsku.
Letos jsme už ujeli více jak šest a půl
tisíce po takovýchto akcích. K tomu
přidejte další činnost. Bez podpory ro-
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Šéf KVH-Dukla Jaroslav DVOŘÁK o tom, na čem
by pracoval, pokud by měl neomezené zdroje a možnosti



nebyla by ani uprchlická krize.
Bohužel pořád vítězí jiné zájmy a především touha po zbohatnutí bez ohledu na životy.
Pokud by lidé měli rozum,
tak by peníze, které věnují na
zabíjení ve válkách, věnovali
na podporu rodin.“
 Kdy a za jakých okolností vznikl Klub vojenské historie-Dukla?
„Oficiálně třiadvacátého prosince roku 2009.
Vlastně jsme si ho dali po
stromeček.“ (úsměv)
 Co zakládající členy
spojovalo a čeho jste chtěli
dosáhnout?
„Především vojenská historie a zájem o vojenství
všeobecně. V začátku fungování klubu jsme měli
i airsoftový tým, který byl
zaměřen na moderní armádu či moderní ozbrojené složky. Pokud si pamatuji dobře, tak měl název
Blackwater Morava a později Xteam Prostějov. Dále
jsme měli sekci Badatelé
vojenské historie. Sekce
Rudé armády, dnes se
hodně používá slovo
Reen, nakonec dostala
 
prioritu.“

„Pevně doufám, že ano. Vše vždy záleží na tom, kolik se podaří sehnat
peněz, což není mnohdy jednoduchá
záležitost. Je docela možné, že kolona
2018 bude sídlit přímo v Prostějově,
kde možná proběhne i malá bitva. Na
toto téma jsme nezávazně hovořili
s náměstkem primátorky Statutárního
města Prostějova Pavlem Smetanou.
Byl tomuto nápadu nakloněn, tak uvidíme. Určitě by si to město za podporu, jakou nám poskytuje, zasloužilo.“
 Dalším velkým projektem,
který dlouhodobě připravujete, je
zářijové Dobývání Plumlova. Na
něj míří řada spřátelených klubů

diny bych tento koníček dělat nemohl.
Mám to štěstí, že obě moje dcery to
zajímá, takže jezdí se mnou. Někdy
jedeme celá rodina, pojmeme to jako
rodinný výlet.“
 Jakou akci byste uspořádali,
pokud byste měli neomezený rozpočet?
„Tak bych pracoval na tom, aby se
všichni vojáci dostali domů. Na našem
území je spousta označených i neoznačených hrobů a v nich pochovaní
vojáci, kteří byli často jen nástrojem
v rukou politiků. Ti by si zasloužili ležet v rodné zemi. Myslím všechny, bez
rozdílu rasy či národnosti.“

vizitka
JAROSLAV DVOŘÁK
✓ narodil se 28. 7. 1969 v Prostějově
✓ do roku 1992 žil v Pivíně, který byl ve
středubojovýchoperacínasklonkudruhésvětové
války, později se přestěhoval do Prostějova
✓ je vyučeným mechanikem kolejových motorových vozidel
✓ pracoval pro České dráhy, na pile AMF v Křenůvkách a nyní v DT
výhybkárně a strojírně Prostějov
✓ je ženatý, má dvě dcery
✓ mezi jeho koníčky patří Klub vojenské historie-Dukla z.s.
zajímavost: narodil se přesně pětapadesát let poté, co začala první světová válka, načet raritou KVH-Dukla je skutečnost, že místopředseda
spolku Rudolf Kozic se narodil 11. 11. 1981, což bylo přesně třiašedesát
let od chvíle, kdy první první světová válka skončila

letos slavíme jubileum...

Pondělí 9. října 2017
www.vecernikpv.cz


PROSTĚJOV Už příští víkend! Pouhých jedenáct dní zbývá
do rozluštění tajenky, kdo povede Českou republiku v příštích
čtyřech letech. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 20. října odpoledne a v sobotu 21. října dopoledne. Dle aktuálních zpráv ze společnosti mnozí z voličů stále ještě
nejsou rozhodnuti, komu dát svůj hlas a přispět tak k možnosti
získat poslanecký mandát. Letošní parlamentní volby mohou
být skutečně zlomové a osud naší země je ve vašich rukou!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník proto i dnes poskytuje svým čtenářům přehlídku kandidátů, kteří se o křeslo ve Sněmovně uchází
v rámci Olomouckého kraje. K tomu přidáváme aktuální průzkum a také výsledek studentských voleb!





SOUČÁSTÍ TIŠTĚNÉHO VYDÁNÍ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU,
KTERÉ VYCHÁZÍ
V PONDĚLÍ 16. ŘÍJNA,
BUDE SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA
PARLAMENTNÍ VOLBY 2017
NA ŠESTNÁCTI STRANÁCH
NAVÍC NAJDETE:
exkluzivní rozhovor s politologem
aktuální průzkum veřejnosti
představení regionálních kandidátů
návody, jak správně volit...
zajímavosti od volebních uren

... NEZAPOMEŇTE SI ZAJISTIT PŘÍŠTÍ VEČERNÍK
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VOLBY PODLE STUDENTŮ: za premiéra chceme „Piráta“!

    
       

Na středních školách v České republice proběhly v úterý 3. a ve středu 4.
října Studentské volby. Středoškoláci
si tak mohli „nanečisto“ vyzkoušet
dát hlas politické straně, hnutí či koalici, které kandidují do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR v blížících
se reálných volbách. V rámci Studentských voleb, které organizuje vzdělávací program Jeden svět na školách
společnosti Člověk v tísni, odevzdalo
svůj hlas 40 068 studentů z 281 škol.
V Olomouckém kraji se do projektu zapojilo sedm gymnázií a devět
středních škol či učilišť, lístek do urny
vhodilo téměř dva a půl tisíce dívek
a mladíků starších patnácti let. Konkrétně v Prostějově se pak volilo na
Cyrilometodějském gymnáziu a Obchodní akademii.
Možnost volit měli studenti starší 15 let
ze škol, které se do Studentských voleb
zapojily. Vlastní volby na školách probíhaly obdobným způsobem jako volby skutečné: studenti sestavili volební
komise a připravili volební místnosti
s urnou a plentou, za níž voliči zaškrtávali na volebních lístcích jednotlivé
politické strany, hnutí nebo koalice,
které v reálných volbách kandidují.
Vše probíhalo pod vedením jednoho
pedagoga. Ten po skončení voleb odeslal prostřednictvím zabezpečeného
webového rozhraní výsledky za školu
k celkovému zpracování. To zajišťovala
agentura Millward Brown.
Všem zúčastněným školám organizátoři
zaslali informační texty o volebním systému České republiky a jeho historickém
vývoji. Školy také obdržely manuál, jak
při realizaci voleb postupovat, doprovodné didaktické materiály, plakáty k propa-

gaci voleb na škole a volební lístky. Mimo
to měli vyučující možnost zhlédnout se
svými studenty některý z tematických
dokumentů, zpřístupněných prostřednictvím audiovizuálního výukového
portálu JSNS.CZ.
Jak vyplývá ze zveřejněných výsledků,
kdyby vše záviselo na středoškolácích,
volby do poslanecké sněmovny by vyhráli Piráti. V Olomouckém kraji je volilo
22,16 procent studentů gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť. Druhou nejčastější volbou
bylo hnutí ANO 2011 s 14,16%, třetí by
skončilo SPD Tomia Okamury s 8,77%.
Na čtvrtém místě by se umístila TOP 09
(7,95), pátá Strana zelených (6,82). Do
poslaneckých lavic by studenti z místního regionu poslali ještě zástupce ODS
(5,32) a seskupení Sportovci (5,03).
Těsně pod pětiprocentní hranicí skončili
komunisté, lidovci, Blok proti islamizaci-Obrana domova, Realisté, Strana svobodných občanů či Starostové a nezávislí. Úplně mezi krajskými středoškoláky
vyhořela ČSSD, která obdržela pouze
1,70 procenta hlasů.
Studentské volby v celorepublikovém
měřítku vyhráli taktéž Piráti, kteří získali takřka pětadvacet procent hlasů
(24,22). Na druhém místě skončilo
ANO 2011 s 11,88 procenta a třetí
byla TOP 09 s 11,75 procenta hlasů.
Do Sněmovny by středoškoláci poslali
ještě SPD Tomia Okamury (7,76%),
Zelené (6,33%), ODS (6,14%) a hnutí
Sportovci (5,21%). Naopak za hranicí
potřebných pěti procent by byli Rozumní-stop migraci a diktátu EU s 3,57
procenty, KDU-ČSL s 3,49, KSČM
s 3,29 či Blok proti islamizaci-Obrana
domova s 3,08%. Na mizivých 2,48

Foto: www.jsns.cz

procent dosáhla u studentů ČSSD, ještě
o kousek níž byli Starostové a Nezávislí
(2,29) či DSSS (1,12). Nejméně hlasů
obdržela stana Volte Pravý Blok a to
0,03 procent.
Zajímavé je, že Piráti vyhráli s přehledem
ve všech krajích. Pouze ve třech se pak na
druhé místo před ANO 2011 dostala
TOP 09. „Výsledky Studentských voleb
bude možné za pár dnů srovnat s výsledky voleb reálných. Je jisté, že se budou
výrazně lišit. Zároveň ale to, jak nanečisto
volili studenti, zřejmě naznačuje určitý
trend ve vývoji voličských preferencí,“
poznamenal ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách Karel Strachota, který projekt Studentských voleb před
sedmi lety inicioval. „Od vyučujících a na
základě návštěv škol víme, že stejně jako
v minulosti přistupovala většina žáků
k volbě zodpovědně, část náctiletých
stranu vybírala a volila z recese,“ poznamenal.
Oproti předchozím volbám nanečisto
do Sněmovny v roce 2013 si kromě
Pirátů přední politické strany pohoršily. Před čtyřmi lety vyhrála TOP 09 se
ziskem 17,8 procenta hlasů, v těsném

závěsu byli Piráti s přízní 17,7 procenta,
ANO 2011 mělo tehdy podporu 13,4
procenta studentů. Středoškoláci dávali
šanci i sociálním demokratům, která se
se ziskem osmi procent umístila na čtvrtém místě. Pozici Okamurovců tenkrát
zabírala Dělnická strana sociální spravedlnosti se ziskem 7,2 procenta a nejslabší stranou ve Sněmovně měla být ODS
s podporou 6,2 procenta.
Studentské volby jsou vzdělávacím
projektem. Jejich cílem je přiblížit
středoškolákům základní demokratické principy, seznámit je s volebním
systém České republiky a podpořit
dialog týkající se správy veřejných věcí
jak mezi studenty navzájem, tak mezi
studenty a jejich vyučujícími či rodiči.
V neposlední řadě je jejich cílem také
zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí
v řádných volbách. Na přípravu, průběh a zveřejnění výsledků nemá vliv
žádný politický subjekt.
Kompletní výsledky Studentských voleb
2017 naleznete na www.vecernikpv.cz.
Na webových stránkách Jednoho světa
na školách jsou k dispozici i výsledky
předchozích ročníků.

    „LITHIUM JE KRÁDEŽ
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Zadavatel: ČSSD
Zpracovatel: BB Design

názoru ani není divu. Nyní naštěstí s nástupem nového ředitele se vše vrátilo do
původního a osvědčeného modelu s pěti
samostatnými územními odbory. Samozřejmě všechny zůstaly součástí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého
kraje.“
 Proč se systém tří oblastí neosvědčil?
„Protože každý ředitel jednotlivého
územního odboru zná mnohem lépe
své vlastní teritorium, a to nejen místopis,
ale i osobně své pracovníky a celkovou
administrativu. Menší celky jsou tak daleko funkčnější. Představte si, že sanitka
z Prostějova musela často vyjíždět na
Přerovsko či dokonce Hranicko, kde to
osádka vůbec neznala. Docházelo ke
zmatkům, stejně jako v případech, kdy
naopak Přerované ze záchranky vyjížděli
na Prostějovsko. Osobně jsem rád, že se
systém krajské záchranky vrátil do původního stavu.“
 Mluvíme o organizační stránce,
jak se ale za uplynulá léta změnila
technika záchranné služby?
„Uvedených sedm let je také hodně
dlouhá doba ve vývoji techniky. Počínaje
vozidly a přístroji konče. Ještě za mého
působení ve funkci ředitele jsme jezdili
sanitkami značky Volkswagen, na jaře letošního roku však přibyly dva nové Mercedesy v úpravě pro sanitní vozy a v plné
zdravotnické výbavě. To je obrovský
přínos nejenom pro záchranku, ale i pro
občany celého prostějovského regionu.
Tato vozidla jsou tedy vybavena mnohem moderněji, navíc místo řidiče disponuje velmi podrobnou navigací, což

umožňuje i mnohem rychlejší dojezd za
pacienty i do těch nejvzdálenějších koutů
okresu.“
 Málokdo z laiků si uvědomuje, že
důležitou součástí krajské záchranky
je i letecká záchranná služba. Ta v posledních dvou letech prožila hodně
bouřlivé období...
„Letecká záchranka v Olomouckém
kraji byla a stále ještě je provozována
soukromými subjekty. Ministerstvo
zdravotnictví však platilo provoz vrtulníku i mzdové náklady pilota. Zdravotnická posádka byla placena zase
z veřejných peněz prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Stýkal se zde tedy
státní sektor se soukromým. A musím
lidovou mluvou říct, že z toho kolikrát
vznikal pořádný guláš. V současnosti
to dospělo do takové situace, že v kraji
působí soukromá letecká záchranka
ze Slovenska. Naštěstí je tato situace
nastavena pouze do konce roku 2018.
Po této době dostalo Ministerstvo zdravotnictví ČR za úkol připravit výběrové
řízení na zajištění státního provozovatele Letecké záchranné služby v ČR! Od
roku 2019 by tedy tato služba měla být
zcela v rukou státu. To znamená pod
jednou střechou, jednou kontrolou
a jedním způsobem financování.“
 Existuje v záchranné službě ještě
něco, co by bylo potřeba zlepšit?
„V rámci této odpovědi musím pochválit
výbornou spolupráci lékařů rychlé pomoci s policisty, hasiči a ostatními složkami Integrovaného záchranného systému
města Prostějova. Co se týká techniky,
aktuálně už snad není co zlepšovat, i když
vývoj v této oblasti jde rychle kupředu.
Nyní bychom se ale měli zaměřit na zajištění většího objemu peněz, který by mířil
na zvýšení počtu lékařů na záchrance.
S jejich nedostatkem se totiž potýkáme
už řadu let. V Prostějově sice máme celkem stabilizovanou situaci, i když mnohdy pokrýváme služby externími lékaři.
Ne všude se to ale takto daří. Když do
záchranné služby půjde více peněz, můžeme logicky očekávat i větší zájem o tuto
práci mezi lékaři.“
(pr)

STOLETÍ“

Zadavatel: SPD
Zpracovatel: PV Večerník
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Radim FIALA,
lídr kandidátky SPD
Tomia Okamury
v Olomouckém kraji
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PROSTĚJOV Ještě před sedmi lety
působil jako ředitel Zdravotnické záchranné služby v Prostějově. Ovšem
ani po odchodu do profesionální
politiky Pavel Holík (na snímku)
neztratil kontakt s lékařskou praxí.
U záchranky slouží dvakrát do měsíce
i nadále. S mužem, který v nastávajících parlamentních volbách usiluje
o třetí poslanecký mandát v řadě, jsme
si povídali o záchranné službě v celém
Olomouckém kraji.
 Před vaším vstupem do celostátní
politiky před sedmi lety jste dlouhé
roky vykonával funkci ředitele zdravotnické záchranné služby. Jak se vám
nyní žije bez záchranky?
„Záchranná služby byla a stále je celý můj
život. Tato práce mimo jiného zahrnuje
i spoustu adrenalinu, což jsem jako akční
člověk měl rád. (úsměv) Je pravdou, že
od doby, co jsem se před sedmi lety stal
politikem na plný úvazek, zůstávám stále
zaháčkován i na záchrance. Sloužím le
bohužel už jen jednu či dvě směny za měsíc. Není to samozřejmě moc, ale pro mě
osobně to velký význam má. Neztrácím
totiž kontakt s prostředím, které jsem
dlouhá léta znal, s lidmi i technikou, která
se neustále rozvíjí.“
 Jak se za těch sedm let podle vás
změnila záchranná služba?
„Sedm let je v záchranné službě velmi
dlouhá doba... Během ní došlo k mnoha změnám směrem dopředu, bohužel
jsem však v jednom období zaznamenal
i krok zpátky.“
 Jaký?
„Když jsem v roce 2010 odcházel z postu
ředitele ZZS v Prostějově, byla krajská
záchranka Olomouckého kraje rozdělena na pět samostatných územních
odborů. Kromě prostějovské to byla
ještě olomoucká, přerovská, šumperská
a jesenická. S nástupem nového ředitele
krajské záchranky došlo ke zrušení těchto odborů, které se sloučily do tří oblastí.
Šumperk se spojil s Jeseníkem, Prostějov
s Přerovem a Olomouc zůstala samotná.
Tento systém zavedený před dvěma lety
se ale naprosto neosvědčil, a podle mého



   

podniká firmám a živnostníkům a taky to,
jak to v autě na které cestě kodrcá.“
 Když jste nakousl ty silnice: jak se
vám po nich jezdí?
„Myslíte, kde jsem si naposledy zničil
auto? (smích) Udělali jsme si analýzu a asi
třetina krajských silnic je opravdu v havarijním stavu. Pak je hodně silnic, kde se
dlouhodobě opravovaly jen výtluky a nikdo neřešil jejich celkový technický stav.
Opravy komunikací jsou proto prioritou.
Chcete důkaz? Letos investuje hejtmanství pod mým vedením do oprav silnic
celou jednu miliardu korun, to je nebývalé číslo. Navíc pokud hnutí ANO uspěje
v parlamentních volbách, máme jasný
cíl: během příštích čtyř let otevřeme 280
kilometrů nových dálnic a 220 kilometrů
začneme stavět. V našem regionu musí-

  

me vybudovat obchvat Přerova a Bludova a napojení dálnice D35 na Mohelnici.“
 Byl jste dvacet let starostou malé
vesnice, je velký rozdíl starat se o obec
nebo o celé hejtmanství?
„Ve Výšovicích něco jeden den schválilo
zastupitelstvo a druhý den jsme na tom
začali pracovat. Na kraji je všechno trochu
složitější, ale na to jsem byl připravený už
ze sněmovny. Tam všechno zabere ještě

více času. Naštěstí mi zůstal ze starostování ten drajv a vím, že když je něco fakt
důležité, musím to osobně pohlídat a protlačit. Ve Výšovicích jsem si většinu věcí
zařizoval sám, takže znám všechny ty procesy, žádný úředník mě nemůže nachytat
výmluvami, že něco nejde.“
 Říkal jste, že jako hejtman hodně
jezdíte po Olomouckém kraji. Objevil jste nějaké skryté silné stránky
regionu?
„Nemyslím si, že by měli politici objevovat něco skrytého... Silné stránky
kraje jsou dány prostředím a znali je už
naši předkové. Mám na mysli úrodnou
Hanou a neuvěřitelně krásnou přírodu,
zejména na Jesenicku, se kterou souvisí
nejen cestovní ruch, ale třeba i lázeňství.
To jsem si při cestách jen potvrdil. Máme
v kraji šikovné a zapálené lidi od zemědělců až po hoteliéry nebo provozovatele
horských středisek. Fungují v náročných
podmínkách, daleko od Prahy a bohatých investorů, takže jsou zvyklí spoléhat
se hlavně sami na sebe. Když jim kraj
nebude klást byrokratické překážky a naopak je smysluplně podpoří, pocítí to na

zlepšení životní úrovně všichni obyvatelé
od Prostějova a Olomouce až po lidi žijící
v polském příhraničí.“
 Co lidi v Olomouckém kraji podle
vás nejvíce trápí?
„Myslím, že mají až po krk politiky
a byrokracie. Ať to beru podle sousedů,
starých známých nebo lidí, které jsem
potkal jako hejtman, tak všichni slušní lidé chtějí slušně žít. Politici by tady
měli být jen proto, aby ten slušný život
lidem zajistili, a když někdo chce svůj
život zlepšit, aby k tomu nemusel shánět
deset razítek. Moje krajská vize je pořád
stejná: Zaměřit se na dopravu, a mám na
mysli silnice i veřejnou dopravu, ať se dá
slušně dojet do práce a do školy. Ty školy
ať jsou kvalitní a připraví naše děti dobře
do života. Zajistit špičkovou zdravotní
péči a bezpečnost lidí. K tomu myslet na
staré a nemocné, kteří potřebují pomoc
a podporu. Když tyhle základní věci zajistíme, ostatní už půjde samo. No samo
možná ne, ale mnohem jednodušeji.“
 Letos se znovu ucházíte o znovuzvolení do Poslanecké sněmovny.
Proč by vás lidé měli volit? Co jste

vlastně předchozí čtyři roky v Parlamentu dělal?
„Víte, já věřím, že se lidé nenechají oblbnout lacinými předvolebními hesly na
billboardech, ale budou volit ty, kteří
něco umí, prokázali své schopnosti a jsou
zvyklí pracovat. Ve sněmovně nejde o to,
kolik člověk přednese ohnivých projevů.
Ty sice zaznamenají televizní kamery, ale
jinak nejsou k ničemu. Když si projdu
v hlavě uplynulé čtyři roky, angažoval
jsem se takto při přípravě bezpočtu zákonů a jejich novel, jen namátkou můžu
uvést stavební zákon, zákon o veřejných
zakázkách, zákon o pohřebnictví, zpřehlednění procesu EIA nebo zákon o odpadech... V naprosté většině šlo o zákony,
se kterými jsem se potýkal už jako starosta, nyní jako hejtman Olomouckého
kraje. Takže jsem dobře věděl, jak by měly
vypadat, aby opravdu sloužily občanům
a rozvoji našich vesnic a krajů. Vždycky
jsem se snažil, aby každý nový zákon
omezil byrokracii a možnost korupce.
Hnutí ANO a ani já osobně se nemáme
za co stydět, uplynulé čtyři roky jsme prostě makali.“

využity na podporu českých zemědělců a pro vytvoření nových pracovních míst na venkově.“
 Kdybyste měl zmínit jednu nejdůležitější
prioritu z vašeho volebního programu, která
by to byla?
„Pilířem programu sociální demokracie je razantní zvyšování mezd. Ekonomice se daří, máme
nejnižší nezaměstnanost v Evropě a je naprosto
nezbytné, aby hospodářský růst pocítili všichni
občané, není důvod, aby z tohoto pozitivního
trendu měli užitek pouze velké korporace, miliardáři a banky. Když bohatne země, musí bohatnout i lidé. Produktivita práce je u nás na sedmdesáti procentech průměru Evropské unie, ale
platy pouze na třiceti. To se musí změnit. Trend
zvyšování mezd brzdily minulé pravicové vlády,
vzpomeňme nesmyslné tvrzení, že si musíme
utahovat opasky. Za naší vlády mzdy rostly jako
ještě nikdy v historii České republiky. Sociální
demokracie prosadila výrazný růst minimální
mzdy z osmi tisíc na současných dvanáct tisíc
dvěstě korun. V tomto trendu chceme pokračovat a v příštích čtyřech letech její úroveň zvýšit na
šestnáct tisíc. I díky zvyšování platů ve veřejném
sektoru a tlaku na celý pracovní trh roste průměrná mzda. A těší mě, že v Olomouckém kraji
za poslední měsíce více, než je celorepublikový
průměr, byť stále máme co dohánět.“
 Jakými opatřeními chcete docílit, aby se
platy zvedaly?
„V našem programu nabízíme desítku opatření, kterými chceme dosáhnout růstu průměrné mzdy na čtyřicet tisíc korun do roku 2022.
Snížíme daně osmadevadesáti procentům zaměstnanců, dále malým a středním podnikům.
Založíme Českou investiční banku, která bude
poskytovat zvýhodněné úvěry českým rozvíjejícím se podnikům. Změníme systém investičních pobídek, podmínkou podpory nových
investorů bude výroba s vyšší přidanou hodnotou a dopředu zaručená úroveň mezd jejich
zaměstnanců. Zaměříme se na rozvoj strukturálně znevýhodněných regionů a vytvoříme
předpoklady pro růst životní úrovně ve všech
částech naší země.“
 Mezi tradiční voliče sociální demokracie
patří senioři. Co nabízí váš program nejstarší generaci?
„Budeme pokračovat v podpoře seniorů, o kterou jsme se zasazovali v tomto volebním období. ČSSD prosadila vyšší valorizaci důchodů,
díky nám si od příštího ledna důchodci polepší
v průměru o 475 korun měsíčně, což je nejvyšší zvýšení od roku 2008. Zavedli jsme nový
systém pravidelného zvyšování penzí podle
reálného růstu cen, který i na příští léta bude
garantovat jejich vyšší růst. Zrušili jsme zdravotnické poplatky a razantně jsme snížili limit
doplácení na léky, které pocítí statisíce důchodců. Chceme zavést až šestiměsíční ošetřovné při

2. díl - pokračování z minulého vydání
Když se v roce 2013 umístil v celostátní
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.
 Kde se vzala vaše chuť takhle pracovat
pro ostatní?
„Mám to v rodině. Prarodiče byli aktivní
v Sokole a dalších spolcích, maminka byla
starostkou. Takže jsem to vlastně zdědil. Už
jako kluk jsem pořád něco dělal a vymýšlel.
Učil jsem se hrát na pozoun, hrál závodně volejbal a ještě jako středoškolák jsme si s brat-

rem založili cestovní kancelář, která funguje
dodnes.“
 Od sportu a cestovky je ale k politice pořád docela daleko...
„Studoval jsem mezinárodní vztahy a diplomacii u nás i v zahraničí, projel spoustu zemí. Mám
to obrovské štěstí, že mě práce starosty a experta
Evropské unie velmi často zavane do nejrůznějších koutů Evropy i světa, všude se mohu inspirovat dobrými příklady i tím, čeho se raději vyvarovat. A pokud zbyde čas, jezdím ještě občas
i s naší sršní ´cestovkou´, rodinou, kamarády
či Dechovým orchestrem ZUŠ Zábřeh, někdy
si ze mě známí dělají legraci, že jiné příjmení než
Sršeň bych prostě nemohl mít. To všechno je
obrovská škola a dar, který se snažím vracet tím,
že své zkušenosti využívám jako starosta a v posledním roce jako krajský zastupitel. A od října
bych jich třeba mohl využít i jako poslanec...“
 Co vás na tom postu láká? Levné obědy
ve sněmovně, poslanecká imunita nebo blízkost velké politiky?
„Upřímně: ani jedno z toho. V naší hospodě

´U Urbanů´ máme jídlo stejně levné jako je
ve sněmovně a navíc mnohem lepší. Imunita
je pro mě cizí slovo a nikdy bych ji nevyužil.
A velká politika? To ano, ale ve prospěch malých vesnic. Zemědělci ani malí živnostníci nemají v Parlamentu zastání a většina malých obcí,
městeček ani středních měst politiky nezajímá,
protože si dělají zálusk hlavně na hlasy voličů
z Prahy a největších měst. A pak to dopadá tak,
že v Parlamentu vznikají zákony, které nikomu
nic nepřinesou, jen lidem komplikují život.
Věřím, že to lze změnit. Možná jsem přílišným
idealistou, ale ztotožňuji se s citátem Paula Coelha, že když něco opravdu chceš, celý vesmír se
spojí, abys to mohl uskutečnit. Kéž by si totéž
přáli všichni politici...“
 Jak chcete nalákat lidi, aby dali svůj hlas
právě Starostům? Mnozí voliči se obávají, že
jejich hlas takzvaně propadne ve prospěch
někoho, koho by volit vůbec nechtěli, když
dají svůj hlas menší straně, která se do Parlamentu nedostane.
„Propočítali jsme si to a vyšlo nám neuvěřitel-

né číslo: Abychom dostali za Olomoucký kraj
do kraje jednoho poslance, stačí nám přibližně
dvacet tisíc hlasů, to je nějakých padesát hlasů
za každou obec, včetně Olomouce a dalších velkých měst, kde těch hlasů bude určitě mnohem
více. Proto hledáme dvacet tisíc dobrovolníků.
(úsměv) Není to tak moc, třeba když si spočítáme, kolik našich známých, patriotů našeho
regionu, k volbám vůbec nechodí. Jsem podobně jako většina občanů znechucen úrovní celostátní politiky, ale když jsem si tohle uvědomil,
rozhodl jsem se, že do toho půjdu! Už jen proto,
že mě strašně mrzí, kam to naše demokracie za
osmadvacet let dopracovala... A také proto, aby
můj malý čtyřměsíční synek, který mi při našich
společných vyjíždkách kočárkem dělá poradce
nejen stavu chodníků a komunikací v naší obci,
vyrůstal v zemi podobné těm, jako je Dánsko či
Rakousko, protože my Češi na to máme! Oslovíme své přátele a příznivce, aby i oni oslovili své
známé, abychom něco společně pro náš krásný
kraj a zemi udělali. Vypadá to jednoduše, tak to
pojďme zkusit!“

Zadavatel: Starostové a nezávislí
Zpracovatel: PV Večerník

  

„Jitrnice na stromech jsou fajn, ale musíme si je odpracovat“



Zadavatel: ČSSD
Zpracovatel: BB Design

vážné nemoci blízkého a systém předdůchodů
u fyzicky nejnáročnějších profesí. Je nezbytné,
aby lidé, kteří celý život pracovali, vychovávali
a starali se o svoje děti, měli ve stáří možnost žít
skutečně důstojný a spokojený život.“

          

mítnutí uprchlických kvót, které jsme prosadili
i v rámci zemí Visegrádské čtyřky.“
 Vedle bezpečnosti se nyní věnujete také
zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky a kvality potravin, ke kterému mají
vést mimo jiné systémové kroky v oblasti zemědělství. Můžete je v krátkosti představit?
„Sociální demokracie bude prosazovat tradiční
formy zemědělství, omezení používání škodlivých
hnojiv a necitlivých postupů, které vyčerpávají
zemědělskou půdu. V době, kdy se i v Olomouckém kraji potýkáme v posledních letech s nedostatkem srážek a s tím souvisejícím snižováním
hladiny podzemních vod, je ochrana kvalitní
půdy u nás na Hané klíčová. Za velmi zásadní
považuji zvýšení retenční schopnosti zemědělské půdy. Cestou je návrat k tradičním plodinám
a postupům. Naši předci pravidelně hnojili hnojem a vodní a větrnou erozi půdy téměř neznali.
Nezbytným producentem organické hmoty
pro ornici je živočišná výroba. Další synergický
efekt živočišné výroby je její vliv na osební postupy, krmné plodiny totiž mají pozitivní vliv na
stav půdy. Proto bych byl velmi rád, kdyby naše
Haná nebyla tak žlutá kvůli lánům řepky, ale více
by se zazelenala a zfialověla jetelem a vojtěškou.
K tomu vede cesta zásadního posílení malých
a středních zemědělců. Evropské prostředky určené pro venkov budou v maximální možné míře

 

Roman Váňa (na snímku) je krajským lídrem
kandidátky ČSSD do parlamentních voleb, které
seuskutečnívednech20.a21.října2017.Vkončícím volebním období byl předsedou sněmovního
výboru pro bezpečnost, ve svém volném čase působí jako záchranář v Českém červeném kříži, je
dlouholetým členem sboru dobrovolných hasičů,
inicioval humanitní projekt „Pomáháme pomáhat“. Taktéž jeho profesní život je velmi pestrý. PůsobiljakokastelánnahraděBouzov,bylporadcem
ministra kultury, stál u přípravy zákona o Hasičskémzáchrannémsboruautvorbynovéstruktury
Národního památkového ústavu. „Celý svůj život
vlastně dělám pořád to samé. Stále se věnuji ochraně, ať již jsou to lidé, nebo památky, a pomáhám
pomáhat,“vyznáváseRomanVáňa.
 Máte za sebou čtyři roky práce ve vedení
sněmovního výboru pro bezpečnost. Jaká je
podle vás úroveň bezpečnosti obyvatel naší
země?
„Česká republika je v rámci mezinárodního srovnání šestou nejbezpečnější zemí na světě. Klesá
kriminalita, za současné vlády jsme se zařadili
mezi evropské premianty v rámci kybernetické
bezpečnosti. Napravili jsme devastující podfinancování bezpečnostních sborů, opakovaně
jsme navýšili platy policistů a hasičů. Přestože se
Evropa v současné době potýká s imigrační krizí, Česká republika žádné problémy s uprchlíky
nemá. Je to díky našemu konzistentnímu od-

našeho programu je razantní zvyšování mezd“

Volební lídr ČSSD Roman Váňa: „Pilířem

 Mnozí nevěřili, že jako poslanec
budete stíhat i hejtmanské povinnosti. Jak ten první půlrok souběhu obou
funkcí hodnotíte?
„Pracuji od pondělí do neděle a spím pět až
šest hodin... Hlavní ale je, že mám kvalitní
tým spolupracovníků v Praze, nový stejně
dobrý jsem si vytvořil v Olomouci. Když
zasedá sněmovna, jsem v Praze, ale nejvíc
času trávím na kraji. Věnoval jsem teď hodně
sil tomu, abychom z krajského úřadu vytvořili perfektně fungující organizaci, která tady
bude pro lidi. Navíc jsem za těch pár měsíců
navštívil více míst v Olomouckém kraji než
za celý svůj předhejtmanský život. (úsměv)
Nemám rád rozhodování od stolu, naopak
je pro mě důležité mluvit s lidmi a osobně se
přesvědčit, jak fungují krajské školy, domovy
pro seniory a další organizace, jak se u nás

Zadavatel: ANO 2011
Zpracovatel: PV Večerník

„LIDI MAJÍ PO KRK POLITIKAŘENÍ A BYROKRACIE“

Jak zvládá souběh funkcí poslance a hejtmana? A jak vlastně prožil
první měsíce v „hejtmanském křesle“? Změnil za tu dobu názor na
svůj rodný kraj? Jaké jsou silné stránky našeho regionu a na čem bude třeba ještě zapracovat? Nejen o tom jsme si povídali s Ladislavem
Oklešťkem, hejtmanem Olomouckého kraje a poslancem za hnutí
ANO, který bude svůj mandát v letošních volbách obhajovat jako
jednička krajské kandidátky.
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navštivte stále více oblíbenější inter netové stránky www.vecernikpv.cz
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Volební servis připravili Petr Kozák a Michal Kadlec.
Foto: archív Večerníku a jednotlivých stran

Pondělí 9. října 2017
www.vecernikpv.cz
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EXSTAROSTU URČIC OBVINILA POLICIE!
„Budu se bránit ze všech sil, očistím své jméno,“
vzkazuje přes Večerník Vlastimil Konšel

URČICE,PROSTĚJOVTěžké chvíle nyní prožívá bývalý dlouholetý
starosta Určic Vlastimil Konšel. Prostějovská policie komunálního
politika obvinila z trestného činu neoprávněného nakládání s odpady. Vyšetřovatelé hospodářské kriminálky mají za to, že Konšel
v době, kdy už místní skládka byla dávno oficiálně uzavřena,
nechal do prostoru navážet další odpad. Muž, který v čele Určic
stál neuvěřitelných pětadvacet let, však v exkluzivním vyjádření
pro Večerník jakoukoliv vinu popírá.„Budu se samozřejmě bránit,“
uvedl bojovně Vlastimil Konšel..
Původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Bývalý starosta nyní čelí trestnímu
stíhání, o čemž minulé úterý oficiálně
informovala Policie České republiky.
„Z trestného činu neoprávněného
nakládání s odpady viní policisté
oddělení hospodářské kriminality
jednašedesátiletého
muže
z Prostějovska. Tohoto skutku se měl
dopouštět v období od roku 1997

do roku 2015, kdy jako starosta obce
umožnil na již uzavřené skládce tuhých
komunálních odpadů na území obce
navážení výkopové zeminy a stavebních sutí. Celkem tak byly na bývalou
skládku umístěny odpady v množství
přesahujícím šest a půl tisíce tun.
Necelé dva tisíce tun svého odpadu
poté z místa jedna z firem odvezla.
Náklady na odstranění zbývajících
4 600 tun odpadu byly vyčísleny na
bezmála jeden milion tři sta tisíc
korun,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
„V případě prokázání viny a odsouzení

hrozí obviněnému muži za uvedený
přečin trest odnětí svobody až na dva
roky,“ dodal k výši možného trestu policejní mluvčí.
Kriminalisté se případem určické
skládky zabývají na základě opakovaného oznámení stávající
místostarostky Marie Slezákové.
Napoprvé případ odložili, nyní se
k němu vrací. Údajnou škodu, která
odstraněním skládky vznikne, hodlá dle jejích slov obec po Vlastimilu
Konšelovi vymáhat. Exstarosta
ovšem jakoukoliv vinu odmítá.
„Skládka odpadů fungovala v Určicích
tuším od roku 1971 a za komunistů
se sem navážel všelijaký sajrajt, včetně
barev i různých chemikálií. V roce 1997
jsme se rozhodli s kolegy zastupiteli
s již uzavřenou skládkou něco udělat.
Rozhodli jsme se, že na tom místě provedeme terénní úpravy. Ano, nechal
jsem sem navážet stavební odpad, ale
jenom proto, abychom připravili projekt k rekultivaci nebezpečné skládky.
Ten skutečně vznikl v roce 2007. Mojí

fonů a jedněch dámských bílých
botasek způsobil majitelům věcí
škodu vyčíslenou na bezmála devětatřicet tisíc korun.
„Tento muž věci kradl kdykoliv,
když k tomu dostal příležitost. Jeho
kořistí se tak stalo například jízdní
kolo v hodnotě dvaceti tisíc korun
odcizené před prostějovským su-

permarketem, další kolo a mobilní
telefon odcizené v Radslavicích
na Přerovsku, ale i uvedené dámské
botasky odcizené z chodby bytového domu ve Smržicích,“ přiblížil
akční rádius pachatele František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie
Olomouckého kraje.
Během provádění úkonů byl 27.
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chybou bohužel bylo, že jsem si ho
nenechal schválit, zřejmě odborem
životního prostředí prostějovského
magistrátu. Moje úmysly ale směřovaly
k jediné věci, zasypat nebezpečnou
skládku stavebním odpadem, abychom ji mohli rekultivovat,“ vyjádřil
se pro Večerník k celé záležitosti
Vlastimil Konšel. Jak dodal, soudu se

v žádném případě nebojí. „Věřím, že
se od nesmyslného udání a následného policejního obvinění očistím.
V těchto dnech podávám proti tomuto trestnímu stíhání stížnost, a pokud
skutečně dojde k soudnímu líčení,
budu se bránit ze všech sil. Věřím, že
očistím své jméno,“ tvrdí odhodlaně
Konšel.

září tohoto roku podezřelý muž
umístěn do krátkodobé policejní
cely. „Během pobytu však poškodil její vybavení, konkrétně nástěnné hodiny a desky stolu, čímž
způsobil škodu vyčíslenou na šest
korun. Toto jednání bylo zaevidováno jako přestupek proti majetku
a bude k dořešení předáno přísluš-

nému správnímu orgánu,“ prozradil mluvčí.
Krátce po opuštění policejní budovy, již
v postavení obviněného, ještě týž den
muž navštívil jeden prostějovský supermarket, kde odcizil jedno nealkoholické, jedno alkoholické pivo a potraviny
v celkové hodnotě 293 korun.
>>> pokračování na straně 17



Plumlov (mls) - Autokemp Žralok, kde se v poslední době přes
léto koná velké množství akcí, získal v uplynulém roce nové toalety.
Nyní se řemeslníci pustí do potřebné rekonstrukce sprch.
  



Konice (mls) - Už před rokem koupila konická radnice polorozpadlý
areál bývalé Kožetvorby nacházející
se přímo na hlavním náměstí. Už
v té době se netajila svým záměrem
nechat objekt zbourat. Dosud se tak
ovšem nestalo. Nyní vedení města
navrhlo zpracovat projekt na vybudování nového parkoviště, které by
místo areálu mělo vzniknout.
  ! " 
Prostějovsko (mls) - Ministerstvo
zemědělství nařizuje vlastníkům lesů
na území ČR zastavení těžeb, a to až do
31. prosince. Týká se to borovicových
a smrkových lesů. Důvodem je fakt,
že dlouhodobé sucho oslabilo vitalitu
jehličnatých porostů a zároveň došlo
k přemnožení lesních škůdců. Jediné, co
se v současnosti může těžit, jsou stromy
spadlé během větrné kalamity. Opatření
platí až do konce letošního roku.

Dotace snadno a rychle

Vrták, jaký hned
tak neuvidíte...

SMRŽICE Nový most přes hlavní silnici se v těchto
dnech začal stavět ve Smržicích. Jeho piloty dělníci
vrtají až do hloubky dvanácti metrů. A vzali si na to
pořádné nářadí...
Bagr vybavený vrtákem budí v těchto dnech pozornost
místních. Stavba mostu je vyvrcholením kompletních
oprav silnic v obci i v jejím okolí, které začaly už začátkem letošních prázdnin. Uzavírky zablokovaly příjezdy
do obce hned z několika stran. Do Smržic se nyní nedostanete ve směru od Prostějova i Kostelce na Hané.
K tomu se přidala úplná uzavírka silnice mezi Kostelcem a sousedními Čelechovicemi.
Jak Večerník zjistil, silnice k mostu ve Smržicích by
měla být zprůjezdněná již v polovině října, konec prací
na mostu je však plánován až na 9. prosince. S opravami by se mělo částečně pokračovat ještě v příštím roce.
Celkově rekonstrukce přijde na více jak osmdesát milionů korun.
(mls)



Němčice nad Hanou (mls) - Další tři
nové kamery za zhruba 320 tisíc korun
přibudou v Němčicích nad Hanou. Jejich celkový počet tak vzroste na sedm.
Budou umístěny tak, aby nasnímaly
celé hlavní náměstí a všechny příjezdové křižovatky. „Kamerový systém se
u nás v minulosti osvědčil, je policií často využíván,“ uvedla starostka Němčic
nad Hanou Ivana Dvořáková.
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PROSTĚJOV Z nejméně sedmi
skutků majetkové kriminality
podezírali prostějovští kriminalisté osmatřicetiletého muže
z Prostějovska. Po zadržení se
chlapík během výslechu ke krádežím na Prostějovsku a Přerovsku přiznal. Odcizením tří
jízdních kol, tří mobilních tele-

RYCHLÝ
NÍK

($)(*"28 miliard

zjistili jsme
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Foto: Martin Zaoral

OLOMOUC Celkem osmadvacet
miliard korun potřebují na své projekty města a obce v Olomouckém
kraji. Vyplývá to z průzkumu, kterým olomoucké hejtmanství zjišťovalo záměry a potřeby jejich starostů. Také proto bude nově čerpání
krajských dotací jednodušší.
„Nikdy jsem nedělal rozhodnutí
za zdí kanceláře. Vždycky jsem se
snažil zjistit reálné potřeby lidí. Jak
žijí, co je trápí a co si přejí. Rozeslali
jsme proto na města a obce v Olomouckém kraji dotazník, ve kterém
jsme se ptali starostů na jejich potřeby a plány, na aktuální priority
i dlouhodobé vize,“ vysvětlil Ladislav
Okleštěk (ANO 2011), hejtman

Olomouckého kraje. „Obratem jsme
od čtyřiceti procent z nich dostali odpověď, což je skvělé! Zahrnuje to dvě
třetiny obyvatel celého regionu.
Získaná data jsou pro mě obrovsky cenná a důležitá. Díky nim
budeme moci lépe připravovat dotační programy. Věřím, že
nyní budou obce žádat o krajské
peníze snadno a rychle,“ doplnil
Okleštěk.
Změna
oproti
předchozím
rokům spočívá v tom, že se některé programy vyhlásí ještě
letos, po schválení krajského
rozpočtu tak žadatelé dostanou
peníze už počátkem příštího
roku. Vedení kraje o tom infor-

movalo na Setkání se starostkami
a starosty Olomouckého kraje.
Žadatelé se tak snáz dostanou k penězům například na výstavbu či rekonstrukci sportovních zařízení, přípravu
projektových dokumentací, obnovu
nemovitostí v památkových zónách
nebo budování cyklostezek a přechodů pro chodce. „Díky dotazníkům
jsme získali potřebné informace,
které nakonec pomůžou všem. Jsem
moc rád, že jsme tuto novinku na
kraji vymysleli. Teda upřímně, podle
mě to není žádný světoborný nápad.
Divím se, že už dávno dotazníkové šetření nedělali hejtmani přede
mnou,“ doplnil s úsměvem Ladislav
Okleštěk.
(red)

V Soběsukách prožili celý týden naplno
Dobrovolníků pomáhajících v domovech ubývá

SOBĚSUKY Neobyčejné množství aktivit bylo v průběhu uplynulého týdne připraveno v Domově pro seniory v Soběsukách. Navíc již tento čtvrtek tam v rámci dobrovolnického projektu 72 hodin zamíří děti ze školy v Krumsíně. A to vše navzdory
tomu, že kvalifikovaných a zapálených zaměstnanců stejně jako lidí ochotných nezištně pomáhat v domovech poslední dobou ubývá. Zůstávají jen „srdcaři“.
ry v Soběsukách prožít během jediného
původní reportáž
uplynulého Týdne sociálních služeb. Na
pro Večerník
ten už ve čtvrtek 12. října naváže Projekt
72 hodin, který je věnován dobrovolníMartin ZAORAL
kům nezištně pomáhajícím v domovech
pro seniory. Těch je v posledních letech
Zahrát si oblíbenou hru Bingo, procvičit stále méně.
si paměť, sledovat vystoupení členů pros- „Ještě tak před třemi roky jsme měli čtytějovského Sokola, oslavit Den seniorů či ři dobrovolníky, nyní nám zůstala pouze
vyslechnout přednášku s ukázkami výcvi- Zdeňka Řezáčová. Přestože pracuje v hyku živých ptáků přímo v areálu domova. permarketu, najde si čas, aby k nám zhruba
To vše mohli klienti Domova pro senio- dvakrát do měsíce přišla pomáhat. Navíc

na čtvrtek zorganizovala setkání se žáky
základní školy v Krumsíně. Zapojuje se
i její syn, který je vášnivým ornitologem.
Díky němu se klienti mohou seznámit se
životem různých druhů ptáků,“ prozradila
Večerníku ředitelka domova Yvona Andělová, která od letošního ledna ve funkci
nahradila Věru Palackou, jež odešla do
důchodu.
Večerník zajímalo, co je aktuálně v sociálních službách nejobtížnější. „Někdy
máme potíž najít kvalifikované zaměstnance. Platy v této oblasti nejsou právě
vysoké, a to ani přes poslední navýšení.
Ovšem ti, kteří u nás dlouhodobě pracují,
jsou skutečně srdcaři,“ reagovala s úsměvem Andělová.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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Zloději, kteří někoho přepadnou se zbraní v ruce, žádají
peníze, nebo život. Ženy obvykle žádají obojí... Mít dobrý přehled o svých příjmech
a výdajích, co nejlépe se připravit na budoucnost a zároveň omezit případná rizika je
nepochybně umění, které by
měli zvládat nejen racionálně uvažující muži, ale i jejich
něžné protějšky. Díky velké
nabídce nejrůznějších lákadel
totiž dokáže v dnešní době
pozoruhodně rychle zhubnout i to nejtučnější konto.
Abyste správně hospodařili se
svými financemi, přináší vám
Večerníku následující tematickou stranu.
Stranu připravil:
Martin Zaoral

WWW.

 
 

jídlem
&#-.4!!$  #%*5 Srostou
Partnerství přináší i potřebu nějak
rozdělit peníze, které oba vydělávají.
Jinak hrozí, že se jeden z partnerů
bude cítit nějak finančně vykořisťován. V zásadě existují tři základní
modely. Stejně jako v životě mezi sebou soupeří osobní a společné zájmy.
Který z nich převáží? Každý z párů si
může vybrat ten, který mu bude vyhovovat nejlépe.

dluhy

Všechny peníze
na jednom úètu
Tento model přináší s sebou největší
kontrolu nad penězi, protože všechny
vydělané peníze se sejdou na jednom
účtu. Má-li tento model úspěšně fungovat, je potřeba pro oba partnery z peněz
vyčlenit nějakou částku, se kterou si
každý může dělat, co uzná za vhodné.
Vybranou částku je pak vhodné posílat
na svůj soukromý účet, aby například
v případě elektronické platby za dárek,
nemohl druhý partner zjistit, že mu byl

Foto: internet

nějaký koupen. Výhodou tohoto mode- že občas je třeba na účet poslat extra
lu je úplná kontrola nad všemi vydělaný- platbu pro nepředvídatelné výdaje.
mi penězi a jednodušší společné spoření.
Nevýhodou pak je dobrovolné omezení
Ty platíš tohle, $! 
soukromí a komplikovanější osobní spoTřetí a poslední nejpoužívanější finanční
ření na již zmíněné dárky či koníčky.
model je asi nejhorším možným řeše&" '('  
ním. V tomto případě má každý svůj
 ) !
účet, z kterého financuje dohodnuté věci.
Tento model je postavený na společ- Problém je však v tom, že se s časem ceny
ném účtu, na který partneři pravidelně mění, a tak po nějaké době jeden z partposílají smluvenou částku, ze které se nerů může přijít s tím, že platí výrazně
platí provoz domácnosti - jídlo, nájem, více než protějšek, což do vztahu může
elektřina, voda, plyn, internet, hypotéka přinést dost negativní energie. Model
a jiné. Zbylé peníze si pak partneři po- na druhou stranu zachovává maximální
nechají pro svou potřebu. Takto je jasně finanční volnost a soukromí. Výhodou
definováno, na co jsou společné peníze může být vysoká možnost spoření, ale
určeny, navíc má každý z partnerů za- i utrácení. Odvrácenou stranou mince
chované finanční soukromí. Výhodou pak mohou být častější konflikty partje, že partnerům je umožněno osobní nerů ohledně peněz a ztráta přehledu
spoření a mají větší finanční volnost. o tom, co bylo a nebylo skutečně zaplaHorší už je to se společným spoře- ceno. Tento model je tak vhodný pouze
ním a je také potřeba počítat s tím, pro bezdětné páry, které mají volný vztah.

17100611140

17100311131

17052610560
1710061150

& FINANCE

Moje peníze, nebo naše peníze aneb

16110923303
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Říká se, že s jídlem roste chuť. Současnost nám ukazuje, že s jídlem
roste nejen chuť, rostou i dluhy. Ještě před sto lety nikdo neznal dnešní
technické vymoženosti, i tak si ale
užíval života. Maso si pravidelně
dopřávali pouze bohatí lidé, většina
ho měla na oběd jen v neděli. Přesto
se lidé nezadlužovali tak horentně
jako v současnosti. Dnes nedokážeme sobě a často ani svým dětem
nic odepřít. Utrácíme za zábavu
a zbytečný luxus. Kvůli tomu se zadlužujeme více než lidé z chudých
a rozvojových zemí, kde si nemohou
dopřát ani iPhone ani maso.
I kdyby všichni zaměstnanci šli do
stávky s tím, že požadují rodinný
dům se zahradou a dostali ho, tak
to stejně delší dobu stačit nebude. Brzy to bude každému málo
a bude požadovat auto pro sebe
i manželku.
To, co dnes zažíváme, není krize
z nedostatku. Jedná se o krizi našich
vlastních hodnot. Tu však žádní politici ani sociální pracovníci za nás
nevyřeší. S tím musíme začít každý
sám u sebe. Jenže když někdo zjistí,
že problém je v něm, pak už je pro
něj mnohem obtížnější ze životního
neúspěchu obviňovat vládu, nadřízeného či třeba bohatšího souseda...

CHCETE
 
 
  

608 960 042

letos slavíme jubileum...
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FINANCE

REALITY

Stavební firma hledá pozemek pro Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč, EXPRESSvýstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 CASH Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Koupím chalupu – chatu. Plumlov a okolí
739 367 205

řádková inzerce / vzpomínky
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Díky za to,
čím jste nám v životě byli,
za každý den, jenž jste pro nás žili...

Dne 13. října 2017
uplyne 5. smutný rok,
co nás navždy opustila
paní Květoslava FILIPI
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují dcera,
syn, vnoučata a rodina.

Dne 13. září 2017
jsme si připomněli
4. výročí úmrtí našeho tatínka,
dědečka a pradědečka,
pana Miroslava VÁLKA
ze Lhoty u Konice

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

Prodám družstevní byt 3+1, 78 m2, cihlový, 5 minut chůze od centra. ZŠ, MŠ, lékař
KOUPÍM
+ obchod bezprostředně u domu. Klidná
lokalita. Cena dohodou. Tel.: 603 185 047 POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha 2
Pronajmeme první podlaží s osmi míst- (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
nostmi (15 až 27 m2) v budově se samo- a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitstatným vchodem a zabezpečovacím nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
zařízením jako kanceláře (i samostatně). překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
K vybavení patří domovní videtelefon ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
s bzučákem, pevná linka, příruční sklad, so- www.gupv.cz. Po až pá 11:00 – 16:00 hod.
ciální zařízení, kuchyňka a parkoviště v areálu firmy. Možnost rozšíření i do podkroví. Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
avs@avs-automaty.cz. Je možno následně a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbradohodnout schůzku s prohlídkou objektu. ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
Adresa: Prostějov, Vrahovice-Trpínky 7
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
Prodám byt 1+1 v Prostějově - dobrá in- či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
vestice. Více informací na telefonní čísle 736 127 661, simonrene@seznam.cz
777 321 030.

Dne 11. října 2017
uplyne 10 roků
od úmrtí naší maminky,
paní Boženy STRAKERLOVÉ.
S láskou vzpomínají dcery
Božena a Vlaďka
s rodinami.

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

Dne 12. října 2017
si připomeneme 15. výročí úmrtí
pana Aloise RUDOLFA
z Ondratic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

Potřebuji koupit byt 2+1 nebo 1+1. Děkuji
604 635 527
Pronajmu garáž v Prostějově, ul. Brněnská.
Tel.: 724 711 106
Pronajmu garáž v PV, Fanderlíkova ul. Tel.:
602 775 607

SLUŽBY

Pronajmu vybavený byt 2+1 v rodin- Sběratel koupí porcelánové figurky. Kvaném domě v PV. 60 m2. Cena vč. inkasa litu ocením, ale koupím i běžné kusy.
11000Kč/m. Tel.: 720 750 511.
Dohoda jistá. Tel.: 605 138 473.

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

Pronájem prostorů na kosmetiku, ka- Koupím starožitný nábytek po r. 1970,
deřnictví, pedikúru, kanceláře. Tel.: i poškozený. Mám zájem i o ostatní
721 755 420.
starožinosti, např. mince, šperky, zbraně,
obrazy, hudební nástroje, hodinky,
Pronajmu byt 1+1 s lodžijí celkem 37m2, hodiny, moto jawa-čz, aj. E-mail:
ul. Dobrovského, Pv, 2. poschodí. Cena kukol.tom@seznam.cz, Tel.: 608 913 666
vč. inkasa 6000 Kč. Info.: 774 333 975
Vykupujeme starý nábytek do roku
Vyměním velmi pěkný byt 1+1 v Pv, 1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
po kompl. rekonstrukci, 44m2 za
nástroje, staré vzduchovky i nefunkčbyt 2 až 3+1 v Pv, s doplatkem. Tel.:
ní, starou pračku JETAS - PRAT, staré
605 011 310.
motorky Javy a celé pozůstalosti. Tel.:
702 809 319
Pronajmu byt 1+1, ul. Slavíčka, Pv. Nájem
4500 Kč + inkaso. Tel.: 604 825 387

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské a zednické
práce. Výroba a montáž pergol,
altánů, zimních zahrad a selských
konstrukcí. Tel.: 733 465 777

16011421482

Dne 6. října 2017
jsme si připomněli 7. smutné výročí
úmrtí nejcennějšího přítele,
syna a kolegy,
pana Martina ENDLERA
z Hradce Králové.
S láskou v srdci vzpomínají
maminka Marcela, příbuzní
a přátelé z Prostějovska.

17090721014

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

67/168 by se ráda seznámila s hodným ZD Moravan Domamyslice
a upřímným mužem. Prostějov a okolí. Sad Mostkovice
Tel.: 605 897 308
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.
Prodám levně plyn. závěsný kotel
protherm 12, 80 l boiler. Tel.: 774 664 966

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdci žijí dál.

Dne 13. října 2017
si připomeneme 2. výročí úmrtí
pana Antonína JANÍKA
z Pivína.
Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkuje manželka a děti
s rodinami.

Dne 9. října 2017
by se dožil 90 let
pan Vlastimil MERDA.
S láskou vzpomínají dcera
s manželem a vnuci.

Dne 11. října 2017
by se dožil 75 let
pan Ladislav KOLÁŘ.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

...a když mě budete potřebovat,
prostě si jen v srdci
zašeptejte mé jméno. Budu tam.

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají dál.

Dne 13. října 2017
vzpomeneme 9. výročí úmrtí
pana Josefa MIKEŠE
z Prostějova.
Za vzpomínku děkují manželka
a děti s rodinami.

Dne 10. října 2017
by se dožil 97 let
pan Karel SEKANINA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
manželka, syn a dcery
s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Zadáme štěňátka standartních
jezevčiků z chovatelské stanice
„z Hraběcí obory“. Případní zájemci
volejte na tel.: 731 172 053.

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.

a dne 12. října 2017
si připomeneme 3. výročí
úmrtí jeho manželky,
naší babičky a prababičky,
paní Františky VÁLKOVÉ.
Kdo jste je měli rádi,
vzpomeňte si s námi.
Za celou rodinu děkují
dcery Eva a Zdena.

Ač bolest v srdci, žádný žal,
neboť vždycky rád ses smál,
Tvá duše již pokročila dál.
I když slzy občas kanou, však není
to sbohem, nýbrž nashledanou.

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

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

Pohřební služba Pavel Makový

1707212808

SEZNÁMENÍ

Dnes, tj. 9. října 2017
uplyne 9. výročí od chvíle, kdy nás
navždy opustil
pan Stanislav ŠEVČÍK
z Brodku u Konice.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka a děti
s rodinami.

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

Antény Jiříček nabízí až 47 tv programů
bez poplatků. Telefon: 776 340 848,
www.anteny.cz www.kvalitne.cz

Právě tolik nabídek
můžete najít v naší rubrice
v PROSTĚJOVSKÉM
VEČERNÍKU.

Dne 30. září 2017
by se dožil 90 let
pan František JOSEFÍK
z Prostějova.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Hana s rodinou
a synové Jiří a Pavel.

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

V okolí Prostějova koupím dům i k opravě.
732 116 877
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František Herzig 1927
Květoslava Lužná 1925
Romana Morrisová 1968
Eva Štíbrová 1964
Michal Hanisko 1927
Jana Pátková 1950

Prostějov
Prostějov
Vrahovice
Ivaň
Vyškov
Vyškov

Poslední rozlouèení
Pondělí 9. října 2017
Františka Nakládalová 1933 Dubany 13.00 kostel Dubany
Petra Veličková 1981 Olomouc 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 10. října 2017
Jarmila Frýbortová 1928 Olšany u Prostějova 14.00 kostel Olšany u Prostějova
Pátek 13. října 2017
MVDr. Květuše Valentová 1929 Vrahovice 12.30 Obřadní síň Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
 $$

! 

Květoslava Koukalová 1930 Niva
Marie Vykopalová 1944
Kostelec na Hané
Marie Tichá 1924
Vřesovice

Poslední rozlouèení
Pondělí 9. října 2017
Marta Moučková 1922 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Středa 11. října 2017
Anna Pazderová 1930 Želeč 12.30 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Formánek 1958 Otaslavice Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh

170929111xx

15012920079

Pohřební služba FCC Prostějov
PhDr. Leopold Pospíšil 1947
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 9. října 2017
Bohumil Rušil 1935 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst

Do ženského kolektivu přijmeme
brigádníka na odpolední směny. Telefon:
603 533 508

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

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

Hledáme pomocnou sílu do kuchyně
a úklidové pracovníky. Tel.: 777 099 406.

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

Hledám řidiče dodávky pro dopravu thermoboxů na 3 hodiny denně v dopoledních
hodinách. Vhodné pro důchodce nejlépe
z Pv. Tel.: 606 825 911
Hledám švadlenu pro externí spolupráci
opravy oděvů. Tel.: 702 870 751

UZÁVÌRKA

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

JE V PÁTEK
13. ØÍJNA
V 10.00 HODIN

Pozice
Plat (Kè) Provoz
Kvalifikace
Firma
Pokojský/-ká
17 000 Kč
turnusový
základní + praktická Gastro Brno, Prostějov
Pracovníci pro výdej stravy
3 980 Kč
jednosměnný základní + praktická G.J.Wolkera Prostějov
Soustružníci
17 000-24 000 Kč jednosměnný střední odborné
MANUS, Prostějov
Řidiči dodávky s vlekem
v mezinárodní dopravě
25 000 – 45 000 Kč pružný
nižší střední odborné PM Sped, Nezamyslice
Řidiči nákladního automobilu 24 000 – 29 000 Kč pružný
střední odborné
SEMOS Hluchov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Číšníci/servírky
Řidiči dodávky do 3,5 t

Plat (Kè)

81 Kč/hod.
100 Kč/hod.

Provoz

Kvalifikace

Firma

turnusové
střední odborné
Penzion H CLUB, Prostějov
jednosměnný základní + praktická Insita pers, Prostějov

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

17100621147

17100621142
17052670575

  

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

17100621149

17040720401

 

Přijmeme servírky/číšníky a kuchaře
/-ku na HPP. Dále možnost brigády jako
výpomoc za barem –odpolední směny
a víkendy. Tel.: 777 099 406.

Přijmu paní na sjednávání schůzek.
200 Kč/hod. Tel.: 608 025 895

Pondělí 9. října 2017
www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?

Nabízím výpomoc v domácnosti, úklid,
Hledám elektrikáře a pomocné admi- nákupy, doprovod. Volejte kdykoliv po
nistrativně-technické pracovníky. Tel.: 8 hod. ráno na tel.: 704 185 783.
774 989 007

17060920615

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.

PRÁCI HLEDÁ

17100421136

PRÁCI NABÍZÍ

letos slavíme jubileum...

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

Pondělí 9. října 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

soutěže
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Také jednačtyřicáté 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
ivtěchtovydáníchkvintettradičníchmožností.Takédnesmátezaúkolrozpoznatfotografiijistéznáméosobnostiveřejnéhoživota,ježje
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 12. 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


 

  

Lužická 10
Antonín NOVÁK, Pasteurova 148, Olomouc
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...


 

  

T.G. Masaryk
Gabriela RÉPALOVÁ, Doloplazy 132
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA


 

  

OSTŘÍHÁME
Ludmila ČERNOCHOVÁ, Šárka 11, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.

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

SU
DO
KU



 

SUDOKU

  

1,9,9,6 Marie KVIČALOVÁ, nám. T.G. Masaryka 11, Prostějov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 480 Kč na akci.
KŘÍŽOVKA

17031060280

  

Výherce získá 'È5.29é 328.$=
   !

  

Potraviny Racek vám nabízí dárkové koše a milou obsluhu
Zdeněk MAJER, Finská 9, Prostějov
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

17090861019

SUDOKU

OSMISMĚRKA
SUDOVÁ PŘITAŽLIVOST ...... TOUR 2017 V PROSTĚJOVĚ

LIŠEJ, ÚKAZY, TORBY, SMYSL, POKRMY, FALZA, KLAKSON, PLAZMA, LAMAČI,
LÁNEK, SKUTA, POSYP, ÚSLUHA, KŮRKA, ŠTOLY, ČINEL, ZMARY,TROTL, PRSTY,
PARTE, VYNÁLEZ, SLÍVA, HONBA, MNIŠI, SYMBOL

Výherce získává '9ċ96783(1.<
 
 

Výherce získává 7ě,96783(1.<
 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

17091361037

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
SPORTU a graficky lehce poupravili dnes již
dvojnásobného veteránského mistra světa
v motokrosu, který žije v Prostějově...

17082360951

Výherce získá 0Ë67$
 

Výherce získá -('18 96783(1.8
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letos slavíme jubileum...

zveme vás...

TIPku

HÁZENÁ:
sobota 14. října:
10:30 TJ Sokol II Prostějov - Sokol Telnice (6. kolo 2.
ligy, skupiny“B“ mužů, hala v Kostelci na Hané).

LEDNÍ HOKEJ:

TS FREE DANCE NA DIVADLE

pondělí 9. srpna:
18:00 LHK Jestřábi Prostějov - HC Ústí nad Labem
(11. kolo WSM Ligy mužů, Víceúčelová hala-zimní
stadion)
sobota 14. srpna:
17:00 LHK Jestřábi Prostějov - HC Rytíři Kladno
(13. kolo WSM Ligy mužů, Víceúčelová hala-zimní
stadion)

KDY: NEDÌLE 15. ØÍJNA, 17:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, VOJÁÈKOVO NÁM. 1, PROSTÌJOV

Známá prostějovská taneční skupina TS FREE DANCE si na
tuto neděli připravila zcela originální divadelní projekt pod
názevm „MY“. Podnětem jeho vzniku bylo dvacetileté výročí
založení tanečního studia. A právě v duchu vzpomínek na jeho
dvacetiletou historii by se měl celý divadelní projekt nést. Bohatý program bude sestávat z několika bloků, kdy každý jeden
představí to, co je pro všechny ze studia nejdůležitější a co je
dělá jedinečnými.
Taneční studio FREE DANCE sklízí po celé republice nespočet
úspěchů, medailí a mistrovských titulů, a to zejména díky svým pověstným kreativním vystoupením. Věnuje se výuce všech věkových
kategorií a těch nejrůznějších tanečních stylů. Letos slaví dvacet let
od svého založení, a proto se jeho zakladatelka Jana Bálešová s lektory a tanečníky rozhodla připravit divadelní projekt, kde na historii

studia společně s návštěvníky zavzpomínají. Na programu bude
celkem pět tanečních bloků nazvaných originalita, všestrannost, trenéři, vztahy a emoce. Každý z nich představuje jeden pilíř, na němž
studio stojí a na kterém si zakládá.
„Připravili jsme si vskutku originální vystoupení, do nichž zapojíme
i diváky. Tančíme ve všech možných stylech, což nemá obdoby
v žádném jiném studiu. Zakládáme si také hodně na vztazích mezi
námi, dětmi i jejich rodiči. A hlavně do všeho dáváme city. Proto
se mimo jiné na projektu objeví i staré fotky a videa. Všichni tak
zavzpomínáme na dojemnou historii tanečního studia,“ prozradila
Bálešová. Co však říci nechtěla, je obsazení hostů, kteří na projektu
zatančí společně s TS FREE DANCE. „To bude překvapení!“
O důvod víc u toho být! Večerník slavící taktéž dvacet let svého
vzniku si mimořádnou příležitost ujít nenechá.

VOLEJBAL:
sobota 14. října:
10:00 TJ OP Prostějov - TJ Nový Jičín (5. kolo 2. ligy
žen, sk. „C“, letní hala u zimního stadionu Pv).
14:00 TJ OP Prostějov – TJ Nový Jičín (6. kolo 2. ligy
žen, sk. „C“, letní hala u zimního stadionu Pv).

akce
v regionu...

 DIVADEL
 

Hubertské slavnosti

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 9. října
14:00 Pojar dětem
animovaný film ČR
17:30 Po strništi bos
komediální drama ČR
20:00 Černý Petr
komediální drama ČSSR
úterý 10. října
14:00 Pojar dětem
17:30 Po strništi bos
20:00 Blade runner 2049
sci-fi thriller USA
středa 11. října
17:30 Zahradnictví: Dezertér
české drama
20:00 Jmenuji se hladový bizon
český dokument
čtvrtek 12. října
17:30 My little pony film
animovaná komedie USA
20:00 Sněhulák
misteriózní thriller USA
pátek 13. října
15:30 My little pony film
17:30 Kingsman: Zlatý kruh
akční komedie USA
20:00 Sobotín 2017
premiéra nejlepších filmů
z filmového tábora
sobota 14. října
15:30 My little pony film
17:30 Hora mezi námi
dobrodružné drama USA
20:00 Sněhulák
neděle 15. října
10:30 My little pony film
15:30 Hurvínek a kouzelné muzeum
animovaná komedie ČR
17:30 Zahradnictví: Dezertér
20:00 Sněhulák

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 9. října
19:00 KRÁLOVNY
česká komedie
Hrají: I. Plíhalová, V. Hartlová, V. Fialová
Režie: R. Vencl, M. Doleželová
Lázeňský pokoj možná nevypadá jako
vhodné místo pro komedii, ale opak
je pravdou. Tři ženy, které se na něm
sejdou, byly v nedávné době vystaveny
zlomovým životním okamžikům a teď
stojí před nelehkým úkolem - naučit se
žít své nové životy. Kromě tohoto faktu
však nemají společného vůbec nic. Každá z nich patří k jiné generaci, každá má
svůj příběh a každá se musí vyrovnat
s odlišnou životní situací. A je to právě
humor, který drží člověka nad vodou
v těch nejtěžších chvílích a pomáhá mu
zdolávat i ty nejhorší překážky.
středa 11. října
19:00 HAMLETI
druhé představení v rámci festivalu Aplaus
Hrají: J. Plodková, P. Čtvrtníček, J. Vyorálek, H. Hájek, J. Žáček, I. Lupták,
V. Vašák
čtěte na straně 28
neděle 15. října
17:00 „MY“
divadelní projekt tanečníků TS FREE
DANCE a hostů k dvacetiletému výročí
založení tanečního studia

GALERIE Kino
METRO 70
Školní 1, Prostějov
do 20. listopadu
17:00 „START 6“
výstava výtvarných prací a fotografií
studentů Střední školy designu a módy
Prostějov

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Tuto sobotu 14. října od
14:00 hodin se na zámku
v Plumlově budou konat Hubertské slavnosti.
Návštěvníci se mohou těšit na trubače VLS, přehlídku loveckých psů, ukázku vábení lovné zvěře,
přehlídku loveckých signálů, stánky s loveckou
tematikou, výstavu „Příroda a okolí Plumlova“,
lukostřelce KIRRI či dravé ptáky. Pro děti budou
připraveny soutěže, laserová střelnice, skákací
hrad, ovečky a přírodovědecký kvíz s odměnami.
Od 18:00 hodin je na programu Svatohubertská
mše. V průběhu dne potěší svou produkcí hudba
Hubertus, návštěvníkům půjde jistě k duhu bohaté občerstvení z myslivecké kuchyně.

ZUŠ V. Ambrose

Kravařova 14, Prostějov
do 30. listopadu
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 ZAČÍNÁME
do 26. listopadu
výstava prací žáků VO (Galerie Linka)
POD KŮŽÍ MARSYA
výstava k nedožitým 90. narozeninám
prostějovského rodáka Františka Sysla st. Kino klub
(1927-2013) se věnuje nejen jeho restaurátorské činnosti, ale ve stejné míře i jeho
Školní 4, Prostějov
volné tvorbě
středa 11. října
14:00 BioSenior:
ŠPALÍÈEK
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
česká komedie
Uprkova 18, Prostějov
Hrají: Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý
do 12. listopadu
sobota 14. října
AUTÍČKA PRO MALÉ I VELKÉ
Máte rádi retro a hračky? Tak přijďte za- 15:00 DOBRODRUŽSTVÍ
vzpomínat na autíčka, která se vyráběla NA PASECE 2
v Československu v sedmdesátých až de- pásmo pohádek ČR
vadesátých letech 20. století a hrály si s nimi 17:30 VALERIÁN A MĚSTO
TISÍCE PLANET
tzv. „Husákovy děti“. Do kouzelného světa
autíček vtáhne sbírka manželů Tiefenba- akční film Francie
20:00
VALERIÁN A MĚSTO
chových, ve které si můžete prohlédnout
TISÍCE PLANET
sanitky, náklaďáky s korbou, skříňová
do
31.
října
i osobní auta a vrátit se také na chvíli do dětských let. Kromě toho, že kolekce je dokla- 17:00 IN THE CORNER
výstava
významného českého grafika a také
dem kvalitní práce bývalých ryze českých firem IGRA, ITES a Kovodružstvo Náchod, bývalého děkana Fakulty umění Ostravské
univezity
Zbyňka Janáčka.
jistě potěší všechny, kdo si rádi hrají.

DUHA

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
pondělí 9. října
16:00 RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
poslouchejte audioknihy a odpočiňte si
u antistresových omalovánek, přijďte si vyzkoušet nový hit - omalovánky pro dospělé
středa 11. října
17:00 ALZHEIMEROVA CHOROBA
Problémy s pamětí mohou (ale nemusí)
ukazovat na počínající Alzheimerovu chorobu, která je nejčastější příčinou demence
a vede k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Pokud se však
nemoc zachytí včas, dá se s ní lépe bojovat.
Při zahájení adekvátní léčby je možné podstatně zlepšit kvalitu života jak nemocných,
tak jejich blízkých, kteří o ně pečují. Co je
to Alzheimerova choroba, jak se projevuje
a jaké jsou její příznaky? Co může každý
z nás v boji s ní udělat? Jak můžeme pomoci
sobě nebo třeba někomu v našem okolí?
do 31. října
KNIŽNÍ BAZAR
Hledáte zajímavou knihu pro svou knihovničku? Je vám líto vyhodit knihy, které už
nepotřebujete? Můžete přinést vaše knihy,
které budou zdarma k dispozici ostatním
čtenářům, a sami si můžete odnést všechny
publikace, které vás zaujmou.
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 31. října
SOVIČKIÁDA
Velká tradiční literární soutěž pro děti
a mládež do 15 let. Básně nebo příběhy na
libovolné téma přijímáme do 31. října, elektronicky na adrese detske@knihovnapv.cz
nebo na papíře v knihovně pro děti. Autoři
nejlepších prací, vyhodnocených odbornou porotou, budou při listopadovém
slavnostním vyhlášení výsledků odměněni
věcnými cenami.
do 31. října
OBRAZY V PÍSKU
výstava fotografií Jany Bušek
(Galerie Na Půdě)

Pondělí 9. října 2017
www.vecernikpv.cz

Drakiáda a osmiboj ve Vrbátkách
Centrum volného času Vrbátky pořádá v neděli
15. října na hřišti ve Vrbátkách Drakiádu se začátkem
ve 14:00 hodin. Za každého dráčka se můžete těšit na
sladkou odměnu. Od 15:00 hodin startuje Rodinný
osmiboj se Sněhurkou a sedmi trpaslíky. Soutěžit se
bude v rodinných družstvech po třech až pěti členech.

Od baroka k filmu
Kruh přátel hudby (KPH) Konice a MěKS Konice pořádají ve středu 11. října od 19:00 hodin na
zámku v Konici zahajovací koncert k 30. výročí založení KPH se slavnostním přípitkem starosty. Na
koncertě Od baroka k filmu vystoupí kontrabasové
kvarteto Veliss Bass Quartet.

Meditace v knihovně

Meditaci s intuitivní kresbou mohou vyzkoušet
v pondělí 9. října od 17:00 hodin návštěvníci Městské knihovny v Němčicích nad Hanou. Po celou
dobu konání akce bude podáván nápoj z mladého
ječmene. Pastelky a karimatky s sebou!

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
do 31. října
16:00 OBRAZY
výstava Jiřího Šmída
(výstavní sál)

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

Zámek Konice

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…

středa 11. října
19:00 OD BAROKA K FILMU
zahajovací koncert kontrabasového
kvarteta k 30. výročí založení KPH
do 31. října
17:00 FOTOGRAFIE V KONICI
výstava snímků „Jeseníky“ Ivo Netopila
a „Příroda okem tuláka“ Vojtěcha Krejčího

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělky se koná program pro rodiče
s malými dětmi, který vám rozšíří obzory,
zatímco vaše děti si zlepší své sociální, pohybové, hudební a manuální schopnosti
* v úterý 10. října od 17:00 do 19:00
hodin je na programu zahájení KURZU
EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ M.
Mečkovské v podobě „Lekce 1: Rozvíjení vlastní sebedůvěry rodiče“
* ve středy od 8:30 do 11:30 hodin se
koná adaptační kurz před vstupem do mateřské školy „Školička“

Galerie Mánes
Club
Kostelecká 18, Prostějov
sobota 14. října
19:00 MAREK SOLDÁN
koncert prostějovského zpěváka
a kytaristy, hrající blues, folk,
country, soul, pop

SOŠ Prostìjov dùm
nám. E.Husserla 1, Prostějov
do 31. října
BAREVNÝ SVĚT
výstava Terezy Skoupilové

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

CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin je
pořádán program pro nejmenší
* v úterý 10. října od 17:00 do 19:00 hodin se koná KURZ EFEKTIVNÍHO
RODIČOVSTVÍ, kurz tvoří osm dvouhodinových setkání zaměřených na výchovu
k odpovědnosti a samostatnost
SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 10. října od 14:00 do 15:30
hodin proběhne Relaxační cvičení
* ve čtvrtek 12. října od 9:00 do 12:00
hodin se koná Pletení z pedigu
ICM
Komenského 17, Prostějov
* v pondělí 16. září proběhne kreativní
dílna „Podzimní dekorace“, vytvábět se
bude ježeček

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské centrum Prostějov, p.s., Svatoplukova 15, Prostějov 796 01. I v roce
2017 nabízíme možnost využít služeb
našeho zařízení. Kromě odborného sociálního poradenství také zajištění baterií
do sluchadel a drobného příslušenství
ke sluchadlům (hadičky, čistící tableEkocentrum Iri
ty, či ušní tvarovky různých velikostí).
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 9. října od 16:00 do 18:00 Tel.: 775 549 777.
hodin se uskuteční Keramika
Krajská soutěžní
* v sobotu 14. října od 9:00 do 13:30
VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÉHO
hodin se koná výlet do Přírodního parku
A DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Velký Kosíř, kde bude v rámci obnovy se uskuteční v sobotu 14. října od 8:00 do
ovocných sadů vysazeno na jižních sva- 17:00 hodin a v neděli 15. října od 8:00
zích dvacet sazenic třešní a švestek v okolí do 14:00 hodin v chovatelském areálu
Státního a Růžičkova lomu. Během akce OO Prostějov na Plumlovské ulici 50.
budou pro děti připraveny hravé aktivity Posuzování zvířat se bude konat v pátek
a pro všechny opékání na ohýnek.
13. října od 8:00 hodin, příjem zvířat ve
čtvrtek 12. října od 15:00 do 19:00 hodin
RÙZNÉ...
a v pátek 13. 10. od 6:00 do 7:30 hodin.
LAZARIÁNSKÝ SERVIS - půjčovna
rehabilitačních a kompenzačních po- Regionální pracoviště TyfloCentra Olomůcek, Prostějov Hacarova 2 oznamuje mouc v Prostějově nadále poskytuje služukončení činnosti k 30. září 2017. by nevidomým a slabozrakým občanům
Tyto kompenzační pomůcky bude na- na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
dále možné si zapůjčit v Charitě Prostějov, Polišenského 1, tel.: 777 731 328. Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
Všem příznivcům děkujeme za podporu. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
Akademie seniorů LIPKA z.s., Tetín 1, polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
Prostějov pořádá v úterý 10. října od chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
14:00 hodin Cvičení s Pavlínkou, které rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší inzahajuje další pravidelný cyklus cvičení formace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 008 095, 724 706 773
na zlepšení kondice

MC Cipísek
nám J.V. Sládka 2 Prostějov
* v pondělí 9. října proběhne od 15:30
do 17:00 hodin akce „Domácí dobroty
pro děti aneb sladce bez cukru“, čeká na
vás povídání, recepty i ochutnávka s Alenou Poulíkovou
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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BEZ AGELU

„KASKO“
89;<8= I MEVZY!

ƔƔ Naledědvěvýhry,alekotelfanoušků zeje prázdnotou a od svazu přilétají
pokuty...
strana 31

Marek SONNEVEND
D

-&% '

Koncert slovenské
skupiny DESMOD
byl velkou paøbou

ƔƔ Uplynulou sobotu se ve Zlaté
farmě ve Štětovicích uskutečnila další
akce z projektu Poznej svého farmáře,
když na návštěvníky čekal velmi nabitý program - farmářský trh s lokálními potravinami, výtvarná dílnička,
program pro děti či komentovaná
prohlídka farmy. O zábavu se postaral
národopisný soubor Mánes, po celou
dobu programu byl živý hudební doprovod - skupina Vrbátčané.
ƔƔ Ve druhém kole 1. ligy hráči BCM
Orli Prostějov padli na palubovce
Královských Sokolů 73:89.
ƔƔ Městské divadlo v Prostějově
upozorňuje, že představení Chvilková
slabost Divadla v Rytířské Praha nelze
z technických důvodů odehrát ve středu 18. října. Inscenace bude odehrána
v náhradním termínu, a to ve středu
6. prosince od 19:00 hodin.
ƔƔ Seriál Českého poháru na silnici se
s letošní sezónou rozloučil na plzeňské
silnici v Červeném Hrádku a člen SKC
TUFO Jakub Otruba zazářil, když ovládl kategorii U23.

ƔƔ Fotbalisté Prostějova si připsali
další vítězství a drží se na druhém
místě tabulky MSFL
strany 33-34

  

SERVIS PŘES STARTEM EXTRALIGY NAJDETE NA STRANÁCH 42-45

JEDNOU U hvězdárny
 „blbly“ celé

ƔƔ Ve druhé polovině září proběhlo na dvorcích TK Sparta Praha
MČR družstev dorostu, v němž
TK AGROFERT Prostějov obsadil
3. místo, když v semifinále podlehl
I. ČLTK Praha 3:6.

ESKÁČKO
TO RVE

Ať tak či onak, sezóna 2017/2018 začíná. A věřme, že od volejbalistek VK Prostějov se během ní dočkáme
vydatného kvanta sportovního krásna...

strana 28

➢

START
NEVYŠEL
ƔƔ Tým BK Olomoucko prohrál
oba své úvodní zápasy v novém
ročníku Kooperativy NBL
strana 46

ŠLÁGR VEČERNÍKU - LEDNÍ HOKEJ

V sobotu pøijede Kladno

RODINY

PROSTĚJOV Nápad jakých
by rekreační sport potřeboval
tuny. Uplynulou sobotu odpoledne uspořádal Okrašlovací
spolek města Prostějova ve
spolupráci se Sportcentrem
DDM a pod záštitou Zdravého
města Prostějova premiérový ročník Familiády. A jak
se Večerník byl přesvědčit,
u hvězdárny v Kolářových sadech skutečně sportovaly celé
rodiny. Nakonec jich přišlo rovných osmapadesát!
Reportáž z akce si můžete (&!  . &    ' 
  . , /        0 1 % #
přečíst na straně 29 
#$%  &'(& &) * +,

boje na zelených trávnících aneb

Naleznete
uvnitř

TŘENICE
U JESTŘÁBŮ


 
 
  
   

PROSTĚJOV Celou dobu od skončení minulé
sezóny až doteď probíhala jednání o tom, zda
společnost AGEL zůstane titulárním partnerem
vékáčka. Podle informací Večerníku nakonec nezůstane, proto vypadne z oddílového názvu a logicky budou scházet její milióny korun pumpované do rozpočtu prostějovského volejbalu. A aby
se ekonomicky ušetřilo, zrušilo vedení klubu účast
ve Středoevropské lize, do níž své áčko původně
přihlásilo. „Tyto záležitosti ještě nejsou definitivně uzavřené, proto je zatím nechci komentovat.
Veškeré informace oficiálně oznámíme na tiskové
konferenci koncem nadcházejícího týdne,“ okomentoval situaci pro Večerník Petr Chytil.

Číslo 41tRočník 21

KAM ZA F

PROSTĚJOV První čtvrtinu
základní části WSM ligy mužů
ČR 2017/2018 zakončí prostějovští hokejisté doma proti
jednomu z největších favoritů
soutěže. V rámci třináctého
kola druhé nejvyšší soutěže
přivítají Kladno, bitva je na
programu v sobotu 14. října od
17:00 hodin.
Středočeši před třemi lety sestoupili z extraligy a od té doby se marně snaží vrátit
mezi elitu. Letos za touhle metou vystartovali slibně, když během dosavadních deseti dějství posbírali jednadvacet bodů a usadili se na druhé příčce tabulky těsně za vedoucími
Karlovými Vary.
Navíc to dlouho vypadalo, že dres svého vlastního klubu obleče slavný majitel Rytířů Jaromír Jágr. Legendární útočník však v minulém
týdnu získal angažmá v Calgary a okamžitě vyrazil za oceán do NHL,
čímž kladenská ekipa přišla o žhavou posilu.
„I bez Jardy je ale Kladno velice kvalitní, což dokazuje svými výsledky. Na druhou stranu se dá v první lize hrát vyrovnaně s kýmkoliv
a hlavně v domácím prostředí potřebujeme každý bodík. Rozhodně
nejsme předem poražení, zkusíme uspět,“ řekl kouč Jestřábů Jiří Vykoukal.
(son)

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 40-41

➢

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR - 11. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „A“ – 11. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 11. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 11. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 11. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
SK SULKO ZÁBŘEH
SOBOTA 14.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

SOKOL KONICE
SK CHVÁLKOVICE
NEDĚLE 15.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

TJ SOKOL MOSTKOVICE
FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 15.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

TJ SOKOL KLENOVICE N/H
FK SLAVOJ KOJETÍN „B“
SOBOTA 14.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

TJ SMRŽICE
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
NEDĚLE 15.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál ve Smržicích

26

letos slavíme jubileum...
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Karavana jede dál! Také v tomto čísle nacházíte ojedinělé regionální klání FOTBALOVÁ
DEVÍTKA, která svůj děj vrací na tradiční místo druhé strany výsledkového servisu. A jelikož
fotbal nižší výkonnostní úrovně pokračuje víkend co víkend, celoroční tipovací soutěž určená věrným čtenářům PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se pomalu, ale jistě blíží ke svému finiši.
A tím pádem i k tomu okamžiku, kdy si jeho celkový vítěz za rok 2017 sáhne na lukrativních
DVACET TISÍC KORUN. Zkrátka ale nepřijdou ani ostatní úspěšní tipéři. Ti, kteří se umístí na
bedně, se mohou těšit na velmi zajímavé věcné odměny a poukazy partnerů soutěže. Sólo
se bude počítat i podzimní část, jejíž vítěz si mimo jiné může chystat hrdlo a žaludek na padesátilitrový sud černohorské dvanáctky. Každý týden pak obdrží vítěz týdenního kola dárkový
pivní multipack a další ceny. Zkrátka soutěžit s PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem se vyplatí! Proto
neváhejte a zapojte sebe i vaše přátele, soutěž právě rozjíždí druhou část!
Jednadvacáté kolo naší fotbalové
tipovačky bylo současně již devátým podzimním a přineslo z drtivé
většiny očekávané výsledky. Z bodových dostihů vyšel tentokrát nejlépe Michal Petržela, který posbíral
jedenáct bodů a stal se tak králem
tohoto dějství. Dva body zpět zůstal druhý David Gryglák, na třetí
příčce se pak sešla trojice osmibodových.
V průběžném pořadí se tak usadil
na čele Jiří Horák, který zvýšil svůj
náskok v čele o jedn bod. Na druhém místě se osamostatnil Josef
Václavík a třetí je Pavla Maliňáková, aktuálně nejlepší žena pořadí.
Rozhodnuto ale není zdaleka nic,
neboť rozdíly i na dalších místech
jsou jednobodové. Takže, co vzkázat: vše se hodně nahustilo a je stále o co hrát!

STOPADESÁTKA
&]}<Q9Q=
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU je naprosto originální dlouhodobou soutěží svého druhu. Jelikož se
jedná především o projekt věnovaný

VÝSLEDKY

našim nejvěrnějším čtenářům, rozhodli jsme se pro její celoroční průběh.
Vysvětlení je jednoduché a logické.
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
stosedmačtyřicet expertů a účastnické číslo se tak již nezadržitelně
blíží rekordnímu půldruhému stu.

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

JAK SE BODUJE?

Vybraných devět utkání se tipuje
jednoduchým způsobem - 1 (výhra
domácích), 0 (remíza), 2 (výhra hostů). Bodové ohodnocení přesných
tipů pak bude následující: správně
odhadnutá výhra domácích - 1 = 1
bod, správně odhadnutá remíza - 0 = 3
body, správně odhadnutá výhra hostů
– 2 = 2 body.
V případě bodové rovnosti více tipujíJEDNODUCHÉ ZAPOJENÍ cích bude o vítězi týdenního kola rozhodovat vyšší počet trefených remíz,
Systém FOTBALOVÉ DEVÍTKY
případně dvojek - výher hostů.
VEČERNÍKU je velice jednoduchý.
Každé pondělí najdete ve sportovní
O CO SE HRAJE?
části předtištěný tiket s nabídkou devíti vybraných zápasů. Jediným vaším Vítěz nadcházejícího kola se může
úkolem ho bude vyplnit a doručit opětovně těšit například na multina adresu redakce Olomoucká 10, pack výběrových piv od partnera
Prostějov. Další možností je zaslat vy- naší soutěže PIVOVARU ČERNÁ
plněný originální tiket i elektronicky HORA a dárkový předmět.
partneøi fotbalové devítky

2017

21. kolo – FOTBALOVÉ DEVÍTKY

1. Prostějov - Hodonín (1) 1:0
2. Černovír - Kralice (2) 2:5
3. Určice - Bělotín (2) 0:3
4. Dub n.M. - Mostkovice (2) 1:2
5. Jesenec - Slatinice (2) 1:2

6. Vrahovice - Brodek u Pv (1) 6:2
7. Brodek u Konice - Určice B (1) 4:1
8. Bedihošť - Brodek u Pv B (1) 14:2
9. Kostelec B - Mostkovice B (1) 6:1
GALERIE VÍTĚZŮ NA STRANĚ 39

21. kolo – FOTBALOVÉ DEVÍTKY
1. Michal Petržela 11 bodů, 2. David Gryglák 9 bodů, 3.-5. Jaroslav Jordán, Roman Ryba,Pavla
Maliňáková všichni 8 bodů, 6.-22. Květoslav Lužný, Martin Hlavinka, František Sedlák, Libor
Nakládal, Lukáš Antl, David Dostál, Jiří Hájek, Miluše Musilová, Miroslav Coufalík, Josef Soldán,
Jaroslav Kouřil, Tomáš Frňka, Jiří Horák, Jan Vysloužil, Magdaléna Vránová, Miloslav Ondrouch,
Lukáš Král všichni 7 bodů, 23.-44. Eva Mičková, Zdeněk Halenka, Zdeněk Majer, Jaromír Seidler,
Renata Benešová, František Vysloužil, Drahomír Duchek, Jiří Paul, Tereza Kučerová, Josef Trubka, Edvard Drtil, Vladimír Franc, Petr Musil, Josef Václavík, Petr Müller, Jaroslav Drabek, Miroslav
Růžička, František Patz, Jiří Spáčil, Ivo Zmeškal, Jitka Vlachová, Jakub Zatloukal všichni 6 bodů,
45.-67. František Horák, Jana Klusová, Karel Štěpánek, Richard Vaverka, Ondřej Nejezchleba,
Božena Jahnová, Petr Přibyl, Zdeněk Langr, Bob Hála, Miroslav Pluháček, Jaromír Přecechtěl, Jiří
Svozil, Markéta Kaštilová, Jiří Svoboda, Klára Knápková, Eva Halousková, Petra Halousková, Kamil Kohoutek, Věra Jurenková, František Svobodník, Jiří Svobodník, Rudolf Trefený, Jakub Jamrich
všichni 5 bodů, 68.-90. Roman Cibulka, Miloslav Karásek, Ladislav Pírek, Petr Látal, Květoslav Nejezchleba, Vladimír Kaštyl, Radek Motal, Libor Doležel, Vendula Musilová, Roman Prokeš, David
Blahák, František Grulich, Ladislav Šťastný, Stanislav Konupka, Vladimír Kouřil, Vladimír Krč, Jan
Buigl, Zdenek Pazdera, Zdenek Pazdera, Jiří Kočař, Oldřich Horák, Oldřich Lošťák, Michal Lužný
všichni 4 body, 91.-104., Pavel Novák, Lenka Karásková, Vlastimil Rybařík, Miloslav Brázda, Karel
Sklenář, Vlastimil Dostál, Jan Makovec, Tomáš Lakomý, Martin Matušů, Majka Lusková, Oldřich
Trávníček, Rostislav Spáčil, Zbyněk Lošťák, Antonín Daněček všichni 3 body, 105.-107. David
Karhan, Roxana Müllerová´, Jindřich Stach všichni 2 body, 108.-112. Tomáš Gottwald, Marie
Nejedlá, Jan Vítek, Vladimír Staněk,Jiří Možný všichni 0 bodů.

Celkové po 21.kole

1. Jiří Horák 154 bodů, 2. Josef Václavík 150 bodů, 3. Pavla Maliňáková 149 bodů, 4. Roman Cibulka
148 bodů, 5. Radek Motal 147 bodů, 6. Oldřich Lošťák 146 bodů, 7. Zdenek Pazdera 145 bodů, Rudolf
Trefený 142 bodů, 9.-11. Jaroslav Kouřil, Miroslav Růžička, František Patz všichni 140 bodů, 12. Miloslav Ondrouch 139 bodů, 13.-15. František Sedlák, Bob Hála, Petr Müller všichni 138 bodů, 16.-19.
Květoslav Nejezchleba, Renata Benešová, Michal Lužný, David Gryglák všichni 137 bodů, 20.-21. Jana
Klusová a Martin Hlavinka 136 bodů, 22. Michal Petržela 135 bodů, 23.-27. Zdeněk Halenka, Zdeněk
Majer, Jaromír Přecechtěl, Roman Ryba, Jakub Zatloukal všichni 134 bodů, 28.-29. Miroslav Coufalík,
Ladislav Šťastný oba 133 bodů, 30.-35. Edvard Drtil, František Grulich, Eva Halousková, Petra Halousková, Kamil Kohoutek, Jakub Jamrich všichni 132 bodů, 36. Richard Vaverka 131 bodů, 37.-38. František Svobodník, Zdenek Pazdera 2 oba 130 bodů, 39.-40. Květoslav Lužný,Lukáš Král oba 129 bodů, 41.44. Drahomír Duchek, Vladimír Kouřil, Jitka Vlachová , Antonín Daněček všichni 128 bodů, 45.-47.
Lukáš Antl, Jaroslav Drabek, Jan Vysloužil všichni 127 bodů, 48.-49. Karel Štěpánek, Josef Trubka oba
126 bodů, 50.-54. Pavel Novák, Vladimír Kaštyl, Karel Sklenář, Jaroslav Jordán, Libor Doležel všichni 125
bodů, 55.-58. Libor Nakládal, Petr Musil, Jiří Svozil, Jiří Spáčil všichni 124 bodů, 59. Stanislav Konupka
123 bodů, 60.-61. Jaromír Seidler, Klára Knápková oba 122 bodů, 62.-65. Petr Látal, David Blahák,
Tomáš Frňka, Zbyněk Lošťák všichni 121 bodů, 66. Jan Buigl 120 bodů, 67.-71. Ladislav Pírek, Josef
Soldán, Vladimír Staněk, Tomáš Lakomý, Vladimír Krč všichni 119 bodů, 72.-73. Lenka Karásková,
Ivo Zmeškal oba 118 bodů, 74.-76. Eva Mičková, Miroslav Pluháček, Oldřich Trávníček všichni 117
bodů, 77. Roxana Müllerová 116 bodů, 78. František Vysloužil 115 bodů, 79.-80. Roman Prokeš,
Rostislav Spáčil oba 114 bodů, 81.-82. Petr Přibyl, Magdaléna Vránová oba 113 bodů, 83.-85. František Horák, Jiří Hájek, Jiří Svoboda všichni 112 bodů, 86.-87. Miloslav Karásek, Pavel Kucharčuk oba
111 bodů, 88.-90. Zdeněk Langr, Jiří Paul, Jiří Kočař všichni 110 bodů, 91. Michal Polehla 109 bodů,
92. Vendula Musilová 108 bodů, 93. Miloslav Brázda 107 bodů, 94. Miluše Musilová 106 bodů, 95.97. David Karhan, Vladimír Franc, Lukáš Frys všichni 105 bodů, 98. Radovan Vičar 104 bodů, 99. Tereza Kučerová 103 bodů, 100.-101. Oldřich Horák, Bohumil Pražák oba 102 bodů, 102. Aleš Rus 98
bodů, 103. Vlastimil Dostál 91 bodů, 104. Dušan Vrána 89 bodů, 105. Martin Kučera 88 bodů, 106.
Matěj Nakládal 86 bodů, 107. Věra Jurenková 85 bodů, 108.-109. Vlastimil Rybařík,Karel Brachtl
oba 79 bodů, 110.-111. Tomáš Gottwald, A. Vičar oba 78 bodů, 112.-113. Markéta Kaštilová, M.
Slezák oba 76 bodů, 114. Michal Brachtl 72 bodů, 115. K. Spartakus 70 bodů, 116.-117. Božena Jahnová, Lukáš Vyroubal oba 64 bodů, 118. O. Vymazal 63 bodů, 119. Majka Lusková 59 bodů, 120.
Anna Svobodníková 57 bodů, 121. N. Frysová 50 bodů, 122.-123. Jiří Svobodník, Jiří Možný oba 43
bodů, 124.-125. P. Sekanina, P. Zajíček oba 40 bodů, 126. Marie Nejedlá 37 bodů, 127. Jan Vítek 34
bodů, 128. Jan Makovec 25 bodů, 129. J. Doležel 23 bodů, 130. David Dostál 21 bodů, 131. Martin Matušů 14 bodů, 132. H. Prášilová 13 bodů, 134.-135. Martin Matušů, M. Vojkůvková oba 11
bodů, 136. Jindřich Stach 10 bodů, 137.-139. J. Vymazal, Z. Jurenka, Jindřich Stach všichni 8 bodů,
140.-141. A. Složil, M. Hálová oba 7 bodů, 142. E. Zapletal 6 bodů, 143.-145. Ondřej Nejezchleba, J.
Procházka, J. Petz všichni 5 bodů, 146.-147. David Prášil, D. Navrátil oba 2 body.

TIPOVACÍ KUPÓN
2017
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 22. KOLO:
TIP

1

0

2

1. Líšeň - 1.SK Prostějov
2. Kralice n.H. – Zábřeh n.M.
3. Plumlov - Opatovice
4. Bělotín – Němčice n.H.
5. Klenovice n.H. - Kojetín „B“
6. Haná Pv – H. Moštěnice
7. Újezdec - Pivín
8. Otaslavice - Vrahovice
9. Olšany u Pv – Kostelec n.H. „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
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kultura v prostějově a okolí

Kapela Desmod p)edstavila
nové album Molekuly zvuku
VIDEO&FOTO
GALERIE

POÁDN ROCKOVÁ
CHEMIE V „KASKU“

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Před více než jednadvaceti lety vznikla v Nitře původně metalová formace Desmod.
Název skupiny je inspirován latinským názvem upíra obecného (Desmodus rotundus), čímž
konvenuje s jedním z oblíbených motivů metalové hudby. Ačkoliv sestava této velice populární
slovenské kapely se za roky trvání zcela pozměnila, její duch žije dál. Stylem můžeme Desmod
zařadit spíše mezi melodický rock. Ten zazněl uplynulou sobotu v prostějovském Společenském
domě. A Večerník u toho nemohl chybět!

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
k
pro Večerník
Josef
POPELKA
Naposledy se skupina Desmod představila divákům jako předskokan slavnější Tublatanky před třemi lety. V sobotu 7. října bylo již hlavním vrcholem
právě její vystoupení. Než se ale v sále
Společenského domu rozezněly tóny
populární slovenské kapely, objevila
se na pódiu dvě hudební seskupení –
Ewelin a Levitate. Druhá jmenovaná
kapela už všechny přítomné navnadila
na tu správnou vlnu.
Na jedné ze svých sedmi zastávek
podzimního turné po České re-

publice představili protagonisté
Desmodu převážně hity ze svého
posledního alba. V pořadí již devátá
deska obsahuje pilotní singly Anjel
či Chýbanie, které pronikly ihned do
první pětky v hranosti ve slovenských
rádiích. Že jsou to povedené kusy,
se samotní protagonisté přesvědčili
i v Prostějově. Zaplněný sál sborově
zpíval nejen tyto dvě úspěšné písně,
ale mnoho dalších. Napomohl tomu
i fakt, že Desmod hraje výhradně slovenské skladby.
A nezůstalo samozřejmě jen u zpěvu.
Chytlavé melodie a pronikavý hlas
Mária Kollára alias Kulyho za velmi
příjemného doprovodného vokálu
Marty Ďumbalové nenechaly nikoho
chladným. Vždyť si i sám Kuly mnohokrát vyžadoval spolupráci s celým
natěšeným davem.
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najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

V průběhu večera došlo i na křest
nového CD. „V Brně jej křtila žena,
v Pardubicích muž, takže teď je na řadě
zase žena, ať se to hezky střídá,“ utnul
výkřiky mužského pohlaví o snahu dostat se na pódium Kuly. Nakonec kytarista Richard Synčák vybral dívenku,
která namísto šampaňského dostala
čistou vodu a album řádně ovlažila se
slovy: „Ať se dobře přehrává.“ To si
s sebou také nakonec odnesla, jako dárek za výkon křestu.
Rychlejší melodické hity střídaly ty
pomalejší, ve kterých se dle svých
slov zpěvák hodně vyžívá. Také se
mu za jeho pěvecký výkon dostalo
velkých ovací od všech přítomných
fanoušků. Ti ani po závěrečné písni
neměli slovenských interpretů ještě
dost. Jako bonus za jejich usilovné
fandění přidali hudebníci další čtyři

Slovenská kapela Desmod svým fanoušk"m namíchala poádné hudební koktejly.

písně, včetně již zmiňovaného Chýbania.
Téměř tři roky práce jsou na deváté řadovce dobře slyšet a je tak

zcela jasné, že o této slovenské
hudební stálici uslyšíme i v českých rádiích stále více a více. Album s názvem Molekuly zvuku

Foto: Josef Popelka

představili poměrně překvapivě
na YouTube. Ti z vás, kteří jste si
koncert nechali ujít, si jej právě
tam můžete poslechnout...

ak znělo
zněllo nové
novvé aalbum...
lbuum...
Fotooreeporrtááž ssasaaaa jjak

2x foto: Josef Popelka

V Galerii Bašta byla objevena Barevnost bytí
PROSTĚJOV Galerie Bašta hostila
až do včerejška výstavu Olgy Měsícové, absolventky prostějovského gymnázia Jiřího Wolkera a VŠE v Ostravě,
která v roce 2016 úspěšně završila své
studium v oboru arteterapie. Mezi návštěvníky nechyběl ani Večerník...

Natálie MORÁVKOVÁ

Představeno bylo celkem jednatřicet
obrazů, načež úvodního slova se v rámci
vernisáže poprvé ujala Iva Polická, která
má Galerii Bašta v nájmu. Umělkyně
Olga Měsícová mimo své výstavy vydala vlastním nákladem knihy Za oponou

a Kam kráčíš člověče..., které prezentuje
v autorských čteních. Výtvarné základy
získala soukromým studiem ve volném
čase a plně je rozvinula teprve v roce
2010. V pestré škále její tvorby vynikají
barevně i stylově abstraktní práce. Poté,
co vystudovala arteterapii, tuto službu
také nabízí.
„Držím se hesla: ´Jaké si to uděláš, takové
to máš´. Pokud vás díla nějakým způsobem zaujmou a osloví, budu jedině
ráda. Obrazy jsou v případě zájmu prodejné a jejich cena je dohodou,“ sdělila
Večerníku sama autorka a pokračovala:
„Pohrávám si s barvami i tvary, tvořím

různými technikami od enkaustiky až které by prodala jen tehdy, měla-li by jispo olej a akryl. Při své tvorbě využívám totu, že se dostanou do opravdu dobrých
také dynamiku barev, hravost a energii, rukou.
což nejvíce praktikuji právě při energických obrázcích, které jsou pro každého
vytvořeny na míru. Svou první ucelenou
výstavu jsem měla v prostějovském Kulturním klubu Duha s názvem Hra barev,
a to v březnu 2014, o rok později jsem
vystavovala také v Brně v prostorách Staré Pekárny a na několika dalších místech.
Když paní Polická otevřela Avatarku,
byla jsem první, kdo tam měl výstavu.“
Autorka má velmi silnou citovou vazbu
Foto: Natálie Morávková
k obrazům Cyklus věku a Strom života,

POPRASK NA LAGUNÌ s nádechem slunné Itálie
EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
k
pro Večerník
Josef
POPELKA
První inscenací bylo uplynulou středu jedno z nejúspěšnějších děl Carla Goldoniho
- Poprask na laguně. Notoricky známá
komedie, v novém nastudování Milana
Schejbala, v podání výrazných hereckých
osobností a s vynikající hudbou Ondřeje
Brouska. Temperament, rvačky, hádky,
rozchody a usmiřování, pravidelně střídající se silné bouřky s červánkově zapadajícím sluncem, taková byla slavná klasická
komedie, odehrávající se ve slunné Itálii.
„Žil jsem v mládí nějaký čas v Chioggii (známé také jako malé Benátky - pozn. red.) jako
koadjutor kancléře. Měl jsem tam pořád
dost a dost co dělat s tím početným neklidným obyvatelstvem složeným z rybářů,
námořníků a ženských, ti všichni nemají jiné

shromaždiště než ulici. Seznámil jsem se s jejich mravy, jejich zvláštním dialektem či hantýrkou, poznal jsem jejich veselou letoru i jejich prohnanost. Dovedl jsem je tedy vylíčit,
jak náleží,“ okomentoval své dílo sám autor.
Commedia al dente, piccante, furiosa!
Mimořádně třaskavá směs je od úvodu až
do samotného konce servírována divákovi přímo pod nos. Svár totiž vypukl hned
v prvním výstupu mezi ženami (manželkami, příbuznými či milenkami chudých
rybářů čekajícími na své muže vracející se
z dlouhé plavby na moři), které se do krve
pohádají kvůli neuvěřitelně banální události s pečenou dýní. Jejich hádka okořeněná
ženskou hašteřivostí, žárlivostí a ukřivděností brzy zasáhla i navrátivší se muže. Poprask stíhá poprask, zdá se, že tato „pouliční
válka“ mužů i žen bude trvat, dokud nedojde k naprostému vyčerpání a psychic-

kému zhroucení jedné ze stran. Uklidnění
nepřinesla ani snaha mladého soudního
koadjutora Isidora, který se pokusil spory
utišit, ale svým nepříliš šikovným jednáním
naopak vše ještě více zapletl. „Akramenský
enský,“ řekl na adresu sakramentských žen
huhňající Bob Klepl. Řešení situace se sice
nakonec našla, ale je jen otázkou času, než
vznikne další bizarní hádka.
Inscenaci táhl svým vtipem, humorem
a vyzrálým herectvím již zmiňovaný Bob
Klepl, pozadu ale nebyl nikdo, kdo se na
jevišti prostějovského divadla ve středu
představil. Charismatický Petr Pěknic,
který představení oživoval i mimo scénář,
sympatická Jana Krausová či jedna z největších hvězd českého filmu současnosti
Eva Holubová, byli zárukou opravdu kvalitní zábavy a mimořádných hereckých výkonů. „Takhle jsem se dlouho nepobavil

Foto: Václav Beran

a nezasmál,“ okomentoval první inscenaci
jubilejního ročníku jeden z návštěvníků.
Druhým titulem budou již tuto středu
11. října Hamleti pražského divadla Na
zábradlí. Jedná se o původní inscenaci
tvůrčího týmu Mikulášek – Viceníková na

téma hereckého života, hraní, předstírání,
markýrování. Divadlo jako téma samo
o sobě. Kolik osobností herci pojmou a jak
to odskáčou? Je herectví opravdu vysněným povoláním? Má režisér vždycky
pravdu? Co všechno se na jevišti nesmí?

Proč děti a zvířata nemají hrát divadlo? To
a mnohé jiné ze zákulisí divadelního světa.
Na prknech, co znamenají svět, Městského divadla v Prostějově se představí J.
Plodková, P. Čtvrtníček, J. Vyorálek, H.
Hájek, J. Žáček, I. Lupták či V. Vašák.

17092911121

PROSTĚJOV Divadelní přehlídka
APLAUS započala v pořadí již desátou kapitolu. Jak známo, jubilejní ročník přinese
dvě představení i závěrečnou talkshow,
kterou chce pořadatel přehlídky – marketingová společnost TK PLUS - své hosty
nejen potěšit, ale hlavně pobavit.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 9. října 2017
www.vecernikpv.cz

společnost
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PROSTĚJOV Zdravé město Prostějov pod osobním patronátem
primátorky Aleny Raškové uspořádalo minulý čtvrtek odpoledne v sále
Společenského domu zábavnou i poučnou akci SVÁTEK SENIORŮ. Do
prostějovského kulturáku přišly stovky dříve narozených občanů, pro něž
pořadatelé připravili pestrý program
plný tance i zpěvu.
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Věřím, že tady společně strávíme moc
pěkné odpoledne, bude se pít a bude
se tančit. Toto odpoledne je věnované
všem prostějovským seniorům, kteří se
tohoto vyššího věku dožili. A náš program berte jako poděkování a odměnu
za svůj perný život plný práce, možná
i těžkostí a problémů, které jste za desítky

          

let museli řešit,“ řekla v úvodním projevu
Alena Rašková, první žena Prostějova.
Programem čtvrtečních oslav Dne seniorů provázela Magdalena Janoutová, která zvala na pódium postupně všechny vystupující. Senioři nejprve srdečně tleskali
představení malých tanečníků a tanečnic
z Baletní školy Pirouette. „Jsou to moderní tanečky, takové ty diskotékové, ale
v případě dětí mi to nevadí. Je to roztomilé,“ svěřila se Večerníku Marie Pokorná.
Zaplněný sál vzápětí pobavili i zpěvák Karel Kekeši, dětský taneční soubor Country dance. A to nejlepší na
závěr! Poslední vystoupení na pódiu
patřilo dnes už legendárnímu zpěvákovi Jiřímu Helekalovi. „Mám ho
ráda a půlku svého života poslouchám
jeho písničky. Těšila jsem se na jeho
koncert, ale trošičku mě to zklamalo. Viditelně nezpíval naživo, bylo to takové
bezkrevné,“ poznamenala opravdu jen
trochu zklamaná seniorka z řad početného obecenstva.
Kulturní představení ale nebylo tím
jediným programem, co magistrát



104.

pro své seniory ve čtvrtek nachystal.
Důchodci se mohli pozastavit u několika rozmístěných stánků uvnitř
Společenského domu. U jednoho
jim byl zdarma změřen krevní tlak,
u sousedního zase ostrost zraku. „Mě
zaujala hlavně přehlídka ústavů sociálních služeb tady ve městě. Co nevidět budu taky potřebovat nějaký byt
s pečovatelskou službou, tak jsem se
vyptávala,“ svěřila se Večerníku Božena Růžičková.
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3x foto: Michal Kadlec

  FAMILIÁDA přilákala nejmenší i nejstarší

OSLAVILA
  

s ním přijeli také hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, starosta
Plumlova Adolf Sušeň a četní zástupci médií. Od personálu domova pak
dostala veliký dort. „To jsem opravdu
nečekala, všem strašně moc děkuji,
to si fakt ani nezasloužím,“ reagovala
maminka jednoho syna a pětinásobná
babička, která zažila obě světové války,
nástup i pád komunistického režimu
a další zlomové okamžiky historie.
„Dožít se tak úctyhodného věku a být
přitom v takové kondici jako je paní Grmelová, to je skutečně úžasné. Přeju jí
především zdraví, a aby co nejvíce času
strávila v kruhu svých blízkých,“ nechal
se slyšet Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého kraje. „Žádný recept na
dlouhověkost nemám. Celý život jsem
si ale vařila čaje z bylinek, tak možná tím
by to mohlo být. Taky jsem se nikdy nebála práce a důležité je i pozitivní myšlení,“ prozradila Květoslava Grmelová.
Narodila se do rodiny krejčího a porodní báby, měla čtyři sourozence.
Vyučila se švadlenou a v tomto oboru
také po celý život pracovala. Nejprve šila u sebe doma s otcem, později
byla zaměstnána ve zdejší pobočce
OP Prostějov. V Drahanech i širokém okolí je známá jako zanícená
sokolka a také výborná zpěvačka
i herečka. Působila ve zdejším ochotnickém souboru a krásně zpívala na
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Foto: Martin Zaoral

chóru v kostele. Navíc ráda sportovala, chodila do Sokola i lyžovala. Až
do vysokého věku si paní Květoslava
uchovala živý zájem o dění kolem
sebe i manuální zručnost. „Na oslavu
stých narozenin si dokonce ušila šaty,“
uvedla na její adresu vnučka.
Přestože je Květoslava Grmelová stále komunikativní, zdraví už jí neslouží tak, jak by si představovala. Trápí ji
zejména to, že nemůže sama chodit.
„Říkala jsem si, že tak do konce roku
bych to tady mohla vydržet a pak běž,
babko!“ poznamenala s úsměvem oslavenkyně, která hned vzápětí poděkovala personálu domova v Soběsukách za
vzornou péči.
(mls)

Tento pátek na dýně

PROSTĚJOV Poprvé v loňském roce uspořádal
Okrašlovací spolek města Prostějova ve Smetanových
sadech v Prostějově Dýňovou stezku odvahy a zručnosti.
Jelikož ohlasy byly vynikající a park plný malých dětí i jejich rodičů, akce se uskuteční i letos, a to již tento pátek 13.
října. Na start dobrodružné stezky, plné osvětlených dýní
a úkolů, se děti s rodiči budou moci vydat v 18:00 hodin.
Děti obdrží drobné dárky a odměny za splněné úkoly.
Ke spolupráci si Okrašlovací spolek města Prostějova přizval

jak se seenioořii bavvilii v kultuurááku....

2x foto: Michal Kadlec
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SOBĚSUKY Jako Alenka v říši divů
si připadala Květoslava Grmelová, která uplynulou středu
4. října oslavila v Domově
pro seniory v Soběsukách
své 104. narozeniny. Drobounká stařenka z Drahan,
pro kterou byly práce a rodina
vším, se na krátký moment dostala
do záře reflektorů. „To všechno si ani
nezasloužím,“ děkovala s nefalšovanou pokorou.
Květoslavu Grmelovou jste ještě před
rokem mohli vídat, kterak pochoduje po svých milovaných Drahanech.
Zde o ni řadu let pečoval syn Jiří, do
domova v Soběsukách se kvůli zdravotním potížím dostala letos v srpnu.
Na pokoji přitom vystřídala rovněž
paní Grmelovou z Drahan, která tu
žila až do svých 103 let. „Obě ženy ze
stejné obce a stejného příjmení přitom
nebyly příbuzné,“ prozradila Večerníku zajímavou raritu ředitelka Domova
Yvona Andělová, podle které je Květoslava Grmelová příkladem skromnosti
a pozitivního přístupu k životu. „Právě
lidé tohoto ražení se dožívají nejvyššího věku. Pro svou laskavost a onen pozitivní přístup je mezi ostatními velmi
oblíbená. Stále se zajímá o dění doma
i ve světě a v našem zařízení se zapojuje
do všech aktivit,“ všimla si Andělová,
která má bohaté zkušenosti s prací se
seniory.
Středeční oslava narozenin se nesla
v duchu neustálého překvapování.
Stále vitální seniorka přijala početné gratulanty s upřímnou radostí
a v dobré náladě. „Jééé, starosta!“
rozzářila se Grmelová, když jí květiny
předával Milan Marek z Drahan. Spolu
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mateřské školy Partyzánská, A. Krále, Hanačka, Šárka, Žešov,
Libušinka a Dvořákova a RC Lodička. Akce se uskuteční pod
záštitou Zdravého města Prostějov. „Všechny dýně si po akci
budou účastníci moci odnést, aby krášlily třeba vchody jejich
vlastních domů,“ konstatovala Milada Sokolová, předsedkyně
pořádajícího spolku.
Akci finančně či jinak podpořili tito partneři: Optika Wagner,
Neo Finances, Alika a spolek koncesionářů taxi Prostějov.
(red)

PROSTĚJOV Velkou rodinnou
sportovní soutěž navštívily v Kolářových sadech desítky lidí nejrůznějšího věku. Škoda jen nepřejícího počasí, účast mohla být mnohem vyšší.
Přesto o zábavu a zajištění sportovní
atmosféry bylo postaráno skvěle.
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
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 Foto: Michal Kadlec

pro Večerník

Michal
KADLEC
„Na uspořádání rodinné olympiády přišla
moje kolegyně Martina Šponarová, která
se mnou připravuje úspěšné akce Restaurant Day. Myšlenku rodinného klání
jsem pak probrala s vedením Sportcentra
DDM a akce byla na světě,“ objasnila původ nápadu Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova. „Hlavním cílem je vylákat lidi z domu
od počítačů a televizí do parku, kde se
mohou setkat s dalšími spoluobčany.“
Účastníci rodinných družstev absolvovali celkem devět úkolů, které byly
připraveny na různých stanovištích
v Kolářových sadech. „Vůbec se při
těchto závodech nejedná o čas, ale o splnění úkolů. Pokud se rodinám zadaří
zvládnout všechny sportovní disciplíny,
mezi nimiž je například kroket, lakros,
pétanque či štafeta, obdrží zlatou medaili, diplom a spoustu sladkostí,“ prozradila
Večerníku Sokolová s tím, že medailí se
rozdala plná stovka.
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U startu příchozí vítala primátorka
Alena Rašková. „Byla bych moc ráda,
kdybychom díky této akci ukázali, že
slovo rodina stále něco znamená. Rodiče v dnešní době bohužel z důvodu
pracovní vytíženosti nemají na děti tolik
času a měli by společně trávit alespoň

sobotu a neděli,“ nechala se slyšet první
žena radnice.
Poděkování organizátorů pak míří ke
společnostem Sezako, Neo Finances
a Spolku koncesionářů taxi Prostějov za
finanční podporu. „Spolupráce si velice
vážím,“ vzkázala Sokolová.

Do akce na TV Prima DNES jde    
➢

ze strany 3

PRAHA, VÍCOV Každý z nich je
jiný, ale jedno mají společné - touhu
se znovu zamilovat a najít spřízněnou
duši. Už počtvrté hledá prostřednictvím televize Prima trojice nezadaných rodičů své protějšky. Prostějovský region zastupuje Nikola Hoňková
z Vícova, která se bude ucházet o jednoho ze soutěžících pánů. Další řada
seznamovací reality show Hledá se
táta a máma odstartuje právě dnes, tj.
v pondělí 9. října.

Josef POPELKA

„Hlavním důvodem přihlášení byla zvědavost. (směje se) Chtěla jsem zjistit, jak
tyto reality show probíhají, zda je to nějak ovlivněno, či nikoliv. Jestli se opravdu
dá za tak krátkou dobu za přítomnosti
kamer najít láska,“ osvětlila exkluzivně
Večerníku svoji účast ve čtvrté řadě pri-

máckého pořadu Nikola Hoňková.
O této dívce pocházející z Vícova na Prostějovsku se mohli čtenáři Večerníku dočíst již v minulosti, a to v souvislosti s její
účastí v pěvecké soutěži Česko Slovenská
SuperStar. Před televizními kamerami
se tak objeví již podruhé, nyní ovšem
v naprosto rozdílné situaci. Po dobu několika týdnů budeme sledovat její pouť
za láskou. „Jsem velice mile překvapena.
Mohu upřímně říci, že nic není hrané,
žádný scénář jsme neměli. Spousta věcí
je přirozená, hlavně nám nikdy neřekli,
co máme dělat, vždy nás postavili před
hotovou věc. Nemůžu moc věcí prozradit, ale mohu říci, že mé účasti v Hledá se
táta a máma nelituji,“ neodtajnila detaily
pořadu pětadvacetiletá Vícovanka.
Své protějšky bude poznávat při
mnoha příležitostech. Na zahajovací
party, během nejrůznějších aktivit,
při společném bydlení na zkoušku,
při poznávání bydlení protějšků i na

společné zahraniční dovolené. Co
konkrétně Nikola o natáčení nastínila? „Byla jsem bez telefonu a televize,
zkrátka bez reálného světa, zcela zatažena do úplného dění reality show. Mám
spoustu zážitků, co bych třeba ani za půl
roku nestihla. Dnešní doba je taková, že
chodíme od nevidím do nevidím do práce. Dodalo mi to sebevědomí a naučilo
mluvit upřímně s lidmi. Nebát se dělat
věci tak, jak chci. Štáb, co to natáčel, jsou
úplně normální obyčejní lidé, jako my
všichni. Chci jim za vše poděkovat, jelikož nám ve všem pomáhali a vyhověli.
Stali jsme se přáteli.,“ shrnula své účinkování Nikola Hoňková.
Jak si mladá servírka a recepční poradí
s nástrahami i strastmi svérázné reality
show, se poprvé dozvíme již dnes od
21:30 hodin. Večerník vám následně
přinese i další aktuality a dojmy jediné
zástupkyně prostějovského regionu
v rámci exkluzivního rozhovoru.

infoservis
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Ɣ 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.
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Sledujeme fotosféru a chromosféru. Vstupné 20 Kč.
Ɣ 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.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh: „PODZIMNÍ POHÁDKA“. Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech výše uvedených pořadů a pozorování.

OD 9. DO 15. 10. 2017
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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.

pondělí 9. října: Šárka - Spitznerova, Dolní - parkoviště u věžáků č. 26, Jezdecká - Puškinova, Husovo nám. - u školy
úterý 10. října: Arbesovo nám., sídl. E. Beneše - za obchodem, sídl. E. Beneše - Květná - Sportovní, V. Nezvala
středa 11. října: Trávnická - střed, Švabinského, Svatoplukova - střed, Joštovo nám.
čtvrtek 12. října: Dobrovského - Tylova, Libušínka, Dobrovského - parkoviště za obchodem, Vodní - Mlýnská
pátek 13. října: Nerudova – domov důchodců, Kostelecká 11-15, nám. Spojenců, Bezručovo nám.

Podzimní úklid proběhne v Prostějově stejně jako loni v měsíci říjnu. Zahájen byl minulé pondělí 2. října.
Počínaje tímto dnem byly po městě rozmisťovány velkoobjemové vany a pokračuje se i v nadcházejícím týdnu 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).

PODZIMNÍ ÚKLID 2017

Maso patří mezi nejoblíbenější i nejvyhledávanější potraviny, na stolech v každé domácnosti
nechybí, aniž by musela být neděle. A když jedeme třeba na chalupu, v balené formě se hodí do
každé tašky. Proto je dobré vědět, že vepřovou krkovici a chlazené kuře nabízí za nejnižší cenu
Billa, kde rovnou můžete vzít krůtí prso, které za stejně nízkou cenu nabízí také Tesco. Pro
vepřovou panenku a mleté maso míchané se vyplatí návštěva Albertu. Za fantastickou cenu
jsme pak v regálech Kauflandu objevili vepřový bůček bez kosti.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 4. října.
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Pondělí 9. 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
Kurz se uskuteční již ve středu Pozvánka včetně programu na www.
11. října 2017 od 9:00 hodin ve Ško- ohkpv.cz. Je nutná registrace předem.
lícím centru společnosti BüroKomHelena Chalánková,
plet, s.r.o., Šárka 1907/21, Prostějov.
ředitelka OHK v Prostějově

12.10.

PROSTĚJOV S bílou pastelkou,
symbolem celonárodní sbírky nevidomých pro nevidomé, se letos
setkáváme již po osmnácté. Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých České republiky
(SONS) sděluje veřejnosti prostřednictvím bílé pastelky, že slepí
lidé nežijí ve tmě - bílá pastelka
sice na bílý papír nic moc nenapíše, ale barva zůstává optimistická,
nestraší temnotou a beznadějí.
Ačkoli ztráta nebo vážné poškození zraku znamená v životě velkou
změnu, život tím nekončí. Ačkoli je
pro takto postiženého člověka těžké
orientovat se doma, natož na ulici,

ačkoli je pro něj obtížné samostatně
se najíst, natož si uvařit, ačkoli je pro
něj takřka nemožné číst nebo psát
běžným způsobem, natož pracovat v zaměstnání, může se to naučit
dělat. Asi ne sám a možná ne úplně
snadno. Ale může! A SONS je zde
proto, aby jemu i jeho blízkým při
tom pomohla.
„Poskytujeme informace, rady, zácvik, odstraňujeme bariéry, hledáme
a dáváme lidem zaměstnání, cvičíme vodicí psy, provozujeme kluby
- prostě učíme žít bez zraku. Spolu
s dceřinými obecně prospěšnými
společnostmi, které naši nabídku
rozšiřují o další služby, pracujeme na

Nesbíráme na ryby,
sbíráme na udice

celém území ČR pro všechny, kteří nás potřebují. Svépomocné úsilí
však nestačí. Podporu veřejnosti potřebujeme a s vděčností přijímáme.
Proto je na scéně celonárodní sbírku
Bílá pastelka,“ říká Rudolf Volejník,
viceprezident SONS.
Letos bílými pastelkami zaplavíme česká města i menší obce včetně Prostějova ve středu 11. října.
Do ulic s kasičkami a v tričkách
s emblémem Bílé pastelky vyrazí
kolem 2 900 dobrovolníků - středoškolských studentů, našich
nevidomých členů, příslušníků
jejich rodin, přátel a příznivců.
Za minimální příspěvek 30 Kč nabídnou zájemcům bílou pastelku
a záložku ve formě pastelky s kalendářem na rok 2018.
Podrobnější informace najdete na
www.bilapastelka.cz.
(red)

Ulice zaplaví BÍLÁ PASTELKA. Už ve středu

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Držovice
Obec: Prostějov, Vrahovice
Dne: 20. 10. 2017 od 6:00 do 8:00 hodin. Vypnutá Dne: 26. 10. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá
oblast: areál OC Arkáda Prostějov na ulici Konečná oblast: část obce Vrahovice s ulicemi: M. Alše od č. 56
23 a Sebastiniho 372/6. Odběratelská trafostanice po ul. Prešovská, celé ul. Košická, Prešovská, Jaselská,
UNIVERSAL (č. 300633).
Kyjevská, Trpinky, Sokolovská, K. Světlé /mimo budoObec: Protivanov
vu Policie/, oboustranně ul. Čs. arm. sboru od č.34 a ul.
Dne: 23. 10. 2017 od 7:30 do 13:00 hodin. Vypnutá K. Světlé po č. 104 a 49, Čechůvky č. 56 a 57.
oblast: část obce Protivanov - od č. 37 a 369 (u tra- Obec: Koválovice u Tištína
fostanice) pravá strana ul. sm. Buková po č. 47 (hospo- Dne: 27. 10. 2017 od 7:30 do 14:00 hodin. Vypnutá
da Kocanda), včetně přilehlých ulic po č. 95 a 316, 268. oblast: část obce Koválovice: Oboustranně ulice ve
Obec: Protivanov
směru od Osíčan od č. 54 a 72 po střed obce s čísly 24
Dne: 23. 10. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá a 16. ulice od č. 67 (obchod) po č. 73 (vč. č.111 a výr.
oblast: ulice U Školky s č. 295, 291, 274, 273, 73, 271, haly na par.č.K/30/1). Dále č. 53, 46. Oboustranně uli284.
ce od č.20 a 51 po č.43 a 48. Oboustranně od č. 43 a 9
Obec: Stražisko, Ptenský Dvorek
po č. 82 a 83.
Dne: 24. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnu- Obec: Prostějov
tá oblast: část obce Stražisko: celé Stražisko (mimo Dne: 27. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
části Maleny, chat Za humny a Čertovy rybníky), oblast: ulice Kostelecká č. 16 – 24.
chatová oblast Kopaniny, chaty nad nádražím od Obec: Prostějov
č.47, 46, 74, 19 po konec oblasti s chatou č.47, č.41 Dne: 27. 10. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá
a 50. Část obce Ptenský Dvorek (včetně chat) podél oblast: Muzeum a galerie nám. T. G. Masaryka 7/2.
silnice směr Suchdol od č. 97 a 87 po konec obce. Obec: Pivín
Část chatové oblasti ohraničená čísly 145, 209, 254. Dne: 30. 10. 2017 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá
Chatová oblast podél Brodeckého potoka od č. 52, oblast: oboustranně ulice za OÚ od č. 167 a 25 po ko50, 365 po konec s čísly 54, 55, 101, 207, 321 směr nec obce s čísly 216 a 217 (včetně č.p. 261, 262, 263).
Dvorský žleb.
Jednostranně ulice od č. 27 po č. 221, ulice od č. 188 po
Obec: Prostějov
č. 34, ulice s čísly 77, 37, 127, 79.
Dne: 24. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá Obec: Ivaň
oblast: Drozdovice č. 8 a 10.
Dne: 30. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
Obec: Kralice na Hané
oblast: část obce Ivaň: č.p. 112, 196, 115, 75, 90, 114,
Dne: 25. 10. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá 74, 73, 137.
oblast: č. p. 324 a 325 na ulici Zátiší.
Obec: Ivaň
Obec: Alojzov
Dne: 31. 10. 2017 od 7:30 do 14:00 hodin. Vypnutá obDne: 25. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá last: jednostranně ulice od č. 151 po č. 66 a dále obouoblast: oboustranné ulice od č.41 a 49 po č. 23 a 19, stranně od č. 68 a 3 po konec obce s čísly 146 a 123. (vč.
dále od č. 43 a 54 po č.108 a 61. Oboustranně ulice 130, 116). Ulice od č. 136 a 160 po č. 129 a 148 (vč. parc.
podél silnice na Určice. Č.p. 148, 196, 141 a odběry na č.116) , dále č.p. 69, 106, 75, 124, 152, 185 a 187.
parc.č. 201/1, 191/1, 166, 414/4.
Obec: Prostějov
Obec: Víceměřice, Poličky
Dne: 31. 10. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá
Dne: 25. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: ulice Wolkerova č. 3 - 15 vč. bistra „Plecháč“.
oblast: celá obec Poličky, celé Víceměřice (mimo uli- Obec: Myslejovice
ce novostaveb od č. 180 a 171 po č. 183 a 186 a areálu Dne: 2. 11. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá
úpravny vod). Odběratelská trafostanice Doloplazy oblast: č.p. 164 a novostavba na parc č. 200/3.
ČOV (č. 300691).
Obec: Prostějov
Obec: Pivín
Dne: 2. 11. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
Dne: 26. 10. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: ulice Sádky č. 18 - 24, ul. Wolkerova č. 23 až 37,
oblast: jednostranně ulice od č.88 po č.11, dále č.238 celá ul Sušilova, mimo č. 10.
(obchod), č. 60, 254, 207, 166 a parc. č. K/74/1.
E.ON Česká republika, s.r.o.

dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení

Nenechejte si ujít celodenní kurz
s nejvyhledávanější lektorkou v ČR
v oboru sociálních médií Eliškou Vyhnánkovou. Ideální 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.

s nejvyhledávanější lektorkou v ČR

Poslední 3 volná místa na kurz
„Využití sociálních sítí ve firmách“

letos slavíme jubileum...

STŘELCI – 23.11. až 21.12. Ve
vašem srdci to vře a lehce se vám zapálí lýtka. Co na tom, že jste zadaní,
prostě dostanete chuť si zaflirtovat.
Nejblíže k tomu budete mít na svém
pracovišti, kde po vás touží hned několik kolegů.
KOZOROHOVÉ – 22.12. až 20.1.
Zjistíte, že máte oproti rodinnému
rozpočtu nějakou tu korunu navíc,
kterou byste mohli vhodně investovat. Tady existuje jediná rada, nakupte vše potřebné pro své děti. To
je nejlepší investice.
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. Politika
vás moc nezajímá, ale nyní jste rozhodnuti, že za tři týdny půjdete volit.
Stane se tak po delším období, ale na
sto procent jste rozhodnuti, komu
dát svůj hlas. A děláte dobře!
RYBY – 21.2. až 20.3. Dostanete
tolik pracovních úkolů, až se vám
z toho udělá „šoufl“. Musíte tedy
z hlavy vytěsnit veškeré myšlenky na
volný čas, kterého si opravdu tento
týden neužijete. Doma vás tak čekají
hádky s partnerem.

nákupní servis
pro vás

LVI – 22.7. až 22.8. Při plnění pracovních povinností se dostanete do
hodně složitých situací. Můžete si naběhnout i na šikmou plochu zákona,
proto pečlivě uvažte, komu a co svěříte. Prostě si dávejte pozor na pusu.
PANNY – 23.8. až 22.9. Konečně
se dostanete k tomu, abyste rodičům
představili nového partnera. Reakce
nebude příliš dobrá, zejména otec
bude hodně nevrlý. Co se dá dělat,
pokud svůj protějšek milujete, musíte
se s tím smířit.
VÁHY – 23.9. až 23.10. Při rozmluvě s nadřízenými vám ujedou
z úst nepěkná slova vyřčená v emocích. Bude vám trvat několik dní, než
si šéfy udobříte. Hlavně precizní prací.
Ale něco stále bude viset ve vzduchu,
atmosféra nebude dobrá.
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. Dobrou
náladou tento týden rozhodně disponovat nebudete. Kabonit se budete na
všechny okolo, čímž si samozřejmě
vytvoříte spoustu nepřátel. Pokud
nevyloudíte na tváři úsměv, dobro
nečekejte.
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BERANI – 21.3. až 20.4. Všude, kde
máte dojednány schůzky, dorazíte
pozdě. Přesnost vůbec nebude vaší
výsadou a kvůli nedochvilnosti můžete ztratit spoustu vlivných známostí. Každopádně ale přijdete o slibný
kšeft.
BÝCI – 21.4. až 21.5. Vám se smůla
bude lepit na paty, na co sáhnete, to
pokazíte. Nepouštějte se tedy do žádných velkých akcí, pokud se bude řešit
něco závažného, vyčkejte v pozadí.
Vaše chvíle přijdou až příští týden.
BLÍŽENCI – 22.5. až 21.6. Doma
s partnerem to bude hořet. Pomalu
si už nemáte co říct a tak logicky budete hledat rozptýlení jinde. Z toho
vyplynou žárlivé scény, které mohou
skončit i nějakou tou fackou. Připravte se na to.
RACI – 22.6. až 22.7. Nudit se rozhodně nebudete, vezmete si toho na
svá bedra tolik, že nebudete vědět,
kam dříve skočit. Jedinou volnou
chvilku budete mít v neděli, ovšem to
zase budete muset řešit palčivé rodinné problémy.

Hřejivých teplých slunečních paprsků se bude snažit využít většina Prostějovanů.
Není proto divu, že si mnozí vezmou poslední zbytky dovolené a zamíří do přírody.
Zaměstnavatelé se tak budou muset smířit s poloviční docházkou podřízených.

Prostějova

Ja

Konstelace hvězd
ude

30

en?
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Ta podobnost může leckoho
praštit do očí. Fotbalová Plzeň
letos vsadila na návrat úspěšného
trenéra Pavla Vrby, který do mužstva přivedl zpět několik svých
svěřenců z minulosti a vsadil také
na další zkušené borce, s nimiž se
dobře zná. Momentální družstvo
volejbalistek VK Prostějov? Totéž v bledě modrém!
Podobný - byť ne úplně stejný - je
opětovný nástup hlavního kouče
Miroslava Čady. Rozdíl spočívá
v tom, že renomovaný lodivod se
do čela realizačního týmu vrátil už
na konci minulé sezóny, nikoliv až
od začátku té současné jako Vrba.
Pozici však mají oba dost podobnou: pod jejich vedením mančaft
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Laura Frigo
Sulian Matienzo
Heidy Rodriguez
Dayesi Casalis
Barbora Gambová
   

Odchody

Kathleen Weiss
Helena Horká
Andrea Kossányiová
    
   
  
 $ 

Příchody

(téměř) vždy fungoval na výbornou
a v klubu zaslouženě mají velice
pevnou pozici, kterou si právem vybudovali dlouhodobě kvalitní prací.
Pro brněnského rodáka a žijící legendu vékáčka je ale obnovený pakt
s hanáckým oddílem něčím specifický. „Jde o to, že jsme se hned v létě
dohodli s klubovým šéfem Petrem
Chytilem na tom, že tahle sezóna
bude moje definitivně poslední.
Do soutěžního ročníku 2017-2018
dám absolutně všechno, potom už
trénování s konečnou platností pověsím na hřebík. Mám na to věk,“
vysvětlil s úsměvem Čada.
Totožně jako Vrba přitom vsadil
na prověřenou hráčskou sílu, o niž
se opíral v předchozích letech.

' *"  +,# Volley Soverato (Itálie)
Deportivo Jaamsa (Peru)
Villa Clara (Kuba)
Jetisu Almaty (Kazachstán)
Stella Calais (Francie)
 " &  

MKS Dabrowa Górnicza (Polsko)
MKS Dabrowa Górnicza (Polsko)
Impel Wroclaw (Polsko)
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ZMÌNY V KABINÌ

Hana TRNAVSKÁ

 

Pavel MAČÁK

    

Ondřej HUBÁČEK

  

Peter GOGA

   

Petr CHYTIL

6. PVK Olymp Praha
7. Sokol Frýdek-Místek
8. Volejbal Přerov
9. TJ Sokol Šternberk
10. Fénix Brno

ných výsledků. „Má to své nesporné
výhody. Víme, co od sebe navzájem
očekávat. Holky dobře znají zdejší
prostředí i vše ohledně fungování
týmu, tudíž by je nemělo nic překvapit či negativně zaskočit. Právě naopak. Návraty těchto hráček svědčí
o faktu, že v Prostějově byly spokojené a jakmile se naskytla příležitost,
nic jim nebránilo sem znovu zamířit,
aby zase společně dosáhly něčeho
pěkného,“ zdůraznil ostřílený stratég
s bodrou moravskou duší.
Plzni sázka na retro v čele s Pavlem
Vrbou vychází skvěle, především
českou ligu drtí neuvěřitelným
způsobem. Zafunguje personálně
srovnatelný model i v případě volejbalového VK?
(son)

1. VK Prostějov
2. VK UP Olomouc
3. Královo Pole Brno
4. VK Dukla Liberec
5. TJ Ostrava

   ' )w;^
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silnějším protivníkům pravděpodobně nezvládne, což platí rovněž pro TJ Sokol Šternberk sázející skoro výhradně na talentované mládí.
Všechny tři tyto moravské celky budou nejspíš považovat za úspěch již prostý postup do
osmičlenného play-off, o který se chce pokusit i největší outsider Fénix Brno. „Nejvyšší
tuzemská soutěž je každopádně rok od roku
zajímavější, její úroveň roste. A teď s nástupem
Liberce ještě víc. Všechny nás čeká spousta
dobrých zápasů a já věřím, že si je v hledištích
užije co nejvíc fanoušků,“ zdůraznil trenérský
šéf volejbalistek Prostějova Miroslav Čada.

Kormidelník Viktorie takovým
způsobem vsadil na Limberského,
Koláře, Petrželu a spol. Co prostějovský guru? Ten přivedl zpátky do hráčského kolektivu hned
pětici svých někdejších svěřenek!
Vzývanými navrátilkyněmi se staly
nahrávačky Kathleen Weiss a Michaela Zatloukalová, univerzálka
Helena Horká, smečařka Andrea
Kossányiová a blokařka Gabriela
Tomášeková, byť u posledně jmenované šlo o nouzový příchod za
minutu dvanáct místo emigrované
Kubánky Heidy Casanova Alvarez.
Kvintet obnovené spolupráce každopádně svědčí o tom, že Miroslav
Čada hodlá spoléhat na plejerky, kterým věří a s nimiž dřív dosáhl úspěš-

Prostějovské retro: VK ve stylu fotbalové Plzně...

Hlavním konkurentem v honbě za výročím by
jeho mančaftu měl být hanácký rival UP Olomouc. Udržel takřka celý tým pohromadě, ještě navíc přivedl americkou smečařku a tím dal
jednoznačně najevo, o co mu jde. „Na jaře jsme
po zlatu už sahali, nakonec to těsně nevyšlo. Teď
chceme znovu postoupit do finále a favorizovaný Prostějov prohánět maximálně, jak jen to půjde,“ nechal se slyšet lodivod úpéčka Jiří Teplý.
Vysoko ovšem míří také Královo Pole. Do jihomoravské metropole přes léto zamířil půltucet
posil včetně zahraničních, například i někdejší
Agelka z Brazílie Flavia Assis. Z medailové rulety by nerada vypadla Ostrava, ačkoliv přišla
o některé klíčové opory. Částečně se je podařilo
nahradit a trenér TJ po náročné práci u národní
reprezentace neztrácí víru v úspěch ani na klubové bázi. Ještě větší personální oslabení potkalo v uplynulých měsících Olymp Praha. „Ale já
bych PVK vůbec nepodceňoval, na svém přípravném turnaji předváděl velmi dobré výkony,“ upozornil prostějovský stratég Čada.
Cesta do horní poloviny tabulky však bude pro
Olymp nelehká, stejně jako pro tři další papírově
slabší týmy. Volejbal Přerov sice angažoval tři zámořské plejerky, leč jsou dost mladé a nezkušené.
Solidních výsledků dosahoval v rámci přípravy
TJ Sokol Frýdek-Místek, nicméně konkurovat

Kondiční trenérka

Solange SOARES

statistik

Lukáš MIČEK

Lékař

Fyzioterapeut

David LISICKÝ

Masér

Tomáš RAK

MUDr. Pavel NAVRÁTIL

Asistent trenéra

Lubomír PETRÁŠ

Hlavní trenér

Miroslav ČADA
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Celou dobu od skončení minulé sezóny
až doteď probíhala jednání o tom, zda
společnost AGEL zůstane titulárním
partnerem vékáčka. Podle informací
Večerníku nakonec nezůstane, proto
vypadne z oddílového názvu a logicky budou scházet její milióny korun
pumpované do rozpočtu prostějovského volejbalu. A aby se ekonomicky
ušetřilo, zrušilo vedení klubu účast ve
Středoevropské lize, do níž své áčko
původně přihlásilo. „Tyto záležitosti
ještě nejsou definitivně uzavřené, proto
je zatím nechci komentovat. Veškeré informace oficiálně oznámíme na tiskové
konferenci koncem nadcházejícího týdne,“ sdělil Petr Chytil.
Ať tak či onak, sezóna 2017/2018 začíná. A věřme, že od volejbalistek VK Prostějov se během ní dočkáme vydatného
kvanta sportovního krásna!

BEZ AGELU I MEVZY

ky a získali nějaké sety, případně vítězství,“
shrnul šéf VK Prostějov s jedním dovětkem: „V každém případě se naši příznivci
mohou těšit na konfrontaci s nejzářivějšími
hvězdami světového ženského volejbalu,
jež táhly své reprezentace třeba na loňské
olympiádě nebo na nedávném mistrovství
Evropy.“

Foto: Josef Popelka

10.
TITUL!
Volejbalovou UNIQA extraligu žen ČR
čeká tak trochu průlomová sezóna. Po
třech účastnicky hubenějších letech se
totiž povedlo její startovní pole doplnit
z nekompletního počtu devíti týmů na
optimálních deset družstev, čímž bude
nadcházející ročník 2017/2018 po všech
stránkách plnohodnotný.
Desátým celkem v soutěži se přitom nestal nikdo postupující z první ligy, nýbrž klub přijatý na
divokou kartu. Konkrétně jde o Duklu Liberec
proslavenou úspěchy v mužské kategorii, přičemž vedení tohoto oddílu se nyní rozhodlo prorazit i s kolektivem něžného pohlaví. A vzalo to
zgruntu, neboť ambiciózní nováček má zajímavě
kvalitní hráčský kádr včetně francouzské nahrávačky či několika reprezentantek České i Slovenské republiky. „Rádi bychom hned ve své premiérové sezóně zkusili zaútočit na medaili,“ odvážně
prohlásil trenér Dukly Josef Smolka. Jeho smělá
slova určitě nejsou mimo realitu, liberecký výběr
se opravdu řadí mezi adepty zisku cenného kovu.
Největším favoritem ze všech ale rozhodně
je VK Prostějov, obhájce mistrovského titulu z předchozích devíti let. „Máme naprosto
jasný cíl: vyhrát extraligu podesáté za sebou
a tím oslavit kulaté jubileum,“ potvrdil kouč
vékáčka Miroslav Čada.
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Všech deset zúčastěných družstev se nejprve utká v základní fázi každý s každým doma - venku, v součtu půjde o osmnáct kol a stejný počet odehraných zápasů pro
každého. Po skončení základní části bude následovat
nadstavbová fáze ve skupinách o 1. až 5., resp. 6. až 10.
místo, přičemž v obou grupách se týmy znovu střetnou
každý s každým doma - venku, což představuje dalších
deset dějství a osm duelů pro každého.
Závěr sezóny pak obstará tradiční play-off pro osm nejlepších týmů tabulky: nejprve čtvrtfinále na tři vítězné
zápasy, poté semifinále opět na tři vítězná utkání, nakonec série o třetí místo na dva vítězné mače a finále na
tři vítězná střetnutí. O 5. až 8. příčku se nehraje, devátému v pořadí skončí sezóna už po nadstavbě a desátý
sehraje baráž o udržení elitní české soutěže proti vítězi
první ligy.

HRACÍ SYSTÉM
 $ 

Olymp Praha - Prostějov, Olomouc - KP Brno, Frýdek-Místek - Ostrava, Fénix Brno - Šternberk, Liberec - Přerov (16:00).
4% "` 2%" )`245++)5
Prostějov - Fénix Brno, Přerov - Olomouc (18:00),
Šternberk - Liberec, Ostrava - Olymp Praha, KP Brno Frýdek-Místek (18:00).
% "` /%" )`24%++)5
Liberec - Prostějov (16:00), Olomouc - Frýdek-Místek,
Olymp Praha – KP Brno, Fénix Brno - Ostrava, Přerov Šternberk (18.00).
% "` /%  `245++)5
Prostějov - Přerov, Šternberk - Olomouc (30. 11.), Ostrava - Liberec (18:00), KP Brno - Fénix Brno (18:00),
Frýdek-Místek - Olymp Praha.
2+% "` %  `245++)5
Prostějov - Šternberk, Olomouc - Olymp Praha, Frýdek-Místek - Fénix Brno, KP Brno - Liberec (18:00), Ostrava - Přerov.
22% "` 2%  `245++)5
Prostějov - Olomouc, Šternberk - Ostrava, Přerov - KP
Brno (18:00), Liberec - Frýdek-Místek (18.00), Fénix
Brno - Olymp Praha.
2/% "`'  /2%  `245++)5
Ostrava - Prostějov (20. 12., 18:00), Olomouc - Fénix Brno (20. 12., 18:00), Olymp Praha – Liberec,
Frýdek-Místek - Přerov, KP Brno - Šternberk (19.
12., 18:00).
2% "` %" ) /+2`245++)5
Prostějov - KP Brno, Ostrava - Olomouc, Šternberk Frýdek-Místek, Přerov - Olymp Praha (18.00), Liberec
- Fénix Brno (15:00).
2*% "` 2%" ) `245++)5
Frýdek-Místek - Prostějov, Olomouc - Liberec, Fénix
Brno - Přerov, Olymp Praha - Šternberk, KP Brno - Ostrava (18:00).
2% "`'  2%" ) `245++)5
Prostějov - Olymp Praha, KP Brno - Olomouc (18:00),
Ostrava - Frýdek-Místek, Šternberk - Fénix Brno, Přerov
- Liberec (18:00).
2% "` /+%" ) `245++)5
Fénix Brno - Prostějov, Olomouc - Přerov, Liberec Šternberk (15:00), Olymp Praha - Ostrava, Frýdek-Místek - KP Brno.
24% "`'  /%" ) `245++)5
Prostějov - Liberec, Frýdek-Místek - Olomouc, KP Brno
- Olymp Praha (18:00), Ostrava - Fénix Brno, Šternberk
- Přerov.
2% "` /4%" ) `245++)5
Přerov - Prostějov (18:00), Olomouc - Šternberk, Liberec - Ostrava (18:00), Fénix Brno - KP Brno, Olymp
Praha - Frýdek-Místek.

% "`' 

2% "` 2*%$ `245++)5
TJ Sokol Šternberk - VK Prostějov, PVK Olymp Praha –
VK UP Olomouc, Fénix Brno – TJ Sokol Frýdek-Místek
(19.10., 18:00), VK Dukla Liberec - Královo Pole Brno
(18:00), Volejbal Přerov – TJ Ostrava (18:00).
/% "` /2%$ `245++)5
Olomouc - Prostějov, Ostrava - Šternberk, KP Brno Přerov (19. 10., 18:00), Frýdek-Místek - Liberec, Olymp
Praha - Fénix Brno.
% "` /%$ `245++)5
Prostějov - Ostrava (30. 10., 18:00), Fénix Brno - Olomouc (předehrávka 15. 10., 18:00), Liberec - Olymp
Praha (18:00), Přerov - Frýdek-Místek (18.00), Šternberk
- KP Brno.
*% "` *%" )`245++)5
KP Brno - Prostějov (18:00), Olomouc - Ostrava, Frýdek-Místek - Šternberk, Olymp Praha - Přerov, Fénix
Brno - Liberec.
% "` 22%" )`245++)5
Prostějov - Frýdek-Místek (18:00), Liberec - Olomouc (18:00), Přerov - Fénix Brno (18:00), Šternberk
- Olymp Praha, Ostrava - KP Brno.
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Extraliga žen má znovu deset účastníků

PROSTĚJOVA DO NOVÉ SEZÓNY

jubileum...

Národnost: Česko

HELENA HORKÁ
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Národnost: Česko

ANDREA KOSSÁNYIOVÁ

valy obě nejvyšší české soutěže, tedy
extraligu i pohár. Až v uplynulém ročníku byla hegemonie přervána ztrátou
Českého poháru, který mohlo vékáčko
získat podesáté v řadě, leč nezískalo.
Následně vyšel s vypětím všech sil
alespoň útok na tuzemský titul číslo
devět - a tím se otevírá šance zaokrouhlit nyní ligovou sbírku na jubilejní, krásně kulatý počet zlatých.
Pokud by navíc triumfem skončil i
národní pohár, zářila by působivá
desítka v obou kolonkách. „Máme
poměrně silné družstvo složené výhradně z prověřených hráček, jež nám
dosud odváděly minimálně dobré či
přímo výborné služby. Proto věřím,
že rozhodně máme na to obnovit naši
dominanci v rámci České republiky.
Ovládnout extraligovou i pohárovou
TOUHA PO ÈESKÉ
SE SILNÝM
soutěž je jasným cílem. A když se to
DOMINANCI
KOLEKTIVEM
podaří suverénním způsobem jako v
V minulé sezóně nevyšla sázka na méně Dlouhých osm let za sebou platilo, že nejúspěšnějších letech, budeme jedině
prověřené hráčky, a to hned v několika prostějovské ženy bez výpadků vyhrá- rádi,“ pravil Chytil s úsměvem.

KATHLEEN WEISS
Národnost: Německo

JULIE KOVÁŘOVÁ

Národnost: Česko

Národnost: Česko
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Národnost: Německo

LAURA EMONTS
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SARAH CRUZ
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Národnost: Česko

Národnost: Česko
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Národnost: Česko
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MICHAELA ZATLOUKALOVÁ
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Národnost: Česko

LUCIE NOVÁ
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NINA HERELOVÁ

TEREZA SLAVÍKOVÁ
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Původně měly Hanačky usilovat o postup
do základní skupiny Champions League
v kvalifikaci, což si premiérově vyzkoušely
před rokem. Nezájem oddílů z Německa
i Ázerbájdžánu o evropskou Ligu mistryň je však automaticky posunul do
jedné z grup mezi elitní šestnáctku klubů starého kontinentu. S tím, že soupeře
teprve poznají v rámci slavnostního losování. A to přijde na řadu až v polovině listopadu po skončení předkol. „Každopádně je dopředu jisté, že narazíme na samé
extrémně silné celky, z nichž určitě dva a
možná všechny tři budou z řad klubových
gigantů formátu Fenerbahce Istanbul či
podobně. Z každé čtyřčlenné skupiny přitom postupují do play-off maximálně dva
nejlepší, tím pádem si nemůžeme stavět
žádné vzdušné zámky. Naší snahou musí
být, abychom předváděli v bitvách proti
favoritům co nejlepší hru, pobavili fanouš-

SNAHA
NEZKLAMAT V EVROPÌ

Národnost: Slovensko
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Národnost: Slovensko

GABRIELA KOZMÍKOVÁ
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VERONIKA TRNKOVÁ
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ZNOVU POD ÈADOU

Sázka na personální změnu v čele realizačního týmu loni nevyšla, už koncem
uplynulé zimy se k družstvu vrátil coby šéf
dlouholetý úspěšný kouč Miroslav Čada. S
jeho vydatnou pomocí se podařilo vydřít
mistrovský titul, načež se klubové vedení a trenérský guru domluvili na ročním
prodloužení smlouvy. Dle oboustranné
dohody však půjde o definitivní konec
rekordního sběratele zlatých medailí
na lavičce. „Mirek už mnohokrát, a naposledy právě letos na jaře, prokázal své
komplexní kvality, díky kterým dokáže
výborně vést mančaft. Věřím, že pod jeho
vedením budou hráčky jako obvykle šlapat
na jedničku,“ řekl předseda správní rady
VK Petr Chytil o Čadovi, jenž si k ruce vzal
téměř nezměněný realizační tým. Jediným
nováčkem je v něm masér Tomáš Rak,
druhým lodivodem zůstává dlouholetý
pobočník Lubomír Petráš.

případech. Proto Miroslav Čada při vybírání nových posil zalovil výhradně ve známých vodách a přivedl pouze plejerky, jež
v minulosti za Prostějov už nastupovaly.
Dvě z nich jsou opravdová mezinárodní
top špička (nahrávačka Kathleen Weiss
a univerzálka Helena Horká), také smečařka Andrea Kossányiová má vysokou
kvalitu. A když k tomu přičteme zdravé
jádro kolektivu, co zůstalo (Julie Kovářová, Laura Emonts, Nina Herelová, Veronika Trnková) doplněné volejbalistkami,
které budou zezadu jistit své parťačky
(stávající Lucie Nová s juniorkami Sarah
Cruz a Terezou Slavíkovou, navrátilkyně
Gabriela Tomášeková a Michaela Zatloukalová), dostáváme papírově velice dobrý
kádr. „Složení hráčské soupisky bylo opět
plně v Mirkově kompetenci, samozřejmě po vzájemné konzultaci a v určitých
finančních mantinelech. Z mého pohledu se současný tým jeví dost slibně, což
je však potřeba dokázat přímo na hřišti,“
odtušil Chytil.

PROSTĚJOV Jedenáctá kompletní sezóna leží před volejbalovým oddílem VK Prostějov. původní ZPRAVODAJSTVÍ
Po letních nejasnostech nako- pro Večerník
nec skutečně jen pod tímto Marek
stručnějším názvem bez titu- SONNEVEND
lárního partnera z předchozích let vstoupí ženský tým koncem tohoto týdne do UNIQA
extraligy ČR 2017/2018. Ale jak v téhle soutěži, tak i v dalších má
tradičně maximalistické cíle. Večerník shrnul do několika stěžejních bodů, o čem právě začínající ročník především bude.

Volejbalistky jdou do nového ročníku s osekaným
názvem VK Prostějov, ale vysoké ambice nemění

HLAVNÍ CÍL: ÚTOK NA JUBILEJNÍ
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Po minulé nepříliš povedené sezóně, kdy prostějovským volejbalistkám hrozila úplná ztráta hegemonie nad českými soutěžemi, stálo vedení VK na rozcestí. Kam dál? Kterým směrem se vydat? Nakonec zvítězila varianta nejvyšší
možné kvality, samozřejmě v rámci možností.
Zpočátku se na téhle příjemné pouti zdálo všechno idylické. Na pokračující
spolupráci se hanácký klub dohodl s úspěšným koučem Miroslavem Čadou,
jenž si ponechal osvědčený realizační tým a ke kvalitním hráčkám, které zůstaly (Kovářová, Emonts, Herelová, Trnková) přivedl špičkové posily (Weiss,
Horká, Kossányiová).
Navíc se slibně jevil i příchod vynikající Kubánky Casanova, vékáčko se přihlásilo do Středoevropské ligy a zároveň nečekaně získalo právo přímého
startu v základní skupině Champions League. Samé dobré zprávy, řeklo by
se. A před nejlepším českým oddílem jen zářná budoucnost. Leč s vrcholícím
létem přišly komplikace.
Tou největší určitě je ztráta titulárního partnera, společnosti AGEL. Plnohodnotnou náhradu oddíl nezískal a tím pádem je zřejmé, že naplnit plánovaný
rozpočet bude sakramentsky těžká práce. Současně bylo při „povinné“ účasti
v hlavní fázi Ligy mistryň coby nákladově náročné záležitosti jasné, že klub
musí někde ušetřit. A vzniklo rozhodnutí zrušit již dříve ohlášený vstup do
Středoevropské ligy. Což je pochopitelně škoda, stejně jako ztráta kubánské
divy s příjmením slavného svůdníka. Byť v tomto případě šlo o záležitost, kterou vékáčko nemohlo nijak ovlivnit, vina nejde za ním. Každopádně závěr
léta s přechodem do podzimu přinesl i nepříjemné zprávy, jež narušily optimálně budovanou konstrukci.
Nezbývá než si přát, aby volejbalový Prostějov - navzdory zmíněným těžkostem stále velice silný - zvládl samotnou nadcházející sezónu 2017/2018 tak,
jak je zvyklý ze svých úspěšných let. To znamená v klidu, stabilně a s grácií.
Vítěznou v českých soutěžích, kvalitativní v Champions League.

ať je tato sezóna
vydařeně klidná

Léto bylo dost rušné,

Marka SONNEVENDA

post: $6
narozena: 7%-
výška, váha:5 
/" 01 % - #'
)
-1"4,7-.#
&  )1"-&
23#  & )G7$P/#-
& 5)1"-23#' 5)

letos slavíme

UŽ TUTO SOBOTU VSTOUPÍ VOLEJBALISTKY

volejbal
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se Tereza probojovala až třetím pokusem 40,25 metru. Hned ve čtvrté
sérii si pak vytvořila již zmiňovaný
osobák a posunula se na druhé místo. Na popáté hodila sice technicky
nepovedeně, leč přesto 41,98 metru
a v poslední šesté rundě se už nedokázala zlepšit. Od vítězství ji nakonec dělilo pouhých 88 centimetrů.
K medailovému umístění přidala
Tereza Korhoňová ještě sedmou
pozici v běhu na 200 metrů překážek
časem 30,51 sekundy.
Druhá prostějovská závodnice Andrea Vitásková přidala finálovou
účast ve vrhu koulí a výkonem 11,20
metru tam obsadila osmý post.
(dov,son)

)
 )

 

Nedávno jsem si v jednom časopise přečetl komentář, že v názorově nestabilní politice je náš
současný prezident jistotou - chlastal, chlastá
a chlastat bude dál. Přejme mu to a těšme se, že
od počátku příštího roku bude moci i odpočívat
na své milované Vysočině. Mnohem příkladnější
sportovní jistotou pro nás může být Jaromír Jágr.
I když to už vypadalo nahnutě a příznivci domácích prvoligových mužstev se těšili, že jednoho
z nejlepších hokejistů všech dob uvidí na domácích kolbištích, podařilo se a pětačtyřicetiletý
věčně vysmátý Kladeňák může přidat další starty
v NHL. Coby malý špunt jsem hltal v sestřizích
každý zápas, do něhož nastoupil, později s rozvojem internetu jsem si dohledával statistiky, na
jejichž pečlivém vyplňování si v Severní Americe
potrpí, a přál jsem si, aby překonával dávné milníky, a neopustilo mě to ani nyní, byť už dávno
pryč jsou poklidná školní léta se spoustou volného času. A nebudu určitě sám, kdo čas od času
obětuje část spánku, aby mohl sledovat utkání
naživo, i když už nelze očekávat Jardovy bodové
hody.

) 

Karolína Plíšková nevyužila před pár dny možnosti vrátit se na pozici světové jedničky a po
pekingském turnaji si polepšila „jen“ na třetí
místo. Situace mezi ženskými profesionálkami
jí ale dává naději, že by v brzké či vzdálenější
době mohla znovu stanout na trůně, byť si nyní
Rumunka Halepová vydobyla několikasetbodový náskok. Když se totiž podíváme do elitní
třicítky aktuálního pořadí, nalezneme v ní vedle
pětadvacetileté rodačky z Loun hned šest hráček, které už dokázaly vévodit celému pořadí,
další trojice pak vystoupala těsně pod vrchol.
A pořadí se stále přelévá. Po minimálně dočasném odchodu Sereny Williamsové tak stále trvá
konkurz na její nástupkyni a situace trochu připomíná mužský stav, kdy se loučil Pete Sampras.
Dvě dekády zpátky trvalo nějakou chvíli, než
přišli noví vládci – původně jen Federer a Nadal,
posléze i Djokovič a Murray. Tito čtyři mezi sebe
nikoho nepustili a marně bychom mezi aktivními tenisty hledali další jméno, které by se dostalo
výš než na třetí pozici. To mezi ženami se stále
něco děje.



Vlnu emocí a zlé krve vyvolala novinka z dílny
hokejového svazu, že bude mnohem přísněji postupovat vůči určitým projevům chování
v hledišti. Zejména tady na Hané se část ultras
velice těžko srovnává s novými mantinely a spíše
to vypadalo, že jim buď jejich inteligence nedovoluje rozumět mluvenému slovu a psanému
textu, nebo prostě z jakéhokoliv jiného důvodu
nechtěli změnu akceptovat, aniž by však chtěli
nést odpovědnost a následky za své chování.
Zimním stadionům se sice vyhýbají až tak drsné
scény známé z fotbalového prostředí a stejně tak
můžeme vést polemiku jak moc postihovat davem skandované vulgarity, kde je ještě hranice
hecování protivníka a kde už se jedná o netolerovatelné a nesportovní chování. Záměr je jasný
a legitimní – kultivovat prostředí, prezentovat
hokej jako zábavu bez obav o zdraví a majetek.
A také netrestat jako dosud pouze domácí pořadatelskou službu, zatímco hosté se mohli jet vyřádit. Nelze upřít, že světelné efekty byly někdy
působivé a zaujaly, avšak pyrotechnika opravdu
do uzavřených prostor nepatří.

  

Křemen. Hodně mě rozčilovalo, když
dával trojky do našeho koše. Teď mu
konečně můžu při každé střele fandit,“
říká s úsměvem hejtman Okleštěk.
S podporou nováčka nejvyšší domácí
soutěže souhlasí také náměstek hejtmana František Jura, podle něhož je důležité, aby mládež měla možnost vidět
v akci na vlastní oči pravidelně své vzory.
„V kooperujícím BCM Orli Prostějov
vyrůstají desítky mladých sportovců.
I pro ně je dobře, že můžou chodit na
ligové zápasy. Mají před sebou cíl, ke
kterému se můžou postupně přibližovat a to je pro motivaci hodně důležité,“
vysvětlil náměstek Jura.
(lv)
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důležité, aby v kraji zůstal tým na vrcholové úrovni,“ pronesl na předsezónní
tiskové konferenci klubu hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, který
před jednáním o podpoře stanovil jednu
podmínku. „Nový klub musel jít do sezóny bez finančních závazků. Tuto podmínku BK Olomoucko splnil. V opačném případě bychom klub nepodpořili,“
uvedl Okleštěk.
Hejtman přiznal, že basketbalové zápasy často navštěvoval a elitní soutěž sleduje. „Proto jsem rád, že se podařilo angažovat kouče Predraga Benáčka, který
je velký odborník. A taky mě těší, že za
BK Olomoucko bude nově hrát Michal

mají

podporu vedení kraje
PROSTĚJOV Klubové barvy nezvolilo vedení BK Olomoucko
náhodně. Nováček elitní domácí
soutěže chce v Kooperativa NBL reprezentovat celý region a právě žlutá
s modrou jsou barvami Olomouckého kraje. I tímto způsobem chce klub
ocenit hejtmanství, které pomohlo
v regionu udržet nejvyšší basketbalovou soutěž.
„Líbí se mi, když jsou regiony anebo celé
kraje v symbióze se sportovními kluby.
Třeba jako fotbal na Vysočině nebo volejbal v Karlovarsku. Nový projekt se nám
nejen z tohoto důvodu velmi zamlouvá.
Pro budoucnost celého basketbalu bylo

10 tisíc Kč za zapálení pyrotechniky
jestřábími fanoušky v závěru střetnutí
8. dějství soutěže na ledě Frýdku-Místku.
Reakce ze strany vedení elhákáčka
na sebe nenechala dlouho čekat. Objevila se v pátek 6. října na webových
stránkách oddílu a generální mana-

žer „A“-týmu Prostějova Jaroslav
Luňák v ní byl dost ostrý! Jeho
vyjádření přetiskujeme v plném
znění na straně 32.
Ještě týž den vyšlo na webovkách
Fans of Prostějov 1913 k celé situaci
prohlášení, které taktéž zveřejňujeme na stejném místě. Najdete v něm
informace i argumenty, které jsou velmi
rozumné a výstižné, pohříchu na rozdíl
od problematického chování některých
jedinců při soutěžních zápasech. Otázkou zůstává, nakolik spolu budou obě
strany schopné či ochotné nadále komunikovat ve prospěch zdejšího hokeje.
Tohle ukáže až čas.
(son)

/Xü»NY]ND]XMH
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PROSTĚJOV
Napjatá
situace okolo prostějovského hokeje v souvislosti
s jeho fanoušky trvá, ba
přímo eskaluje. Důvodem
je nejen pokračující bojkot
domácích utkání ze strany
kotle příznivců, ale především další dvě pokuty, které oddíl
LHK za řádění svých fandů dostal od
Českého svazu ledního hokeje.
Disciplinární komise napařila hanáckému klubu 15 tisíc korun za agresivní
chování hostujících diváků během duelu 5. kola WSM ligy mužů 2017/18
v Českých Budějovicích a navrch ještě
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BŘECLAV, PROSTĚJOV O posledním zářijovém víkendu proběhlo v Břeclavi mistrovství České republiky žactva v atletice. Na
startu byly i dvě závodnice Atletického klubu Prostějov.
Lépe si vedla Tereza Korhoňová, která získala bronzovou medaili v hodu
oštěpem za výkon 42,22 metru, čímž si
vytvořila nový osobní rekord. Až do posledních pokusů přitom držela druhou
příčku, která ji opravňovala reprezentovat ČR na mezistátním utkání žactva
v chorvatském Varaždínu. Bohužel ji
v závěru přehodila jedna ze soupeřek
o pouhých čtrnáct centimetrů.
Závod jako takový byl velmi napínavý, protože do finálové osmičky

bronzová na MČR žactva

Atletka Korhoňová Další pokuty pro LHK kvùli øádìní fans

ZPRAVODAJSTVÍ ČTĚTE NA STRANĚ 32

PARDUBICE, HVOZD Další velký úspěch pro koně ze Srdéčka! Osmiletý Vicody přesvědčivě triumfoval v druhém nejprestižnějším dostihu nedělního závodního odpoledne v Pardubicích. Společně s Josefem Bartošem prolétl vítězně cílem Ceny Labe
s dotací 700 tisíc korun. Stejný žokej pak s klisnou Loire zvítězil v Memoriálu kapitána
Poplera, který se běžel těsně před samotnou Velkou pardubickou.

sport

PRO KONĚ
ZE SRDÉČKA
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letos slavíme jubileum...
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Pondělí 9. října 2017
www.vecernikpv.cz
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Odchovanec prostějovského hokeje byl
hvězdou včerejšího extraligového duelu
proti pražské Spartě, kterou skolil dvěma
brankami a v závěru dokonce mohl
dokonat hattrick.
I tak se jeho Zlín
radoval z důležitého vítězství 4:2
a Tonda vyl vyhlášen první hvězdou
Foto: internet
zápasu.

ANTONÍN
HONEJSEK

 1

ALEŠ SCHUSTER po vítězném
utkání s Hodonínem přiznal, že už
by měl dát také gól...

Stoper prostějovského eskáčka

 
TLAKEM
KABINY!“

 

Už dva tucty zápasů bez porážky
proti českým tenistkám zvládla
hvězda prostějovského TK Agrofert Petr Kvitová. Naposledy porazila uplynulý čtvrtek ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu oddílovou
kolegyni Báru Strýcovou hladce ve
dvou setech. To už musí být pro holky komplex!

24

 1

Když dva chtějí totéž, nemusí to logicky znamenat totéž. Přestože jak šéf
Jestřábů, tak zástupci fanoušků z „kotle“
deklarují, jak jim jde v první řadě o prostějovský hokej, ustoupit nechce žádná
ze stran. Něco ve stylu, buď to bude po
mém, a nebo ať je to jak chce...

DEBAKL:

Vydařený výjezd má za sebou stáj
z Hvozdu Na Srdéčku. Trenér Stanislav Popelka vezl do Pardubic na
Velkou pardubickou a rámcové dostihy osmičku koní a hned polovina
z nich dosáhla na medailové stupínky,
přičemž dvojice se dokonce radovala
z triumfu. Bravo!

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

? (  4 +
- 8  % , &, @A #
Foto: www.locotrans.eu

sport

letos slavíme jubileum...

PARDUBICE, HVOZD Na jediného
zástupce ze stáje Na srdéčku u Hvozdu Universe of Gracie zbylo ve Velké
pardubické šesté místo. Na extrémně
těžké a rozbahněné trati se dvanáctiletý kůň držel v čele závodu pouze
v úvodu, později na ty nejlepší ztrácel.
Nakonec zvítězil No Time To Lose ze
stáje Josefa Váni.

zaskočit za zraněného Faltejska, zastavil.
To Universe of Gracie se jevil lépe připraven, na Taxisův příkop nabíhal v čele
všech koní. V dalším průběhu dostihu
se však propadal, přesto zvládl přeskákat
celou Velkou pardubickou a nakonec
vybojoval solidní šesté místo. „Na více
Universe of Gracie určitě neměl. Trať
byla extrémně rozbahněná a pomalá, což
mu nikdy nesvědčilo. Šesté místo určitě
bereme,“ zhodnotil vystoupení jediného

regionálního zástupce Stanislav Popelka,
jemuž už v předchozích dostizích udělali
velkou radost vítězní Vicody a Loire stejně jako druhý Marcus Aurelius.
Velkou pardubickou letos vyhrál osmiletý hnědák No Time To Lose v sedle
s Janem Kratochvílem, který v cílové
rovince skvěle zafinišoval a předstihl
francouzského koně Urgenta de Gregaina. Trenér Josef Váňa díky tomu získal
desátý trenérský triumf z nejprestižnější
české steeplechase.
*  -9  , E%+
    )    ,    &     % 
'  %&( # Foto: internet

včerejší vrchol sezóny exkluzivně
pro Večerník uznávaný trenér Stanislav Popelka.
Určitě největším úspěchem je vítězství Vicodyho v Ceně Labe. Přestože
kůň do závodu vstupoval jako jeden
z favoritů, na překážce zvané Hadí
příkop málem upadl. Bylo velkou
zásluhou zkušeného žokeje Josefa
Bartoše, že tento krizový moment
oba zvládli. „Vicody je náladový kůň,
v každém závodě si vybere nějakou
slabou chvilku. Musím se přiznat,
že mě překvapilo, že po této dosti
velké chybě dokázal závod vyhrát
s takovým přehledem,“ usmíval se
Popelka.
Ještě méně se čekalo vítězství od
klisny Loire, která do dostihu

startovala jako největší outsider
s kurzem 10:1. Velkou výhodou
pro ni bylo, že se v Memoriálu kapitána Poplera utkala pouze se čtyřmi
dalšími koňmi, nicméně právě mezi
nimi nechyběli dva největší favorité.
Devítiletá Loire však oběma vypálila rybník. „Vítězství je o to cennější,
že jsme si mysleli, že tato klisna po
těžkém zranění už nebude nikdy
závodit. Její léčení zabralo tři čtvrtě
roku a už jsme nad ní trošku lámali
hůl,“ prozradil Popelka, který velmi
dobře ví, jak chutná úspěch ve špičkových závodech.
Například v Ceně Labe v uplynulých letech zvítězil s Modenou a
Nikasem. „Pokud bude zdravý,
bylo by logické, pokud by i Vicody
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šéfem Jestřábů a FANS

Slovní VÁLKA mezi

PARDUBICE, HVOZD Ve stájích Na srdéčku nedaleko Hvozdu
je opět co slavit. Po vítězství Al
Bustana v nejprestižnějším italském závodě v Meranu si dovezli
zdejší koně dvě vítězství i z Pardubic! „Celé odpoledne přitom
nezačalo vůbec dobře. V prvních
rámcových dostizích naši koně
na rozblácené trati hodně padali a budeme muset zřejmě řešit i
nějaká zranění. Nicméně nám to
bohatě vynahradila dvě vítězství
a druhé místo Marca Aureliusa
z Ceny Vltavy. Takže u nás panuje velká spokojenost,“ zhodnotil

➢ ze strany 31

ku, Harrachova, Nového Města na
Moravě a pražských center v Podolí
či Račicích je mezi půltuctem vyovolených také Prostějov. „Ano, máte
správné informace,“ pousmál se při
dotazu Večerníku Petr Chytil, jednatel marketingové společnosti TK
PLUS. „Je pravdou, že ministerstvo
dořešilo po známých průtazích vše
potřebné, aby vydalo očekávaný
oficiální dokument. Momentálně
by tak už po splnění všech administrativních úkonů nemělo nic bránit
k tomu, aby se mohlo pokračovat
ve stavbě,“ zkonstatoval spokojeně
Chytil. Termín však odhadnout nedokázal. „Dozvíme se jej v příštích
dnech.“
Podle dostupných informací již
nebude třeba žádný velký schvalovací proces, vše je nyní otázkou
ryze administrativních úkonů. A
tak v každém případě se hala NC
na místě dřívějšího koupaliště Za
Kosteleckou ulicí již brzy opětovně
stane středem stavebního ruchu a
(mik, pk)
stát prostě bude.
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příští rok zkusil Velkou pardubickou. Jenže o tom je nyní skutečně
předčasné hovořit,“ uzavřel zkušený
trenér, který má navíc v záloze šampióna Al Bustana, který letos šel od
vítězství k vítězství.
Jak již bylo zmíněno z dalších
koní lodivoda Popelky, doběhl
v Ceně Vltavy Marcus Aurelius
s žokejem Josefem Bartošem na
druhém místě. Třetí příčku přidal Kornelius v sedle s Pavlem
Složilem mladším v dostihu Cena
ČASCH a Manol s žokejem Jiřím
Kouskem doběhl pátý v úvodním
podniku Cena Jana Kašpara. Tři
koně Sheron, Lombargini a Quatikl do cíle v dalších podnicích
nedoběhli.
(mls, pk)

>>>dokončení ze strany 3
Na posledním jednání zastupitelstva
v pondělí 5. září to byli právě opoziční
zastupitelé, kteří prskali jednu jedovatou slinu za druhou na průběh výstavby Národního olympijského centra
(NOC) v Prostějově. Trnem v oku se
stala především půjčka spolku Prostějov olympijský, díky níž se mohlo
začít stavět. Dotace z MŠMT podle
jejich slov neměla být nikdy posvěcena a opozice celkově zpochybňovala
skutečnost, že stomilionová injekce
vůbec bude udělena, obzvláště po
nedávné kauze okolo ovlivňování přídělů dotací do sportu.
Večerník však aktuálně zjistil, že už
brzy by se měli za své výroky omluvit. Aktuální zpráva z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
vypovídá o tom, že ve vyhlášeném
podprogramu jsou určeny předem
definované projekty, které cílí investiční finanční prostředky do významné sportovní infrastruktury a
do významných sportovních zařízení v regionech. Vedle Nymbur-

„Panuje velká spokojenost,“ NC: dotace budou
hlásí z Pardubic S. Popelka

Na start Velké pardubické se letos postavilo celkem devatenáct koní. Hlavním
favoritem byl obhájce loňského vítězství Charme look, Universe of Gracie
k adeptům na vítězství rozhodně nepatřil a do závodu vstupoval s kurzem 16:1.
Více sázející věřili i Nikasovi, který letos
stáj Na srdéčku nečekaně opustil. Tomu
ovšem letošní klání vůbec nevyšlo, brzy
se ocitl na samotném chvostu závodního pole a nakonec ho jeho žokej Petr
Tůma, který musel na poslední chvíli

Nikas po stěhování závod nezvládl a byl zadržen...

Martin ZAORAL

Pondělí 9. října 2017
www.vecernikpv.cz

VELKÁ PARDUBICKÁ: Universe of Gracie šestý
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ze jednou nebodovali (0:1 v Přerově). Každopádně favorit jako vyšitý.
Totéž se dá říct o Kladnu, které na Hanou přicestuje v sobotu 14. října a od
17:00 hodin se postaví ptačím dravcům
na zimním stadiónu v Prostějově. Rytíři
spadli do WSM ligy už před třemi lety,
od té doby touží po opětovném průniku
mezi národní elitu. Momentálně jsou
druzí o jediný bodík za Vary, stejně jako
tento rival rozhojnili svůj součet v devíti
případech a čerstvě povalili Slavii 2:0 po
předchozím skolení Litoměřic 2:1sn.
Závěr startovací čtvrtiny tedy bude pro
elhákáčko pekelně náročný.
„Těžcí jsou ale v podstatě všichni
soupeři. První liga je hodně vyrovna-

PROSTĚJOV Snad na delší čas získali hokejoví Jestřábi do svých řad
vítanou ofenzivní posilu. Oba prvoligové zápasy uplynulého týdne
za ně odehrál Jan Starý a ten středeční zápas doma výrazně ovlivnil
natolik, že domácí otočili zdánlivě
ztracené derby se Vsetínem. A hodně cítit byl i v sobotním duelu na
ledě Třebíče, kde zaznamenal pojišťovací třetí gól.
Zkušený útočník s minulostí reprezentanta České republiky vstřelil v 31.
minutě snižující gól na 2:3. A byť pak
zkraje třetí periody poslal už za vyrovnaného stavu 3:3 svou další vyloženou
šanci jen do horní tyčky, prostějovský
tým i s pomocí jeho dobrého výkonu
zvítězil 5:4. „Honza je výborný hráč, určitě nám pomohl. Jen se teď potřebuje
dostat do většího tempa, protože toho
v probíhající sezóně zatím moc neodehrál. Až absolvuje víc utkání, nesporně
bude ještě platnější,“ řekl na téma Starý
kouč „A“-mužstva LHK Jiří Vykoukal.
Jak známo, jednatřicetiletý forvard
předtím naskočil za hanáckou letku do
duelů prvního kola WSM ligy v Přerově a následně až osmého dějství ve
Frýdku-Místku. Nyní tedy premiérově
vyjel i na „domácí“ led. „Honzu máme
na střídavé starty z extraligových Pardubic, kde ho dosud moc nevyužívali,
zasáhl pouze do dvou střetnutí tohoto
ročníku nejvyšší soutěže ČR. Proto
jsme se s vedením Dynama dohodli, že
momentálně se přesune k nám a bude
tady jak trénovat, tak hrát zápasy,“
prozradil Večerníku Vykoukal.
Pardubické vedení si však může Jana
Starého kdykoliv stáhnout zpět na
východ Čech. „Dokud bude v Prostějově, hodláme ho samozřejmě co
nejlépe využívat. Jak říkám, potřebuje
nabrat větší herní jistotu a pak určitě
půjde nahoru. Natolik kvalitní hokejista může pozvednout náš projev, už
proti Vsetínu to ukázal,“ všiml si Vykoukal.
(son)

NASTOUPIL
za LHK i doma

přišel v naší hře stoprocentní obrat
k lepšímu.“
Byla po mizerné vstupní periodě v šatně bouřka?
„Vůbec ne. My máme spíš klidné trenéry a Jirka Vykoukal nám trpělivě,
i když důrazně řekl, co děláme špatně. A zopakoval, jak máme hrát. Po
přestávce se nám to mnohem víc dařilo, protože jsme zlepšili pohyb, důraz
a prostě všechno. Nakonec to stačilo
k těsnému vítězství, byť na poslední
chvíli.“
 O triumfu rozhodla vaše trefa.
Jak se zrodila?
„Paradoxně jsem poslední třetinu vů-

bec nehrál, protože se stáhla sestava na
tři lajny. A já se na led dostal právě až
při tom oslabení. Zachytil jsem křížnou přihrávku a chtěl to jen vyhodit,
ale pak jsem uviděl Drtinku, jak odjíždí dopředu, tak jsem to ještě potáhl.
Potom už jsem chtěl jet fakt střídat,
jenže oblouk mě vynesl na správnou stranu a se štěstím jsem to trefil.“
(úsměv)
 Je radost z výhry tím větší, že
jste k ní přispěl vítěznou brankou?
„Dát takový gól je samozřejmě obrovská euforie, kdykoliv se to povede. Pro
mě jsou navíc kanadské body jen bonus, nejsem žádný střelec. Moje práce
je jiná, mám ve hře odlišné úkoly než
se starat v první řadě o produktivitu.
Radost pochopitelně cítím, ale hlavně z toho důvodu, že se nám podařilo
skoro ztracený zápas vybojovat za tři
body. Což je paráda, moc jsme to potřebovali.“
Nakopne vás takový dílčí úspěch
správným směrem?
„Rád bych tomu věřil, ale jen řeči sa-

“

motné nepomůžou. Musíme každé
utkání tvrdě odmakat, pokud možno
celé bez výpadků. A venku stejně jako
doma. Jedině tak přijde nějaká delší
bodová šňůra, která by se nám teď
moc hodila, abychom se posunuli tabulkou víc nahoru.“
Vzpomenete si, jestli jste v kariéře mezi dospělými dosáhl natolik
důležité trefy?
„Jak už jsem řekl, těch gólů opravdu
tolik nedávám, takže si všechny docela pamatuju. A vybavuju si, že loni
v Mostě se mi povedlo taky dát vítěz-

nou branku v závěru. Tam to ale bylo
snad jen třicet sekund před koncem,
tedy mnohem později než dneska.“
Co říkáte na diváckou atmosféru derby se Vsetínem?
„Holt musíme vyhrávat i bez fanouškovského kotle... Mrzí nás to, ale na
to se nesmíme koukat. I kdyby byl
prázdný stadion, musíme hrát naplno.
Hlavně ze začátku měl soupeř o hodně větší podporu, ale naši příznivci se
postupně taky rozjeli a v závěru nám
už hlasitě pomáhal celý zimák. Díky
za to.“

„Holt musíme vyhrávat i bez
fanouškovského kotle... Mrzí
nás to, ale na to se nesmíme
koukat. I kdyby byl prázdný
stadion, musíme hrát naplno.

TŘEBÍČ, PROSTĚJOV Uprostřed
týdne proti Vsetínu na začátku zaspali, v sobotu na třebíčském ledě si hokejoví Jestřábi dali na úvod střetnutí
pozor. A právě raketovým startem
zadělali na pozdější vítězství, které
má venku za současné situace dvojnásobnou cenu.
Ptačí dravci vlétli na soupeře, jako by týden hladověli bez jediné ulovené kořisti.
Hned po dvaceti sekundách pálil Luňák,
zanedlouho Holík. A vzápětí šli hosté do
přesilovky, kterou za pouhé tři vteřiny
(!) v čase 1:12 využil přesnou střelou Divíšek - 0:1. Stejný matador byl ústřední

postavou zvýšení náskoku již v 7. minutě, kdy vystihl špatnou rozehrávku SK,
pronikl k Dostálovi, nezištně naservíroval před prázdnou klec Rudovskému
a ten pohodlně zasunul - 0:2! Domácí
se po šokujícím startu ocitli úplně mimo
mísu, načež ve 13. mohli ztrácet už tři
góly. To nesmírně aktivní fantóm Divíšek od modré trefil tyč. Teprve zvonění
brankové konstrukce Horáky probudilo
a sami se vrhli do útoku, přičemž tlak
získali i díky početní výhodě. Po jejím
skončení v 17. minutě Vodný nečekanou ranou od levého mantinelu procedil Neužila - 1:2. Strážce prostějovské
svatyně si pak spravil chuť v poslední
okamžik úvodní třetiny zlikvidováním
šance Havránka.
Do druhé části vstoupili lépe znovu Jestřábi, zajímavě to zkoušeli Divíšek i Švec.

Nicméně ve 24. přišla defenzivní chyba
a sólo Erata, jež perfektně vychytal Neužil. Tím Horácká Slavia nabrala dech
k novému náporu, leč ten brzy rozmělnila Luňákova bekhendová příležitost,
bohužel LHK už podruhé během utkání
zastavila smůla v podobě tyčky! Poté se
akce střídaly na obou stranách a s jistotou zasahovali brankáři, výborné zákroky
předvedl zvláště Neužil během oslabení
proti Eratově jedovce i Horkého dorážce.
Prostějovští borci stále drželi těsné
vedení a zkraje třetí periody jej mohli zvýšit, neboť opakovaně vybombil
Holík a nebezpečně napřáhl též Starý.
Ani Dostál se ale nenechal překonat.
Klíčový význam pro konečný výsledek
mělo, že Jestřábi následně přežili dvě
přesilovky Třebíče, v nichž protivník
logicky ohrožoval Neužila. Střely z růz-

nahrál přímo na hůl Starého a ten loženkou nepohrdnul, naopak svůj nájezd nekompromisně zametl k pravé tyči - 1:3!
Závěr duelu navíc hosté strávili ve vlastní
přesilové hře, tudíž jejich výhru nemohlo už nic ohrozit.
(son)
Statistiky utkání a výsledkový servis
WSM Ligy najdete na straně 27

 &8}8X^&{ ! !&"  X '
„Chtěli jsme do utkání vstoupit aktivně a hrát dobrý hokej, ale hrozně rychle jsme inkasovali dva
góly. A zatím nemáme takovou sílu, abychom natolik špatně rozjeté zápasy dokázali otáčet. Prostějov tady předvedl parádní výkon a nezbývá, než mu pogratulovat k vítězství.“
xG8w^<<{x !_ $
„Utkání se mi hodnotí velice dobře. Dodržovali jsme taktické pokyny, hráli výborně a samozřejmě
jsme spokojení, jelikož si odvážíme tři body. Třebíč je hokejové město a divákům se zápas musel
líbit, i když domácí tentokrát nevyhráli.“
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ných pozic vyslali Vágner, Horký, opět
Vágner, Diviš a do třetice Vágner, ovšem
bez jakéhokoliv efektu. Hlavně druhou
situaci čtyři na pět ubránili Vykoukalovi
svěřenci doslova famózně, aby potom
nezadržitelně směřovali k chutnému triumfu. Definitivně rozhodla 57. minuta,
ve které jeden ze zadáků Slavie nechtěně

V Třebíči pomohl k výhře vynikající nástup
SK TŘE
LHK PV 1:3

Úvod střetnutí jste však prospali a brzy ztráceli 0:2. Co se s vámi
dělo?
„V první třetině jsme soupeře od začátku pustili zbytečně moc do hry.
Nebruslili jsme, nedohrávali souboje a dělali chyby, z toho vzešly ty dva
inkasované góly. Ve druhé třetině ale

Marek
SONNEVEND

Exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Dramatická bitva mezi hokejisty LHK Jestřábi
Prostějov a VHK ROBE Vsetín měla dva nečekané hrdiny v bíločervených dresech. Velmi důležité vítězství domácím zachraňovali
mladý obránce Josef Horyna, který v 55. minutě nádherně vyrovnal na 4:4, a sváteční střelec Marek Švec, jenž tři a půl minuty před
koncem šťastně trefil rozhodující branku na 5:4. Navíc v oslabení. „Dát takový gól je obrovská euforie,“ usmíval se již v klidu po
skončení infarktového duelu pětadvacetiletý útočník.

rozhodl. Loni v Mostě!“

Havířov (jim) – Hned čtveřici
a posléze vlastně jen trojici změn
v kádru učinilo v uplynulých dnech
vedení havířovských hokejistů. Tým
hlavního kouče Martina Janečka
opustili kvůli slabým výkonům gólman Marek Laco, obránce Marcel
Petran a původně i útočník Petr Beránek, ten však nakonec kvůli silné
marodce dostal ještě jednu šanci.
Nováčkem v mužstvu se naopak stal
forvard Radoslav Illo, jenž vypomůže z extraligového Zlína. Již na konci
září pak na měsíční výpomoc přišel
Jakub Matai, jenž se po olomouckém angažmá marně pokoušel prosadit v Litvínově.
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ná a platí, že každý může porazit každého, není lehkých protivníků. Třeba
Ústí se zrovna teď dost zlepšilo a absolutně ho nesmíme podcenit. O síle
Karlových Varů i Kladna se pak nemusíme vůbec bavit, ta je zřejmá. My
se každopádně vždy soustředíme jen
na nejbližší utkání, abychom do něj
dali všechno. A cíl zní pořád stejně:
zkusit pokaždé uspět,“ obecně pravil
směrem k třízápasové náplni nejbližších dnů kouč Jestřábů Jiří Vykoukal.
Vzájemné zápasy v minulé sezóně:
Prostějov – Ústí doma 3:4p a 3:5, venku 2:3 a 6:1. Prostějov – Karlovy Vary
neutkali se. Prostějov – Kladno doma
1:2p a 2:1, venku 1:3 a 2:3sn. (son)

+  , -  

2:0 nad Českými Budějovicemi. Tím
se HC se ziskem čtrnácti bodů vyšvihl
na osmé místo.
Ve středu 11. října bude následovat
dvanácté pokračování druhé nejvyšší české soutěže a výběr LHK
si střihne patrně nejdelší štreku do
Karlových Varů, kde tamní duel propukne od 17:30 hodin. Západočeši
na jaře sestoupili z extraligy a jejich
jediným cílem je okamžitý návrat
zpět, za čímž šturmují zatím úspěšně. Nasbírali dvaadvacet bodů, vedou pořadí a naposledy vyhráli 1:0
po nájezdech v Havířově, předtím
5:1 na Slavii Praha. Na kontě mají
osm triumfů z deseti zápasů, pou-

„Takhle chvíli před koncem
Jan Starý jsem za Prostějov už jednou
POPRVÉ

PROSTĚJOV Završení úvodní čtvrtiny základní fáze WSM ligy mužů
ČR 2017/18 přijde velice rychle.
V tomto týdnu má totiž soutěž na
programu hned tři kola a desítku
dosud absolvovaných střetnutí tak
všechny zúčastněné celky záhy přepíšou na třináctku.
Dnešní jedenácté dějství přitom prostějovští hokejisté odehrají doma, když
od 18:00 hodin nastoupí proti Ústí nad
Labem. Slovanu se v aktuální sezóně
dlouho moc nedařilo a zůstával v pozadí prvoligové tabulky, ale během uplynulého týdne dvakrát zvítězil (stejně
Druhý tříbodový přísun za sebou jako Jestřábi): nejprve divoce 8:4 v Hakaždopádně může celou jestřábí let- vířově a poté úsporně, leč tím cenněji
ku dost povzbudit. Stejně jako vzlet
na sedmý post prvoligového pořadí.
„Tabulku je ale lepší příliš nesledovat,
neboť zápasy jdou hrozně rychle za
sebou a všechno se průběžně mění. Povzbuzení tedy můžeme být, na druhou
stranu makat naplno je nutné neustále,
v každém příštím utkání. Jedeme dál,“
nehodlal někdejší špičkový bek propadat ani chvilkovému uspokojení.

do K. Varů a pak na šlágr

.  /   / 0 / #  

Pondělí
pondělí9.9.října
ledna2017
2017
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz

VZHŮRU! Dnes doma s Ústím, ve středu

jubileum...

lední hokej
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Hokejový

Ve středu však porazili Vsetín 5:4, v sobotu
zvítězili v Třebíči 3:1 a osm dosažených branek je vyneslo až na dělenou osmou příčku
za 26 celkově vsítěných tref této sezóny.
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Mezi hokejovými mantinely

Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

„Do středečního utkání se
Vsetínem jsme vstoupili moc
špatně a rychle prohrávali 0:2
po jedné naší chybě a druhém
smolném gólu. Přesto panovalo v kabině o přestávce
před druhou třetinou velké
odhodlání jít za vítězstvím,
což se ve zbytku zápasu povedlo. Pořád jsme bojovali,
hráli aktivně a možná i s trochou štěstí výsledek v závěru
otočili. Rozhodující byla naše
nezdolná vůle. Pozitivní energii jsme si pak přenesli do
Třebíče, kde se nám povedlo
začít výborně. Osobně bych si
však představoval, že s takhle
bleskovým vedením o dva góly
naložíme lépe. Chtělo to přidat
další branky a hlavně nepouštět
soupeře do šancí, což se úplně
nedařilo. Proto jsme se tahali skoro až do konce o těsný
výsledek, stačil jeden okamžik
a domácí mohli vyrovnat. Ale
nestalo se a máme plných šest
bodů ze dvou střetnutí, což je
samozřejmě paráda. Abychom
teď venkovní zisk neshodili,
potřebujeme vítězně zvládnout
ještě v pondělí doma Ústí, což
beru jako nejdůležitější souboj
tohoto týdne. Pokud vyhrajeme, můžeme jít na favority
z Karlových Varů i Kladna víc
v klidu.“

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Na osmém místě v tabulce podle počtu nastřílených gólů jsou po 10. kole WSM ligy
mužů ČR 2017/18 prostějovští hokejisté.
Ještě před týdnem přitom byli v takovém
pořadí až úplně poslední!

Začátek prvoligového ročníku v prostějovském dresu nebyl
ze strany renomované letní posily nic moc. Osmatřicetiletý
matador se rozjížděl dost pomalu, ovšem v uplynulém týdnu již zabral naplno. Nejprve ve středu proti Vsetínu vyslal
perfektní přihrávkou do sóla Starého, který snížil na 2:3, a poté
vyhrál buly pro Horynu před jeho vyrovnáním na 4:4. Dvě
Divíškovy asistence = velký podíl na vítězství 5:4. Ještě výrazněji se někdejší reprezentant ČR zasadil
o sobotní triumf 3:1 v Třebíči, kde sám vstřelil
hned ve 2. minutě úvodní gól a zanedlouho
nádherným způsobem zařídil zvýšení skóre
pro Rudovského. Čtyřbodový osobní příspěvek do kanadského bodování (1 + 3) nepotřebuje další komentář, zejména díky Divíškovi
se hokejisté LHK posunuli v tabulce nahoru.

TOMÁŠ DIVÍŠEK

VEČERNÍKU

JESTŘÁB PODLE
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EUFORICKÝ OBRAT
V DERBY

PROSTĚJOV Nejemotivnější, divácky nejatraktivnější a také nejšťastnější zápas probíhající sezóny
odehráli prostějovští hokejisté
v rámci středečního 9. kola WSM
ligy. Na vlastním ledě proti Vsetínu
dlouho tahali za kratší konec provazu a třikrát prohrávali, ale zbraně
nesložili. Právě naopak, neustále
bojovali. A dvěma góly ve strhujícím
závěru dosáhli jak finálního otočení
skóre, tak zároveň i euforického vítězství!

hodlně zasunul do prázdné klece - 0:1.
V 9. pak hosté udeřili podruhé, když při
Frolově nahození od modré měl Neužil zakrytý výhled a kotouč mu prošel
mezi betony - 0:2. Co naplat, že ještě
před otevřením skóre si Nouzovu nahrávku Žák málem skopnul do vlastní
sítě. I přes tutovky na obou stranách
Do druhé třetiny vstoupili domácí mnohem aktivněji, přesto měli první příležitost střílející Frolo a dorážející Vávra
(v obou případech dobře zasáhl Neužil).
Zanedlouho poté bylo sníženo. Ve 26.
Minutě během početní výhody prošla
Drtinova rána od modré Horčičkovým
rozklekem a puk zůstal ležet za jeho zády
kousek od brankové čáry, kde jej pohotově doklepl Fiala - 1:2. Borci LHK se
nadechovali k vyrovnání, ovšem místo
toho znova smutnili. Markovič krásně
poslal do brejku Březinu, který zavěsil
přesně k levé tyči – 1:3. Střetnutí v těchto fázích nabralo vysoké tempo a za pouhých sedmapadesát vteřin Jestřábi opět
zkorigovali díky dost podobné situaci.
To Divíšek ukázkovou přihrávkou nastartoval Starého, jehož nájezd skončil
po nádherném švihu přímo v šibenici
– 2:3. Valaši však nepřestávali být nebezpeční a několikrát rychle za sebou
ohrozili prostějovskou klec (Hruška,
Krenželok, Frolo, Pokorný), naštěstí Neužil vytasil kvalitní zákroky. A umožnil
svému týmu konečně srovnat stav, neboť v 37. minutě Nouza po buly z dost
ostrého úhlu na levém křídle dokonalou
střelou do vzdálenějšího vinklu nachytal
Horčičku – 3:3.

hlediska šlo o výborně zvládnutý zápas. Samozřejmě nám pomohl vydařený začátek a celkově to bylo z
naší strany precizně odehrané,“ konstatoval navýsost
spokojený lodivod Vykoukal.
S bližším rozborem povedeného mače to ale nechtěl
přehánět. „Důležité bylo, že jsme se hodně drželi
na kotouči. Ani Třebka totiž nehrála nijak špatně a
mohla nás ohrozit, což jsme však kvalitním výkonem
nepřipustili. Potěšilo mě, jak nás trenér soupeře pochválil za parádní hokej, za to děkuji. Jinak se ovšem
nesmíme v jednom vítězství moc utápět, už je potřeba myslet na další utkání,“ upozornil Vykoukal.
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Foto: Marek Sonnevend

Prestižní duel odehrál domácí tým
opět bez podpory takzvaného „kotle“,
což se na atmosféře odrazilo a proslulí
hostující fans vytvořili svým Valachům
takřka domácí prostředí. V samotném
závěru se ale stadion přece jen chytl,
avšak ideální stav to tedy na tribunách
rozhodně není. Zápas nesl také zajímavý podtext v podobě souboje dvou olomouckých legend. Zatímco na lavičce
Jestřábů má hlavní slovo Jiří Vykoukal,
se Vsetínem přijel jeho někdejší spoluhráč Jiří Dopita.
Začátek však byl ze strany Jestřábů
hrůzostrašný. Už ve 4. minutě Slováček
z pravé strany ohrozil Neužila, vzápětí
odražený puk přišťouchl úplně volnému Vávrovi a ten podél brankáře po-

Marek SONNEVEND
Obrat následně visel ve vzduchu krátce
po zahájení třetí části, kdy Starý úplně
sám před bránou v jasné ložence orazítkoval břevno. A zanedlouho se naplnilo
otřepané nedáš – dostaneš tím, že Holíkovu mizernou rozehrávku ztrestala
elitní útočná formace Vsetína perfektní
kombinací, na jejímž konci dával Březina lahodně do prázdné – 3:4. Ještě níž
pak mančaft LHK srazily dvě přesilovky
krátce za sebou, jež mezi 47. a 51. minutou hráli tak špatně, až z nich absolutně
nic nevytěžili. Ani tak ale Vykoukalovi
svěřenci nepřestávali bojovat a v čase
54.17 se dočkali kýžené odměny z nadmíru nečekané hole. Mladý bek Horyna se po vhazování v útočném pásmu
chopil kotouče, odvážně projel středem
obrany a zápěstím famózně zavěsil pod
víko – 4:4. Jenže za necelé dvě minuty

to vypadalo na nové problémy jestřábí
letky kvůli vyloučení Divíška. Místo
trablů ale propukla euforie. V oslabení
prchli do rychlého kontru Švec s Drtinou a prvně jmenovaný byť kostrbatě
i se štěstím, přesto platně překonal Horčičku – 5:4! Do vypršení normální hrací
doby zbývalo tři a půl minuty, z nichž
výběr ROBE část strávil v jalovém zbytku početní převahy a potom dlouho
zkoušel power play. Největší příležitost
měl během hry bez gólmana Vávra, nicméně z levého kruhu těsně minul bližší
tyč. Nic jiného už si hosté nevypracovali,
a protože puk nezaplul ani do opuštěné
svatyně na opačné straně kluziště, skončil duel těsným, perně vydřeným triumfem Prostějova!
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

<x]|]    G{8}]G 5
„Tři body nám protekly mezi prsty. Myslím si, že jsme po dvě třetiny byli lepší mančaft a měli víc
šancí. Bohužel se nám za stavu 3:1 nepovedlo dát čtvrtý gól, který by zápas zlomil a překlopil definitivně na naši stranu. Všechny góly jsme dali pěkné, tři z toho do prázdné, ale sami jsme dostali
takové branky, které bychom dostávat neměli. Je to velká škoda, protože jsme dnes na ty tři body
měli. Odjíždět s prázdnýma rukama je pro nás kruté, ale takový je hokej.“

xG8w^<<{x !_ $
„Začátek nebyl z naší strany vůbec dobrý, do utkání jsme vstoupili velice špatně. První inkasovaný
gól padl po individuální chybě, druhý po nahození na bránu a trochu jsme se z toho sbírali. Postupně se ale kluci vzpamatovali a od druhé třetiny došlo k velkému hernímu zlepšení, na ledě existoval
jediný tým. Soupeře jsme mačkali jako houbu, byli sebevědomí a důrazní, věřili jsme si na kotouči.
Nezlomila nás ani obdržená branka na 3:4 po další individuální hrubce, naopak kluci dál bojovali
a měli obrovskou vůli. I štěstí dnes stálo na naší straně, protože jsme si ho zasloužili. Jsem šťastný za
kluky, že dokázali zápas třikrát vyrovnat a nakonec otočit. Strhli tím publikum.“
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Foto: internet

Perně vybojovaný úspěch prostějovský tým evidentně
nakopnul a pozitivně naladil směrem k bitvě 10. dějství
soutěže na kluzišti SK Horácká Slavia Třebíč. Tentokrát si úvod nenechali utéct, naopak v něm sami udeřili. A náskok dvou tref získaný během zahajovacích šesti
minut již ve zbytku střetnutí neztratili. Po závěrečné
siréně svítilo na ukazateli skóre zasloužených 1:3.
„Celý mančaft odvedl skvělý výkon. Kluci přesně
dodržovali to, co jsme od nich chtěli, z taktického

PRECIZNÍ
VÝKON V TØEBÍÈI

Josef Horyna. „Na to, že odehrál v první lize jen pár
zápasů, to udělal nádherně,“ ocenil Vykoukal.
Vítěznou trefu v oslabení pak z brejku dvojice Marků Drtina - Švec dotlačil za Horčičkova záda druhý jmenovaný.
„Je to velký bojovník, díky svému důrazu dal důležitý gól.
Pak už jsme byli v euforii. Obrat strhnul celý zimák a věřili jsme, že už to ubráníme. Myslím, že podle průběhu
hry jsme si tři body zasloužili, byť po vyloučení Tomáše
Divíška v 57. minutě bych bral i prodloužení, abychom
získali aspoň něco. Takhle máme nakonec všechno, což
je skvělé,“ lebedil si hlavní trenér LHK.

PROSTĚJOV Výsledkově dokonalý týden prožili hokejisté LHK Jestřábi Prostějov. Připsali si během něj dvě
vydřená a tím cennější vítězství, navíc nad protivníky,
kteří jsou na podobné úrovni jako oni. A šest získaných
bodů je rázem katapultovalo z předchozí jedenácté
příčky až na sedmou pozici převelice vyrovnané tabulky
WSM ligy mužů ČR 2017/2018.

Klíčový pro tento posun k lepšímu byl zvláště středeční duel 9. kola na vlastním ledě s VHK ROBE
Vsetín. Hanáci v prestižním duelu neustále ztráceli, vinou mizerného začátku 0:2 a 1:3, později ještě 3:4. Přesto dál bojovali a fantastickým závěrem
otočili na finálních 5:4. Něco takového v emočně
zatím poklidnější sezóně potřebovali. „Pro nás to
bylo hodně náročné, protože jsme zase několikrát
inkasovali po individuálních chybách. Velmi nepříjemná byla hlavně branka na 3:4 poté, co Aleš
Holík chtěl puk rychle poslat dopředu a on mu
sklouzl z hokejky. Bohužel zaplatíme za každou
hrubku, kterou uděláme,“ vrtěl hlavou kouč Jestřábů Jiří Vykoukal.
Nepříjemná rána přišla v době, kdy jeho svěřenci smazali dvoubrankový deficit a nadechovali
se k obratu. Místo toho museli znovu dohánět
manko, což se jim v posledních pěti minutách
povedlo měrou vrchovatou. Stěžejní vyrovnání
na 4:4 přitom zařídil krásnou akcí mladý obránce

Marek
SONNEVEND

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Muži LHK zdolali oba papírově srovnatelné soupeře
a díky šestibodové injekci se vyšvihli na sedmé místo

DVĚ VÝHRY. JESTŘÁBI LETÍ

letos slavíme

Stálice zadních řad, která aspiruje
na tento titul v několika posledních utkáních. Nejmenší
počet obdržených branek
ve třetí lize je samozřejmě
vizitkou celé obrany,
ale Aleš Schuster má na
tom výrazný podíl. Od
začátku podzimu se
mu vyhýbají zranění a
může tedy prokázat své
kvality a přehled při
organizaci defenzivy.
Z tohoto pohledu mu
každý rád odpustí, že
se ještě nezapsal do
střelecké listiny...

ALEŠ SCHUSTER

Zápas jsme si protrpěli až do
konce. Měli jsme jej rozhodnout
už v prvním poločase, kdy si kluci
vytvořili tři, možná čtyři dobré
šance. Všechny se samozřejmě
nepromění, ale aspoň dva góly
jsme z nich vytěžit měli. Zápas by
pak byl úplně jiný. Situaci, kdy šel
soupeř ještě v prvním poločase
do deseti, jsem zažil několikrát
jako trenér a neměl jsem z toho
vůbec dobrý pocit. Přesně se
to vyplnilo. Soupeř ve druhém
poločase bojoval, neměl co ztratit.
My jsme sice branku dali, ale
poté jsme úplně přestali hrát. I to
jsem několikrát zažil. Hráči mají
pocit, že je splněno a zápas tímto
vyřešen. Svádí to k dojmu, že se
nic nemůže stát. Druhý gól se
nám přidat nepodařilo a třepali
jsme se o výsledek až do konce.
První poločas z herního pohledu
nebyl vůbec špatný, druhý bylo
trápení. Tři body jsou ale doma
a trenéři samozřejmě vědí, na
čem zapracovat. Čeká nás trojice silných soupeřů a teď se bude
rozhodovat o tom, jak podzim z
našeho pohledu dopadne. Z tohoto pohledu je dobře, že body
máme, a příprava může probíhat
v klidu. Tomáš Polách je z mého
pohledu na třetí ligu stále platný
hráč. Na nějakých pět deset metrů
má i potřebné zrychlení, působí
celoplošně, poctivě běhá, mně se
vždycky líbil. Nehrál špatně, rozdával přihrávky, uplatní se
při standardních situacích.

Ze zápisníku
pøedsedy
FRANTIŠKA JURY
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důležitá. Když vše převedeme do
tenisové terminologie, je však s podivem, že soupeřův servis získají Hanáci čistou hrou, zatímco o ten svůj
se někdy přetahují i přes shodu.
Přitom utkání s Hodonínem bylo
dobře rozehrané, do karet hrálo
i soupeřovo vyloučení ještě v závěru
prvního poločasu. Hra proti deseti
má samozřejmě svůj rub a líc. Zatímco pro rozehrávku je více prostoru,
dopředu se ženete do plných. „Každé vyloučení hraje roli, protože soupeř se ještě víc stáhne do obranné
ulity a musí se dobývat se zvýšeným
úsilím,“ připomněl trenér Oldřich
Machala.
Jenže v době, kdy se Fojtík nedobrovolně ubíral do sprch, už mělo
být o výsledku rozhodnuto...
S jistou dávkou proroctví podpořeného posledními zkušenostmi se dá
konstatovat, že na soupeřově hřišti

by poločas skončil 2:0. Stačí si totiž
porovnat řešení modelové situace
před pokutovým územím. Zatímco
venku hráč nehledá složitá řešení,
vystřelí na branku a dá výstavní gól,
doma v podobné situaci přihrává
na křídlo spoluhráči, který se teprve
pokouší centrovat zpět před branku.
Trenér Machala o přestávce na
situaci reagoval tak, že změnil
původní rozestavení 4-5-1 na
4-4-2 a Hapala posunul na hrot
ke Kroupovi. V útočné fázi měl

klikni na

FOTOGALERIE
www.vecernikpv.cz

Prostějov (tok) - O víkendu se dařilo nejen mužům 1.SK Prostějov. V
sobotu přehrál tým U19 v Moravskoslezské dorostenecké lize Hlučín
jasně 4:0, zatímco „osmnáctka“ deklasovala Jeseník dokonce 7:0. Mladší dorostenci eskáčka v elitní moravské soutěži rovněž udolali Hlučín 2:0
a ti nejmladší U16 přehráli Jeseník
dokonce 11:0! Celkové skóre všech
týmů 24:0 je vskutku impozantní.

Dorostenci stoprocentní

Prostějov (tok) - Dlouhodobě
zraněný Píchal už začal minulý týden
trénovat a byl na lavičce připraven, do
zápasu s Hodonínem nezasáhl. To
v Líšni by se už mohl po delší době
objevit na hřišti, otázka samozřejmě
je, zda v základní sestavě. Zranění
Martina Hirsche z úterního tréninku
mu zatím nedovoluje pomýšlet na
návrat na trávník, což jej vzhledem k
aktuální formě hodně mrzí.

Zimní pøíprava motivací

RYCHLÝ


Machynek nabíhat do křídelního
prostoru a vzadu se hrálo jen na tři
obránce. Jenže kýžený tlak se ve druhém poločase nedostavil.
Machala o příčinách příliš nespekuloval. „Hapal se trápí v koncovce. To
je vidět. Šel sám na bránu a mohl to
vyřešit úplně jinak. Ale nepadá mu
to tam,“ reagoval kouč na přímo položenou otázku. Je to patrné a je to
škoda, protože Hapalova snaha být
týmu prospěšný je jasně viditelná.
V zápase navíc předčasně skončil.
„Bude to dobré, potřebuji jen to
místo zaledovat. Jenže na hřišti už
jsem nebyl co platný, nemohl jsem
zasprintovat,“ vysvětlil „Hapy“ po
zápase.
Aby byl „Hapy“ i happy, musí dát nějakou tu branku. Příležitost k tomu
bude už tuto sobotu v Líšni. A brzký gól by se tam opravdu náramně
hodil!
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PROSTĚJOV Trojici nepříjemných
soků přisoudil prostějovskému
eskáčku los MSFL na příští říjnové
víkendy. Tím prvním z nich bude
tuto sobotu Líšeň, který bude
předzvěstí náročného dvojsouboje
Kroměříž - Velké Meziříčí. Týmu
z okraje jihomoravské metropole,
který měl po loňském podzimu
výrazné sestupové starosti, se na
jaře ujal zkušený trenér Miloslav
Machálek a třetiligovou příslušnost
si Líšeň udržela i pro tento ročník.
A nejen to. Realizační tým rozšířil
hráčský kádr na třiadvacet jmen,
z nichž čtyři pocházejí z vlastního
dorostu. S trochou nadsázky se dá
o Líšni psát jako o družině Machálků,
kromě trenéra jsou v kádru ještě dva
hráči téhož jména, v Prostějově dobře
známí. K Milanu Machálkovi, který

je v Líšni na hostování, posléze přibyl
i Tomáš, který se vzhledem k nejasné
zdravotní prognóze v červenci nedohodl na návratu do Prostějova.
Pro trenéra Oldřicha Machalu budou zásadní dvě jména, záložníka
Davida Pašky a útočníka Denise
Frimmela, která nejvíce zatěžují
konta soupeřových brankářů.
Výborný vstup do sezóny se
Líšeňským zadrhl ve čtvrtém kole,
kdy doma padli se sousedním
Vyškovem 0:4. Machálkovi svěřenci
neuspěli ani ve Valašském Meziříčí,
doma ale porazili Petřkovice, bez
branek odjeli z Hodonína a z holické
lavičky vyhnali trenéra Sedláčka,
když zvítězili 7:1. Sebevědomí si posílili dvoubrankovým vítězstvím nad
silnou Kroměříží. To potřebovali
do nedělního duelu na půdě lídra

tabulky z Velkého Meziříčí a využili
jej měrou vrchovatou. Diváci viděli
strhující zápas, do nějž v bílém
líšeňském dresu nastoupila sestava Kotnour - Čampa, Minařík,
Krška, Pašek, Minárčik, Zezula, O.
Vintr, T. Machálek, Hanuš, Fall.
Milan Machálek se od šestého kola
potýká se zraněními, aktuálně má
naražená žebra. Tým z okraje Brna si
z Vysočiny nakonec odvezl bod.
„V Líšni to budeme mít hodně těžké,
soupeř se bude chystat na nás, my
v následujícím týdnu na něj. Tým je
letos v úplně jiném postavení v tabulce, ale věřím, že i tam jsme schopni
uspět,“ poznamenal před utkáním
trenér Oldřich Machala. Kapitán
Karel Kroupa pak upozornil na již
zmíněného Davida Paška jako hráče
převyšujícího třetí ligu.
(tok)
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Podzimní chleba se začíná lámat právě teď, uprostřed října. Díky losu teď
totiž prostějovské fotbalisty čeká trio
velmi kvalitních soupeřů. Jakýmsi
předkrmem bude sobotní měření
sil v Líšni, pak se eskáčko popasuje
s přímými konkurenty na nejvyšší
příčky. Domácí duel s Kroměříží
a venkovní s Velkým Meziříčím
může prakticky určit umístění po
podzimní sezóně.
Z tohoto pohledu je výsledková
pohoda eskáčka, které jde v posledních čtyřech utkáních od
vítězství k vítězství, nesmírně

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV S výsledkem spokojenost. Tak se dá stručně vyjádřit pocit všech okolo 1.SK Prostějov bezprostředně po skončení
sobotního zápasu s Hodonínem. Jak by také ne, jde o to nejpodstatnější, tři body do tabulky jsou při stíhací jízdě Velkého Meziříčí
nezbytné. Jenže pod povrchem to už tak jednoznačné není. Proč
se zrodilo vítězství tak hubené a zbytečně komplikované?

Sobotní mač s Hodonínem rozsekl kapitán Kroupa

fotbal

)O}   

letos slavíme jubileum...

 V týmu Hodonína jsou střelci
Dovhanjuk nebo Polách, tentokrát
se vůbec neprosadili. Byli jste na ně
nějak speciálně připraveni?
   „Neřekl bych, chystáme se na všechny týmy

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

v zásadě stejně. Trenér nás vždycky upozorní
na soupeřovy individuality, na nebezpečné
hráče, kteří dávají branky, ale vždy si je
pohlídáme celá obrana. Jeden hlavičkuje,
zbytek zajišťuje, takže určitě nic speciálního.“
 Nezůstal Hodonín trochu za
očekáváním?
„Ani bych neřekl. Některé své šance
nedohráli, končili s útoky ještě před
velkým vápnem. To bylo do udělení
červené karty, pak to bylo spíš na nás,
že jsme měli po vedoucí brance využít
šance, zbytečně jsme byli zalezlí nebo

PROSTĚJOV Je trochu terčem vtípků spoluhráčů, že by se mohl
konečně střelecky zapsat. Stoper Aleš Schuster v prostějovském
dresu ještě opravdu neskóroval, na postu stopera má ovšem jiné
úkoly. A navíc nemá úplně výškové parametry jako třeba Martin
Sus, který se prosadil ze standardních situací...

hodně roztažení. Soupeř se pak dostal do
tlaku a místo toho, abychom zápas v klidu
dohráli, mohl ještě Hodonín vyrovnat.“
 Koncovka tedy byla zbytečně dramatická?
„Jistě, přitom jsme jim to sami dovolili.
Soupeře jsme nechali na balónu a sami
nebyli dostatečně aktivní. Pokud necháme
Poláchovi míč, vždy něco vymyslí, což znamená nebezpečí směrem dopředu.“
 V prvním poločase jste se prezentoval solidní střelou, snažíte se jít i do
koncovky?
„To ne, pro nás je hlavně důležité to
zakončení, aby soupeř nešel do přečíslení.
Na kvalitě úplně nezáleží, i když je pravda,
že jsem v Prostějově pod jistým tlakem
uvnitř kabiny, že jsem ještě nedal gól.
(úsměv) Na rohové kopy na rozdíl od kol-

egy na stoperu nechodím, takže gól prakticky ani dát nemohu. Pro mě je ovšem
důležité, abychom zápas odbránili, takže
nějaké ofenzivní výlety jsou nad plán.“
Příští zápas vás čeká v podstatě domácí
prostředí. Jak se budete chystat na Líšeň?
„Máme týden na přípravu, budeme vědět
sestavu, která pravděpodobně nastoupí.
V kádru mají Paška, který dává hodně
branek. V domácím prostředí budou určitě
nebezpeční. Pro nás to bude jiný zápas, hrajeme venku a tam se nám daří o něco víc.“
 Čím to podle vás je?
„Venku se nám většinou podaří dát rychlý
gól, soupeř je nucen hru otevřít a my se k jejich brance lépe dostáváme. U nás soupeři
spíše vycházejí z obrany a musíme tvořit
hru, což nám stoprocentně nesedí. Teď jsme
ale vyhráli a tři body se počítají.“

konečně gól,“ usmívá se stoper Aleš Schuster

„Jsem pod tlakem kabiny. Měl bych dát

<<< www.vecernikpv.cz

počet let, dělících od sebe
strůjce jediné prostějovské
branky, dělá téměř jednu generaci
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Utkání se nehodnotí úplně jednoznačně. V prvním poločase jsme měli tři vyložené šance, chtělo to už do poločasu vést. V předchozích zápasech se nám
dařilo, padlo hodně gólů, dnes to bylo takové upracované. Místo abychom
z množství šancí přidali druhý gól, strachovali jsme se o výsledek až do konce. Hodonín samozřejmě disponuje určitou kvalitou s Poláchem uprostřed
zálohy, umí podržet balón. Na můj vkus si ale myslím, že v situaci, kdy soupeř hraje o deseti, a my dáme vedoucí branku, bychom měli reagovat jinak.
Zhruba čtvrthodinová pasáž byla hodně rozháraná a úplně zbytečně. Místo, abychom podrželi balón a nachystali si šance, tak jsme zbytečně jančili.
Přesto jsme po zápase brali stejné tři body jako v předchozích gólově bohatých utkáních. Hodonínu jsme směrem dopředu mnoho nedovolili, zahrála
nám opět perfektně obrana. Jde to vidět, že v ní všechno funguje, vymazali
tímto způsobem už víc hráčů, doufám, že to takto ještě vydrží. Od Zapletala
jsem dostal perfektní balón, byl to centr skoro od lajny. Ze zkušeností si umím
míč ve vzduchu najít, takže umístit jej do branky nebyl vcelku velký problém.
Líšeň má bezesporu svou kvalitu, letos hraje pohledný fotbal. Do týmu navíc
přišel David Pašek, což je podle mého názoru na třetí ligu nadstandardní
hráč. Budeme se snažit na něj zaměřit, zaměřili jsme se na Honzu Koudelku a vyšlo nám to, takže jsem přesvědčen, že to v obraně znovu zvládneme.
Zatím jsou zápasy venku pro nás trochu snazší, ale to nic nemění na tom, že
Karel KROUPA
Líšeň má formu a bude to hodně těžké.
útočník 1.SK Prostějov

pohledem karla kroupy

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb

PODLE

VEČERNÍKU

HRÁČ

Pondělí 9. října 2017
www.vecernikpv.cz
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

„Takové
zápasy
jsou
ESKÁČKO
DŘELO PROTI DESETI
Přehlídka zmařených šancí, rozhodl Kroupa
)( =%&>'
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
PROSTĚJOV Že to nebude
proti nováčkovi z Hodonína
jednoduchá partie, věděli
v Prostějově dávno před zápasem. Nakonec však svěřenci trenéra Machaly bojovali
opět spíš se sebou než se soupeřem. Ten směrem dopředu
mnoho nepředvedl, naopak
eskáčko mohlo a mělo rozhodnout už do přestávky.
Vše nakonec rozhodla akce
nejmladšího a nejstaršího
hráče v modro-bílém dresu.
Prostějov bere další body
a zůstává na druhé příčce tabulky MSFL. Večerník u toho
nemohl chybět.
%&'!
Zatímco domácí Prostějov od mizerného domácího výkonu proti
Hulínu postupuje tabulkou výše
a z druhé pozice stíhá vedoucí Velké Meziříčí, Hodonín se pohybuje
ve středu třetiligové tabulky s vyrovnanou bilancí tří výher, remíz
a porážek. Trenér Oldřich Machala
se musel v sobotu kromě tří dlouhodobých marodů obejít bez dalšího
klíčového hráče, kterým se v posledních kolech stal záložník Martin
Hirsch. V pořádku nebyl ani Sečkář,
takže lavičku s výjimkou Petroviće
obsadili do pole pouze dorostenci. Jenže i renomovaný František
Komňacký neměl optimální sestavu. Kromě marodů postrádal třeba
i Ondřeje Paděru, který spolu s exprostějovským Janem Koudelkou
válí na světovém šampionátu v malé
kopané, který se koná v Tunisku.

(<=>-?7-@-$/2>B<>

(')*

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Zápas desátého kola třetí nejvyšší soutěže měli jako celek pod kontrolou domácí, o čemž dobře svědčí zcela jednoznačné statistiky. Herně vydařenější byl
z jejich strany bezesporu první poločas,
v němž si vypracovali dostatek šancí na
to, aby už do přestávky rozhodli zápas.
Do karet hrálo Prostějovu i vyloučení
hodonínského Fojtíka, byť se samozřejmě do deseti bránících hráčů hraje o poznání hůř. Vše rozhodla zdařilá akce na
počátku druhého poločasu. Byla přímo
modelová – rychlý přechod do útoku,
přihrávka na krajního záložníka, ukázkový centr před branku a umístěná hlavička do protipohybu brankáře. Škoda
následujícího herního výpadku, diváci
tak na druhou stranu nepřišli o žádoucí
náboj do poslední minuty.
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PROSTĚJOV Byl u hodně
zápasů vydařených i těch naprosto nepodařených. Utkání
sHodonínemdopadlodobře,ale
zůstala tam nějaká„ale“. Zkušený
záložník Josef Pančochář o takových zápasech ví své.
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místě včas. To už byli hosté v deseti po
vyloučení Fojtíka za dvě žluté karty.
Pět minut po přestávce to konečně
vyšlo. Hapal rozjel akci středem hřiště,
vlevo našel Zapletala, jehož centr před
branku přetavil ve vítězný gól Kroupa
- 1:0. Zapletalovi pak nevyšlo zakonče+"!,
ní, stejně nepřesný byl dvakrát Langer.
A když i Hapal trefil ze strany jen boční
První náznak dobré šance si připravil síť, byli všichni příznivci domácích rádi
hodonínský Sasín, když měl před sebou za závěrečný hvizd.
volnou cestu k brance, jenže čistě jej
-"
odzbrojil Sus. Hapalovi po rohu střela
ještě nevyšla, Rus však z voleje napálil
odražený míč mírným obloučkem pod Posledních několik kol vyniká v prostěbřevno, Petráš ale balón vytěsnil na roh. jovské defenzivě stoper Aleš Schuster.
O deset minut později postupoval sám Jeho devízou je obrovský přehled
na bránu Langer, jeho zakončení se a předvídavost, díky stoperské dvojici se
ovšem mezi tři tyče nevešlo. Po půlho- Susem nedostává eskáčko mnoho bradině hry předvedl stále skvělou kopací nek a po devíti kolech bylo se sedmi
techniku Polách, který se postavil k exe- obdrženými brankami vůbec nejlepším
kuci přímého kopu kousek za hranicí týmem soutěže. Výborné výkony podášestnáctky. Technicky podařenou, leč val už ve druhé lize, jenže se tu a tam
nepříliš důraznou střelu stihl Jícha od- stalo, že právě přes něj šel důležitý gól
vrátit. Vrácený míč do šestnáctky nabídl soupeře. Teď ve třetí lize naplno vynikají
Kroupa Rusovi, jenže ten na Petráše jeho kvality a zkušenosti.
nevyzrál. Fládr pálil do plných, na druhé
+)"! 
straně si Dovhanjuk obešel i Jíchu, jenže jeho střela z úhlu nebyla ani přesná,
ani prudká, takže pouť míče do zámezí V obou týmech měly významné
ještě kontroloval Schuster. V samotném posty své zrcadlové protějšky. Prostězávěru prvního dějství přišly další dvě jov a Hodonín se honosí na třetí ligu
šance, Pančochář dal protihráčům zaku- naprosto nadstandardními trenérskýsit pocit slalomových tyček, přihrál zpět mi kapacitami. Pomyslný souboj OlSchusterovi, jeho dalekonosná střela dřicha Machaly a Františka Komňacvšak neměla potřebnou přesnost. V po- kého vyzněl pro prvně jmenovaného,
slední minutě po Langerově nabídce který měl přece jen větší prostor pro
vypálil Fládr, Petráš byl ovšem zase na taktizování. Stejnými uznávanými

osobnostmi jsou také oba kapitáni. Zatímco Karel Kroupa předvedl
svou největší zbraň, Tomáš Polách je
sice stále platným hráčem ve středu
pole, do nebezpečnější příležitosti se
ovšem nedostal.
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Utkání takových týmů si zasloužilo
bezesporu fotbalovější kulisu. Přestože se eskáčku daří, větší množství
diváků se na obě tribuny nedaří přilákat. Přitom na utkání se vyčasilo
a na stadion Za Místním nádražím
dopadaly hřejivé podzimní paprsky.
A tak vášně vzbuzovala někdy nepříliš pochopitelná rozhodnutí sudích,
hlavní svou nejistotu kompenzoval
množstvím rozdaných karet.

 Zápas jste sice zvládli, ale na podtrženou jedničku to asi nebylo?
„To je právě ono... Minulé kolo v Petřkovicích se nám podařilo vstřelit rychlou
branku, tentokrát to nevyšlo, přestože
jsme si šance vytvořili. V prvním poločase jsme měli tři nebo čtyři a stejně
nám to tam nespadlo. Po vyloučení
se soupeř logicky ještě více zatáhl do
obranné ulity a dostat se do koncovky
bylo ještě těžší.“
 Vstup do druhého poločasu se
ale povedl?
„Ano, gól jsme nakonec vstřelili, Michal
Zapletal nacentroval Karlovi Kroupovi
a ten to krásně trefil hlavou. Pak jsme
chtěli přidat ještě druhou branku, ale ve
hře jsme se nějak ztráceli. Soupeř měl
tak prostor na protiútok a musíme si

Foto: Josef Popelka

přiznat, že některé pasáže zápasu jsme
prostě nehráli dobře.“
 Závěr zápasu byl asi zbytečně
hektický?
„Byli jsme rádi za závěrečný hvizd, protože soupeř mohl z nějakého brejku dát
náhodný gól a zbytečně bychom ztratili
dva body. V druhém poločase chyběl
pojistkový gól, pak bychom podle mě
dali ještě i třetí branku.“
 Takže vyloučení soupeře nebylo
úplně výhodou?
„Hrálo se nám lépe zezadu, protože
jsme tam měli víc prostoru, ale v kombinaci jsme ztráceli balóny, nebylo to
vždycky to pravé ořechové. Takové
zápasy se ovšem stávají a je nesmírně
důležité, že jsme jej zvládli.“
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„S výsledkem jsem spokojen, máme tři body a nedostali
jsme branku. Jenže zase si zápas uděláme úplně zbytečně
těžký, trápíme se až do závěrečné minuty. Vše je způsobeno
neproměněním vyložených šancí, které prostě proměnit
musíme. Hapal nebo Langer měli zvýšit na 2:0, konečně takový zápas je třeba rozhodnout už v prvním poločase. Důsledkem je fakt, že musíme hrát až do konce a strachujeme
se o výsledek. Víte, jak to chodí, stačí jeden propadnutý balón, jedna standardní situace a je vyrovnáno. Byly to zbytečné nervy. Soupeře jsme naštěstí do ničeho vůbec nepustili.“
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1.SK Prostějov

Tomáš KALÁB
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„Domácí zvítězili zaslouženě. Byli lepší, měli více šancí, více
střeleckých příležitostí. My jsme jim to vyloučením trošku
usnadnili. Hrát padesát minut proti tak kvalitnímu mužstvu
je hodně náročné. Čisté konto jsme neudrželi, což bylo důsledkem domácího tlaku. Svým hráčům ve stavu, v kterém
se momentálně nacházíme, nemám příliš co vytknout. Bojovali, snažili se, směrem dopředu jsme byli málo nebezpeční, i když v prvním poločase tam z naší strany nějaké náznaky byly. Na brejkové situace jsme samozřejmě chtěli hrát.
Ostudu jsme tu neudělali, ale domácí jsou nad naše síly.“

FK Hodonín

10. kolo MSFL
Rus

Sasín
Vinkler

Oldřich

Zapletal

Schuster

František

MACHALA

KOMŇACKÝ
Jícha

Kroupa

Fládr

Dovhanjuk

Michna

Novotný
Petráš

Sus

Hesek

Šturma

Langer

Polách

Pančochář

Fojtík

Machynek

Komara

Hapal

Branky: 51. Kroupa
Střely na branku:
Rohové kopy:

PROSTĚJOV

8
7

Střely mimo branku:

9

Žluté karty: 16. Fládr, 27. Machynek, 40. Hapal, 81. Schuster
Střídání: 85. Marčík za Hapala, 87. Petrović za Zapletala

1 :0

HODONÍN

( 0 :0)

Rozhodčí: Křepský – Šamaj, Malčánek

Branky: Střely na branku:

Diváků: 376

Rohové kopy:

Žluté karty: 33. Fojtík, 74. Novotný, 85. Hesek, 85. Šturma

1
0

Střely mimo branku:
Červená karta: 42. Fojtík

Střídání: 46. Holešinský, za Dovhanjuka, 55. Žák za Sasína, 72. Tulaydan za Michnu

0

letos slavíme jubileum...

Pondělí 9. října 2017
www.vecernikpv.cz

F

TBALOVÁ R

35

fotbal

ZHLEDNA

přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

PIVÍN NASÁZEL KLENKÁM PŮLTUCET bojovat nejen v derby,“

„Takto bychom měli

Derby rozhodli domácí během čtvrthodiny

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
PIVÍN Jako vždy s napětím očekávané místní derby dvou sousedů z Pivína a Klenovic přilákalo
v neděli odpoledne do ochozů
pivínského stadionu na dvě
stovky diváků, kteří nestačili zírat.
Už po dvanácti minutách utkání 10. kola skupiny „A“ I.B třídy
Olomouckého KFS totiž nebylo
téměř co řešit. Domácí si proti favoritovi vypracovali tříbrankový
náskok, který sice na této úrovni
nemusí mnoho znamenat, ale
během první půle bylo jasné, že
tři body zůstanou doma. O branky se podělili kapitán Jaroslav
Svozil s Tydlačkou, hosté pokazili
Fürstovi čisté konto až v závěru.
Stav p&ed výkopem
Derby je derby a žádná pravidla pro něj
neplatí. Přece jen ale letmý pohled na tabulku, které vévodí právě Klenovice, dával tušit, že domácí Pivín krčící se na
spodních příčkách favoritem zrovna nebude. Vždyť dosud vyhrál jen tři zápasy
z devíti. Jenže zkušený lišák Jaroslav Svozil
na pivínské lavičce věděl, že Pivín bude
na „Klenky“ řádně namotivovaný. Po deseti letech už domácí náturu zná moc
dobře.

Vývoj zápasu
Úvodní minuty ještě senzaci nevěštily,
branka v šesté minutě mohla být z domácího hlediska náhodná. Jenže když góly
přibývaly v neúprosném tříminutovém
intervalu, začali se domácí fandové dožadovat odpískání konce, aby si vítězství

svých barev řádně užili. To ovšem své
borce notně podcenili, protože ti měli
utkání pevně v rukou a po půlhodině
přidali další hřebíček do rakve klenovických nadějí. Po takové náloži se sesypou
renomovanější týmy, takže nebylo divu,
že Klenovice působily značně „přejetě“.
Pokud ještě pomýšlely na jakýsi zvrat,
přibrzdil je zbytečný faul a penalta hned
v úvodu druhé půle. Přestože měli hosté
po změně stran více ze hry, Pivín otěže
zápasu z rukou nepustil.

ví Jaroslav Svozil

FOTOGALERIE

PIVÍN Jako správný kapitán
táhl svůj tým v prestižním zápase za třemi body. Svůj čtyřgólový příspěvek sice skromně nepřeceňuje, přesto byl
s Klenovicemi v ofenzivě hodně viditelný. Jestli tohle utkání
bude zlomovým v posunu
Pivína tabulkou vzhůru, nikdo
ale nedokáže odhadnout.

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Zásadní okamžiky

Tomáš KALÁB

Domácí v úvodu dokonale využili standardní situace. Po solidní trefě z přímého
kopu z nějakých pětadvaceti metrů brankář Klimeš míč jen vyrazil a Tydlačka
vrátil míč do sítě - 1:0. Pak si na přízemní
centr naběhl před brankáře kapitán Svozil a tečí usměrnil balón na vzdálenější tyč
- 2:0. A když po nepřímém kopu hlavičkoval do brány opět Tydlačka, vypadalo
to s Klenovicemi mizerně - 3:0. A to šel
ještě Trajer sám na brankáře, jenže nezakončil. První hlavičku mimo domácí
branku vyslal až po čtvrthodině hry
Štěpánek. Po sérii hlavičkových soubojů si našel míč na hranici šestnáctky pro
změnu Jaroslav Svozil a z otočky na vzdálenější tyč přidal čtvrtý kousek - 4:0. A to
ještě do přestávky nevyužili šance Trajer
s Tydlačkou.
Po změně stran se probíjel J. Svozil do
šestnáctky, střídající Pospíšil jej fauloval
a sám postižený z penalty přidal pátou
branku - 5:0. To už publikum skandovalo „dejte jim deset“. Na půltucet zaokrouhlil svým čtvrtým gólem po křížné
střele kapitán Svozi - 6:0l. Hosté se dočkali v samotném závěru, když Pokorný
prošel domácí obranou a technicky k tyči
překonal Fürsta - 6:1.

Rozdílovým hrá!em
byl domácí mozek
týmu Jaroslav Svozil
ml. (s míem).
Foto: Tomáš Kaláb

té. Skutečným lídrem byl kapitán
týmu Jaroslav Svozil, který vstřelil
hned čtyři branky a svým výkonem
strhl i ostatní.

 Začátek zápasu byl pro vás asi
z říše snů?
„Takový vstup do utkání jsme rozhodně nečekali. Díky rychlým gólům jsme se záhy uklidnili a pokračovali dál. Musím pochválit celý tým,
jak bojoval, tak by to mělo vypadat
každý zápas po celou sezónu, nejen
proti prvnímu mančaftu v tabulce.“
 Ovlivnil váš výkon fakt, že šlo
o derby?
„Toto utkání mělo jistě specifickou
atmosféru, ale umíme se nahecovat
na týmy z popředí tabulky, kdybychom takový výkon předváděli každý mistrovský zápas, vypadaly by
naše výsledky trochu jinak.“
 Dal jste čtyři branky, kterou
byste zařadil na první místo?

Spolu s originální pivínskou hymnou
fanoušci předčili prostředí na utkáních
vyšších soutěží. A protože ani někteří
hráči nezůstali vůči ohlasům z hlediště
neteční, panoval tu a tam na dálku živý
Zajímavost duelu
dialog. Zápas si nenechali ujít nejen
skalní fanoušci, ale také početná mláBěhem dvou týdnů od uplynulého dež s hojným zastoupením něžného
domácího utkání se Smržicemi, mi- pohlaví.
mochodem jediné zatímní porážky
na domácí půdě, terén značně utrpěl.
„Bylo to hodně špatné, hrajeme spíše
kombinační fotbal a to se na tomto terénu opravdu nedalo,“ poznamenal po
zápase levý bek Klenovic Josef Popelka.
Jaroslav SVOZIL – Sokol v Pivín :
Domácí tak navázali na předchozí do- „Je to derby, takže o motivaci měli kluci postaráno. Nehledě
mácí šňůru a dokázali, že v Pivíně se tak k tomu, že nás ještě sami motivovali nějakými ukázkami na
snadno nevyhrává.
Facebooku. Pečlivě jsme se připravovali, obětovali jsme Valtra, aby přikryl Rozehnala, Štěpánka přikryl vynikající Vrba,
Atmosféra st&etnutí
čímž jsme pokryli dva rozdílové hráče. Tato taktika nám vyšla.
Osobnost utkání
Víme, že Klenovice hrají na vítězné vlně, proti tomu se těžko
Atmosféra plně odpovídala klasickému bojuje. My jsme ale protrhli naši střeleckou nemohoucnost
V pivínském dresu se sešla řada derby. Místa k sezení na obou částech a cením si toho, že kluci dodrželi herní disciplínu. Vstřelili
osobností známých z regionálního tribuny byla zcela zaplněná a podpora jsme rychlé branky a nepolevili v našem úsilí. Důležité bylo,
fotbalu, které doplnili mladí fotbalis- domácím borcům hlasitě slyšitelná. že všech patnáct lidí šlo za jedním cílem. To dnes rozhodlo.“

Foto: archív Veerníku

„Nevím, byly to takové góly, které
nejdou hodnotit, že by jeden byl lepší než druhý. Způsob nebyl důležitý,
jsem rád, že jsem je dal a pomohl
mančaftu. Je jedno, jestli je dám já
nebo někdo jiný, hlavně že jsme vyhráli.“
 Bude tohle vítězství impulsem
do dalších zápasů?
„Snad bude. Musíme zisk bodů
hlavně potvrdit v dalším zápase.
Když budeme bojovat jako dnes,
neměli bychom mít obavy o dobrý
výsledek.“

Pozápasové hodnocení trenér;

6 :1

TJ Sokol v Pivíně

Vladimír HORÁK – Sokol Klenovice na Hané:
„Průběh utkání byl velmi nečekaný. Dostali jsme krutou
facku! Byla hodně přísná, ale aspoň jsme na zemi, všechno
špatné je pro něco dobré. V derby se nedá rozlišovat, kdo je
nahoře a kdo vespod tabulky. Ztratili jsme body podruhé
za podzim, což bych před začátkem sezóny nikomu nevěřil.
V první půlhodině jsme nechali soupeři příliš mnoho prostoru, byli jsme statičtí, obránci nepohlídali hráče, kteří nám
vstřelili branku. Nebyli jsme schopni na vývoj zápasu reagovat. Klukům jsem pak kladl na srdce, ať dohrajeme v jedenácti
lidech, ať se nevykartujeme a jsme připraveni na další zápasy.“

TJ Sokol Klenovice na Hané

10. kolo Smoos 1.B třída sk.A
Bartoník M.

Frys
César

Jaroslav

Vladimír

Šišma

Svozil M.

SVOZIL ST.

HORÁK
Fürst

Trajer

Pospíšil

Štěpánek

Šlézar

Cetkovský
Klimeš

Vrba T.

Prášil

Všianský

Svozil J.

Rozehnal

Tydlačka

Popelka

Švéda

Dreksler

Valtr

Branky: 6., 12. Tydlačka, 9., 32., 48. (p) a 72. J. Svozil
Střely na branku:
Rohové kopy:

11
1

Střely mimo branku:

PIVÍN

3

6 :1

KLENOVICE

( 4 :0)

Rozhodčí: Langhammer – Šebesta, Matulík

Branky: 89. Pokorný
Střely na branku:

Diváků: 200

Rohové kopy:

6
6

Střely mimo branku:

Žluté karty: 58. Tydlačka, 63. Trajer

Žluté karty: 15. Všianský, 27. César, 44. Štěpánek, 47. Pospíšil

Střídání: 70. J. Bartoník za Tydlačku, 86. A. Vrba za Valtra

Střídání: 46. Pospíšil za Prášila, 63. Grepl za Všianského, 83. Pokorný za Césara

9

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
11. kolo: Líšeň – 1.SK Prostějov
(sobota 14.10., 15.00, rozhodčí: Machač – Nejedlý, Staněk).
CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
11. kolo, sobota 14. října, 15.00
hodin: Kralice na Hané – Zábřeh
(Šteier – Sedláček, Dokoupil).
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
11. kolo, neděle 15. října, 15.00
hodin: Konice – Chválkovice (M.
Pospíšil – Zavřel, Frais).
ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „B“:
11. kolo, neděle 15. října, 15.00
hodin: Plumlov – Opatovice (sobota 14.10., 15.00, Habermann –
Foral, Svoboda), Bělotín – Němčice
nad Hanou (sobota 14.10., 15.00,
Zavřel – Kundrát, Šerý), Protivanov – Kojetín (Lepka – Kreif, Štěpán), Beňov – Čechovice (Oulehla
– Šteier, Bašný), Mostkovice – Kostelec na Hané (Kundrát – Kouřílek, Spurný, Lipová – Dub nad
Moravou (Langhammer – Šebesta,
Hampl), Brodek u Přerova – Určice
(Štětka – Dokoupil, Majer).
SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
11. kolo, sobota 14. října, 15.00
hodin: Klenovice na Hané – Kojetín
„B“ (I. Antoníček – Spurný, OFS),
Újezdec – Pivín (Brázdil – Valouch,
OFS), Haná Prostějov – Horní Moštěnice (Šmíd – Bašný, OFS), Smržice
– Vrchoslavice (neděle 15.10., 15.00,
Zemánek – Molík, Valouch).
LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
11. kolo, neděle 15. října, 15.00
hodin: Doloplazy – Jesenec (Šerý –
Bartuněk, Janáček).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
11. kolo, neděle 15. září, 15.00 hodin: Určice „B“ – Horní Štěpánov
(sobota 14.10., 15.00), Otaslavice
– Vrahovice (sobota 14.10., 15.00),
Nezamyslice – Brodek u Konice (sobota 14.10., 15.00), Ptení – Tištín, Vícov – Výšovice, Brodek u Prostějova –
Čechovice „B“, Dobromilice – Hvozd.
III. TØÍDA, SK. „A“:
Dohrávané 3. kolo, neděle 15. října, 15.00 hodin: Brodek u Prostějova „B“ – Biskupice (sobota 14.10.,
15.00), Skalka – Bedihošť (hřiště
Klenovice na Hané), Kralice na
Hané „B“ – Němčice nad Hanou
„B“, Otaslavice „B“ – Pavlovice u
Kojetína, Želeč – Nezamyslice „B“.
III. TØÍDA, SK. „B“:
Dohrávané 3. kolo, neděle 15. října, 15.00 hodin: Mostkovice „B“
– Držovice (sobota 14.10., 15.00),
Olšany – Kostelec na Hané „B“ (sobota 14.10., 15.00), Přemyslovice –
Čechy pod Kosířem, Kladky – Protivanov „B“, Plumlov „B“ – Zdětín.
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SK. „B“:
7. kolo, neděle 15. října: Mostkovice
– Vlkoš (10.00, Malčánek – Vachutka, Winkler), Nové Sady – Držovice
(13.00, Ehrenberger – Kološ, Januš).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:
11. kolo: Sigma Olomouc „B“
– 1.SK Prostějov (neděle 15.10.,
10.00, Křepský – Kylar, Chládek).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:
11. kolo: Sigma Olomouc „B“
– 1.SK Prostějov (neděle 15.10.,
12.15, Kylar – Křepský, Chládek).

´
menicko

´
´
zapasove

2:5

3:1

zvládli. Ač se ve druhé půli herně
zvedli, snížení z jejich strany přišlo příliš pozdě.
„I když jsem kluky před zápasem
upozorňoval na úvod utkání a žádné
fauly v blízkosti vápna, oba pokyny
jsme nedokázali naplnit. Hned z prvního protiútoku nám dali domácí
první branku,“ mrzel špatný začátek
trenéra Petra Ullmanna. Stejný hráč
se dokázal po půlhodině prosadit
znovu a poslal domácí do dvoubran-

Účet kralického mužstva uzavřel pátou
brankou pátý střelec. Prosadil se kapitán
Martin Neoral. O chvíli později se přeci
jen domácím podařilo překonat Šarmana
v bráně Kralic, aby pak v devadesáté minutě musel ještě čelit proměněnému pokutovému kopu. „Asi se už projevila nekoncentrovanost hráčů vinou vysokého
vedení, domácím jsme to v závěru velice
ulehčili. Brankář si u prvního gólu vybral
slabší chvilku, naštěstí ve správný čas, zbytečný faul v závěru asi také pramenil už z
menšího soustředění,“ hledal příčiny soupeřova snížení Lošťák. Jeho svěřenci si
tak dovezli cenné body ze hřiště soupeře
a drží stále krok s čelem tabulky.
V sobotu 14. října hostí Zábřeh na
Moravě, papírové předpoklady by
měly jasně vyznět pro domácí Kralice. Přesvědčit se o tom můžete od
(jp)
patnácti hodin.
Statistiky z utkání najdete na straně 26

té minuty. Dlouhý aut Brosse dotlačil
Michal Oščádal až do branky. „Bohužel snížení přišlo až příliš pozdě. Ještě
jsme sice měli do konce zápasu dvě
vyložené šance, takže při troše štěstí
jsme ten zápas mohli dovést alespoň
k remíze. Za ten druhý poločas nemůžu klukům nic vytknout, bohužel
jsme první půlku prospali,“ našel příčiny lodivod Konice Petr Ullmann.
V jedenáctém kole přivítají jeho
svěřenci na svém hřišti olomoucké

Jesenci příliš nevyšel úvod utkání, když
se hosté hned v osmé minutě dokázali
prosadit. Reakce naštěstí přišla hned
z následujícího protiútoku a hrálo
se tak od začátku. „Bylo to otevřené
utkání od první do poslední minuty.
Na úvodní branku jsme naštěstí hned
zareagovali. Měli jsme nějaké tutovky,
oni také zahrozili,“ komentoval sobotní
utkání kouč Tichý.

Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 5. øíjna 2017 rozhodla:

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

1. Nepodmíněně:
Martin Kratochvíl (TJ Sokol Vrahovice). Utkání TJ Tištín – TJ Sokol Vrahovice 1. 10. 2017. Přestupek: Červená karta během utkání.
Vinen disciplinárním přečinem. Trestá se zastavením závodní činnosti nepodmíněně na 2 SU od 2. 10. 2017 dle § 42/1 DŘ. Poplatek 150
korun bude načten na sběrný účet.
Martin Sokol (TJ Sokol Zdětín). Utkání FC Kostelec na Hané „B“ – TJ Sokol Zdětín 1. 10. 2017. Přestupek: Červená karta během utkání.
Vinen disciplinárním přečinem. Trestá se zastavením závodní činnosti nepodmíněně na 1 SU od 2. 10. 2017 dle § 46/1 DŘ. Poplatek 150
korun bude načten na sběrný účet.
Tomáš Kučera (TJ Sokol Zdětín). Utkání FC Kostelec na Hané „B“ – TJ Sokol Zdětín 1. 10. 2017. Přestupek: Červená karta během utkání. Vinen disciplinárním přečinem. Trestá se zastavením závodní činnosti nepodmíněně na 3 SU od 2. 10. 2017 dle § 45/1 DŘ. Poplatek
150 korun bude načten na sběrný účet.
2. Pokuty:
Jaroslav Milar (rozhodčí). Utkání FC Kostelec na Hané „B“ – TJ Sokol Zdětín 1. 10. 2017. Přestupek: Nedostavení se k utkání. Vinen
disciplinárním přečinem. Trestá se finanční pokutou 250 korun dle § 57 DŘ. Poplatek 150 korun bude načten na sběrný účet.
3. Předáno z STK:
Utkání FC Kostelec na Hané „B“ – TJ Sokol Zdětín 1. 10. 2017. Přestupek: Utkání nebylo dohráno z důvodu malého počtu hráčů mužstva hostů TJ Sokol Zdětín – disciplinární provinění. Rozhodnutí DK: Utkání bude kontumováno 3:0 ve prospěch domácích a tři body
ve prospěch domácích – FC Kostelec na Hané „B“, dle § 69f DŘ + oddílu TJ Sokol Zdětín se uděluje finanční pokuta dle RS čl. 28.7 ve výši
3 000 korun. Poplatek 150 korun bude načten na sběrný účet.
4. Žádost o prominutí zbytku trestu:
Jan Sekanina (FC Ptení). Utkání FC Ptení – FK Výšovice 17. 9. 2017. ŽáVeškeré úřední zprávy a další aktuality mohou
dost o prominutí zbytku trestu k 6. 10. 2017. Žádosti se vyhovuje, činnost
se uvolňuje od 6. 10. 2017 dle § 41 DŘ. Poplatek 150 korun bude načten zástupci jednotlivých oddílů i jejich příznivci
na sběrný účet.
nacházet na internetových stránkách
Proti rozhodnutí je možno podat odvolání k VV OFS do sedmi dnů ode
dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda DK Ing. Jaroslav Čížek.

Disciplinární komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 5. øíjna 2017 rozhodla:

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

1. II. třída: 9. kolo bez závad, dohrávka 8. kola TJ Sokol Čechovice „B“ – TJ Sokol Určice „B“ 3:0 bez závad, jen z důvodu nemožnosti
delegovaného hlavního rozhodčího přihlásit se do IS byl veden papírový zápis o utkání. Do IS zaveden sekretářem OFS. STK schvaluje.
2. III. třída, sk. „A“: 9. kolo bez závad, dohrávka 7. kola FC Kralice na Hané „B“ – FK Skalka 2011 2:1 PK bez závad, jen z důvodu nemožnosti delegovaného hlavního rozhodčího přihlásit se do IS byl veden papírový zápis o utkání. Do IS zaveden sekretářem OFS. Utkání 8.
kola FK Skalka 2011 – TJ Sokol Otaslavice „B“ nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilého terénu – podmáčené hřiště. Oddíly se dohodly na
náhradním termínu neděle 5. 11. 2017 od 14:00 hodin. STK schvaluje.
3. III. třída, sk. „B“: 9. kolo bez závad, až na utkání FC Kostelec na Hané „B“ – TJ Sokol Zdětín. Utkání nebylo dohráno z důvodu malého
počtu hráčů mužstva hostů. STK předává k dořešení DK s návrhem na kontumaci utkání 3:0 ve prospěch domácích a tři body ve prospěch
domácích – FC Kostelec na Hané „B“. STK navrhuje oddílu TJ Sokol Zdětín udělit finanční pokutu dle RS čl. 28.7 ve výši 3 000 korun.
STK schvaluje.
4. Starší žáci: 9. kolo bez závad, dohrávka 8. kola TJ Jiskra Brodek u Konice – TJ Sokol Držovice 12:1, bez závad. K utkání TJ Sokol Mostkovice – TJ Sokol Určice se nedostavil delegovaný rozhodčí pan Milar. STK předává rozhodčího Jaroslava Milara k dořešení DK.
Změna termínu: Utkání 10. kola TJ Jiskra Brodek u Konice – FC Hvozd, původní termín sobota 7. 10. 2017 od 9:00 hodin. Nový termín
úterý 10. 10. 2017 od 17:00 hodin. Dohoda oddílů. STK ukládá oddílu TJ Jiskra Brodek u Konice pokutu dle čl. 28/2 RS ve výši 100
korun. STK schvaluje.
5. Mladší žáci: 9. kolo bez závad, až na: Utkání TJ Sokol Určice – TJ Sokol Otaslavice, hřiště Otaslavice. Nebyl delegovaný rozhodčí, zápis
do IS vložil sekretář OFS Prostějov. Utkání řídil jako laik Krátký Jan. Utkání TJ Smržice – FK Výšovice, nebyl delegovaný rozhodčí, zápis do
IS vložil Kotlár Robin, který utkání řídil jako laik. Dohrávané 1. kolo (28. 9. 2017), bez závad. Dohrávka 7. kola TJ Haná Nezamyslice – TJ
Sokol Mostkovice 3:2, nebyl delegovaný rozhodčí, zápis do IS vložil sekretář OFS Prostějov.
6. Okresní pohár FAČR:
Semifinále TJ Sokol Mostkovice – Sokol Konice, původní termín čtvrtek 28. 9. 2017 od 16:00 hodin. Nový termín středa 4. 10. 2017 od
16:00 hodin. Dohoda oddílů. Semifinále TJ Sokol Mostkovice – Sokol Konice 1:2, postupuje Sokol Konice, bez závad. STK schvaluje.
7. Starší přípravka: Skupina JIH: Turnaj 30. 9. 2017, pořadatel TJ Sokol Vrahovice, bez závad. Turnaj 1. 10. 2017, pořadatel TJ Sokol
Brodek u Prostějova, bez závad. Dohrávky TJ Sokol Určice – TJ Sokol Otaslavice (10. 10., hřiště Určice), TJ Sokol Vrahovice – TJ Sokol
Otaslavice (5. 10., hřiště Vrahovice).
Skupina SEVER: Turnaj 1. 10. 2017, pořadatel SK Lipová, hřiště Brodek u Konice, bez závad. Turnaj 1. 10. 2017, pořadatel SK Protivanov,
bez závad. STK schvaluje.
8. Platné průkazy trenérů
Rozpisem soutěže OFS Prostějov rok 2017/2018 je v čl. 33 „Kvalifikace“ ustanovení, aby oddíly měly kvalifikované trenéry minimálně s
licencí „C“. Před zahájením utkání jsou trenéři povinni bez vyzvání předložit delegovanému rozhodčímu platné trenérské průkazy.

TJ Sokol
Opatovice
SK
Lipová

Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:

Branky: 66. Hostaša (pk), 78. Klvaňa, 81. Gerhard – 4. a 30. Drexler.
Rozhodčí: Kreif – Molík, Šafařík.
Sestava Lipové: R. Vybíhal – Žilka,
Takáč, Moštěk, Novák – M. Vybíhal
(34. Štěrba), Drexler, Jamrich, M.
Dostál – P. Dostál, M. Liška. Trenér: Pavel Růžička.

3:2
(0:2)

1:2
(0:2)

TJ Sokol Dub
nad Moravou
TJ Sokol
Mostkovice

Hodnocení trenéra Kostelce
Jaroslava Klimeše:

„Dali jsme brzký gól, ale podle mě
nám ublížil, protože jsme si najednou mysleli, že jim dáme snad deset
gólů. To mělo za následek polevení.
Hosté hráli rychle, do nákopů, přehrávali nás. Ve druhé už měla hra
řád, dali jsme vedoucí branku, šanHodnocení asistenta trenéra
ce byly další, soupeř ale také kousal.
Protivanova Josefa Pospíšila:
Na konci jsme ale přidali pojišťující
branku. Spokojenost s body tak pa- „Rozhodla branka těsně před odnuje, výkon musím trochu zlepšit.“ chodem do kabin. Blíží se asi doba
Vánoc, dáváme soupeřům dárečky,
TJ Sokol
porazili jsme se sami. Když neproechovice
měníme šance, co máme, pak ne2:0
SK
(1:0)
můžeme pomýšlet na bodový zisk.
Protivanov
Dnes to bylo o té první brance, tu
Branky: 45+1. Hatle, 46. Chmelík. dal soupeř. Nevyšel nám vůbec ani
Rozhodčí: Juřátek – Jílek, Winkler. vstup do druhé půle, pak už se nám
Sestava Čechovic: Polák – Vese- horko těžko dařilo něco s výsledlý (81. Nejedlý), Koláček, Walter, kem udělat.“
(jp)

„Řekl bych, že se jednalo o průměrné utkání jak z naší, tak z jejich
strany. Nám se podařilo dát krásnou
střelou z dálky rozhodující branku, což misky vah převážilo více na
naši stranu. Hned po přestávce jsme
využili hrubku hostí a vedení tak
navýšili. Soupeř se snažil dlouhými
nákopy s výsledkem něco udělat, ale
snad kromě jedné hlavičky tam nic
neměli. My pak ještě nevyužili jednu tutovku, body ale zůstaly doma.
S výsledkem je spokojenost, potřebujeme získat zpátky naše sebevědomí.“

Hodnocení trenéra Čechovic
Evžena Kučery:

Hanák – Novák, Kolečkář, Hatle,
Maděrka (30. Kupka) – Chmelík,
Haluza. Trenér: Evžen Kučera. Sestava Protivanova: Piták – Ženata
(F. Pospíšil), M. Pospíšil, Dvořák,
M. Sedlák – D. Sedlák (46. Kropáč),
Milar, Sekanina, Musil (46. Pospíšil) – Grmela (R. Sedlák), Mudroch.
Asistent trenéra: Josef Pospíšil.

0:7

DRŽOVICE,
PROSTĚJOV
Rovná stovka příznivců si nenechala ujít první okresní
dívčí derby této divizní sezóny.
Hostitelem byl Sokol Držovice,
avšak jako doma se mohly cítit
hráčky mostkovického Sokola,
které si po závěrečném hvizdu
vychutnávaly
sedmibrankové
vítězství.
„Chtěli jsme nastoupit v ofenzivní
sestavě a od začátku jsme zvolili
rozestavení 3-4-3. Holky na to nejsou zvyklé a trošku jsme se hledali,
zápas jsme ale měli pod kontrolou,“
liboval si hostující trenér Jaroslav
Karafiát.
Klid mu dodala již úvodní dvacetiminutovka, během níž se do
střelecké listiny postupně zapsaly
Marie Domesová, Solange Soares,
Kateřina Koudelková a Nikola
Ošťádalová. Do poločasu pak
přidala pátou trefu Lenka Karafiátová a nebylo co řešit, favorit jistě
kráčel za třemi body.
„Věděli jsme o domácí slabině
v obraně a chtěli jsme je dostat pod
tlak, to se nám podařilo. Brzké góly
nás uklidnily a utkání jsme zvládli
bez nervů. Dařilo se nám dostávat
do šancí, což bylo důležité, a branek
mohlo být i více. Je jasné, že všechny
možnosti neproměníte, holky ale
plnily pokyny a není nic zásadního,

DRŽ
MOS

co by se nám nedařilo,“ kochal se
představením.
Po pauze přidala svou druhou trefu Domesová a skóre uzavřela na
výsledných 0:7 Kateřina Jančíková,
přesto panovala spokojenost také
na domácí lavičce. „Byl to náš zatím
nejlepší zápas. I přes porážku chci
holky pochválit, bojovaly a plnily
pokyny. Nemám jim co vytknout,
snažily se a dařilo se jim i pokrýt
Soares,“ neklesal na mysli držovický
lodivod Tomáš Jetel.
Jeho kolega si naopak cenil vychytané nuly, pro gólmanku Moniku
Mikešovou i celou mostkovickou
družinu šlo o první čisté konto v tomto ročníku. A ocenil i podporu, jaké se
jeho týmu dostává z řad návštěvníků.
„Přijelo od nás hodně fanoušků a divácká kulisa byla úžasná. Zaslouží
si poděkování, že dorazili, a po
závěrečném hvizdu se s nimi děvčata
podělila o vítězství,“ usmíval se.
V sedmém pokračování moravskoslezské divize se fotbalistky
Držovic vydají do Nových Sadů,
jejich souboj začíná v neděli od
13 hodin. V tu dobu budou mít
Mostkovičanky již po šichtě, jejich
domácí souboj s Vlkošem totiž startuje v tradiční dobu – dvě hodiny
před polednem.
„Už na jaře jsme s nimi sehrály povedený zápas a smolně jsme tam
prohráli 3:4. Teď to bude jiné utkání,
připravíme se na ně a pokusíme se
jim tuto porážku vrátit,“ věří v souboji s tabulkovým sousedem v další tři
body Jaroslav Karafiát.
(jim)

TJ Sokol
Ústí „B“
TJ Haná
Prostjov

„První poločas jsme hráli více zezadu, poctivě jsme bránili a vyšel nám
gól z brejku. Ve druhé půli domácí
ještě více zatlačili, vyrovnali, tlačili
nás dál. Nám ale vyšel další protiútok a znovu jsme vedli. Do té doby
dobře pískající rozhodčí si vymyslel penaltu, viděl ji asi jenom on a
to domácí nakoplo. Dostali jsme se
pak ještě na rozstřel, ale bohužel už
nebyla síla zvrátit výsledek. Na těžkém terénu jsme nepředvedli vůbec
špatný výkon, domácí byli lepším
týmem, ale do rukou to zase vzal
někdo jiný.“

PK

TJ Sokol
ří, má strach, musíme makat dál. Je to pán – Straka, Foral. Sestava Smržic:
Vrchoslavice 1946
složitá situace. Tomáš Hradil šel ještě Volf – T. Studený, Kiška, Gottvald, M.
FC
sám na branku, to byl možná zlomový Studený (67. Doseděl) – Dostál (74.
Želatovice „B“

Smržice

6:1

v Pivín
TJ Sokol

slibných náznaků nedotáhla do finiše,
z brejku naopak inkasovala. „Celý první
poločas se mi moc nelíbil, co se týče
herní stránky. Těžko jsme se do zápasu dostávali. Do druhé půle jsem to
trochu prostřídal, něco jsme si v šatně
vysvětlili, kluci k tomu pak přistoupili
naprosto zodpovědně,“ okomentoval
poločasový nezdar trenér konických.
Jeho slova hned v úvodu druhé půle naplnil Petr Tichý, který se po nedohodě
dvou domácích obránců chopil míče
a s pomocí tyče zařídil vyrovnání
- 1:1. Několik slibných příležitostí
naznačovalo, že by se mohlo rozhodnout v normální hrací době. Nejblíže ke

gólu měl domácí Kamenov mladší, Zapletala ale nepřekonal. Pomalu se schylovalo k pokutovým kopům a tedy sázka
do loterie, zrodila se vítězná branka.
„Brankáři domácích vypadl míč a pohotový Michal Jurník mu udělal kličku
a z nulového úhlu dal postupový gól,“
popsal důležitý moment Petr Ullmann.
Konice si finále zahraje na svém hřišti.
„Jsemsamozřejmězavýhrurád,chtělijsme
se do finále dostat, když se letos hraje právě
u nás. Doufám, že to z naší strany bude dobrý zápas,“ reagoval na postup Ullmann a
dodal, že za soupeře si přeje spíše Kralice
na Hané. „S Plumlovem máme špatnou
bilanci, nesedí nám to,“ objasnil s úsměvem

příčiny. „Asi to tak mělo být, měli bychom i
nadále problémy se složením sestavy... Byla
to ale dobrá příprava na důležitější utkání v
naší soutěži,“ uzavřel trenér domácích Jiří
Kamenov.
Kdo bude soupeřem konických, se dozvíme příští čtvrtek 19. října. Druhého
finalistu určí zápas na umělé trávě
v areálu SCM Za místním nádražím
v Prostějově, kde se od 18:30 hodin utkají Plumlov a Kralice na Hané. Finále
se má hrát hned pětadvacátého října
pod umělým osvětlením v Konici od
18:00 hodin.
(jp)
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

WWW.VECERNIKPV.CZ

(4:0)
Branky: 57. A 81. Stískal, 49. Němčák
Klenovice na Hané
– 9. Vařeka, 30. Kalandřík, 37. Do„Trápení, trápení. Mužstvo si už nevě- stál, 54. Procházka. Rozhodčí: Ště- Více na straně 35
(jp)

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

okamžik. Na konci se bohužel soupeři Pírek), Klus, Kotlár, Kalandřík – ProBranky: 12. a 18. Hradil – 6. Herman, podařilo srovnat, penalty vyšly lépe cházka (84. A. Studený), Vařeka. Tre82. Kratochvíl. Rozhodčí: Sedláček – soupeři. Kluci se bojí u branky něco vy- nér: Petr Gottwald.
Halenka, Borůvka. Sestava Vrchoslavic: myslet, psychika hráčů je hodně nízko.“
Jurčík – Loučka (73. Loučka), Holub,
Trenér Petr Gottwald nebyl po záFK
Trávníček, Coufalík – Bleša, Zatloukal,
pase k zastižení.
Troubky
Horák, Fialka – Hradil, Klesnil (46. Pře3:4
TJ Sokol
TJ
(0:3)
cechtěl). Trenér: Miroslav Panáček.

2:3
(2:1)

1:2
MOSTKOVICE Středeční semifinálový zápas Poháru OFS
Prostějov odkryl polovinu tajenky
obsazení blížícího se duelu o samotnou trofej. Souboj mezi Mostkovicemi a Konicí poznal rozuzlení
až v samotném závěru. Po brance
z předposlední minuty se prvním finalistou stali hráči Konice. Svěřenci
Petra Ullmana si však musí na svého
soupeře ještě chvíli počkat.

MOS
KON

Oba trenéři neměli v pohárovém utkání k dispozici všechny své hráče.
Důvodů bylo hned několik, mezi ty
hlavní patřil nevhodný středeční termín či zdravotní patálie. „Nakonec
jsme odehráli zápas s jedním hráčem
na lavičce, a to s veteránem Kučerou.
Těch ztrát bylo docela dost,“ litoval
kouč Mostkovic Jiří Kamenov. Přesto
se jeho svěřenci dostali po úvodním
tlaku konických do vedení. Míč podél
brankáře poslal jeho jmenovec, syn
Jirka - 1:0. „Možná nás hosté trošku
podcenili, čekal jsem větší herní projev,“ konstatoval k poločasovému
vedení svého týmu. Konice několik

První semifinále poháru OFS uzmula se štěstím Konice

 více informací
 více sportu
 více fotograí

Hodnocení trenéra Hané
Daniela Koláře:

Branky: 52. Žingor, 68. Holoubek
(pk), 72. Šerý – 34. a 60. Hodulák.
Rozhodčí: Milek – Lepka, Šerý.
Sestava Hané: Marák – Trnavský,
Ohlídal, Kolář, Světlík – Novák (76.
Jančiar), Krupička, Hodulák, Ondráček – Petržela (83. Husařík), Zatloukal. Trenér: Daniel Kolář.

3:2
(0:1)

Derby v Držovicích ovládly Derby jasn% pro Pivín, Smržice zabraly naplno v Troubkách

PROSTĚJOVSKO Desáté kolo zaválo hráče prostějovské Hané na ranní utkání do Ústí.
Prostějovská ekipa byla blízko bodovému zisku, nakonec odjela domů s prázdnou. Smržice
jely k nedávnému lídrovi do Troubek a tamní klub dokonale zaskočila. Vrchoslavice se dál trápí,
braly pouze bod za remízu. Nejpeprnější a zároveň na góly nejbohatší bylo derby mezi Pivínem
a Klenovicemi. Lídr tabulky dostal pořádnou facku a půltucet branek k tomu.

„Se soupeřem jsme vydrželi běhat
první poločas, poté už nás fyzicky
přehrávali. Musím uznat, že Plumlov
byl daleko lepší, lepší na balónu, v pohybu lepší. Ta zkušenost těch hráčů
byla dnes opravdu vidět. Nabíhali
si, byli neustále v pohybu. První gól
je o to víc nakopl, my jsme se trápili,
Hodnocení trenéra Určic
nedali si dvě tři přihrávky, okamžitě
Pavla Zbožínka:
ztráta. Kluci bojovali, makali, snažili
„Hráli jsme otevřenou partii se sou- se, ale kvalita byla někde jinde.“
peřem, který je silný na míči a má
Hodnocení trenéra Plumlova
zkušené hráče. Pro mužstvo to byla
Pavla Voráče:
cenná zkušenost, protože i branky
padly spíše po technických věcech, „Prvních dvacet minut byl na hřišti
ne těch systémových. Zápas se hrál déšť, což poznamenalo celý zápas.
oboustranně otevřený, my si to Bylo to bojovné utkání, myslím si,
s nimi rozdali na férovku. Soupeř že jsme byli lepším týmem. Soupeř
zaslouženě vyhrál, ale i my jsme tam z protiútoku hrozil, my jsme to ustá-

Urice
TJ Sokol
Blotín

Branky: 16. a 31. Hoffmann, 77.
Lhotský. Rozhodčí: Molík – Šteier,
Dolanský. Sestava Určic: Hýbl
– Slezák, Frehar, Zelina, Dračka –
Hejduk, Menšík, Mohelník, P. Halouzka, Hanzelka – O. Halouzka.
Trenér: Pavel Zbožínek.

0:3
(0:2)
Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

měli okamžiky, kdy jsme jim solidně li, své šance jsme neproměnili. Trzatápěli.“
pělivě jsme čekali na naši šanci a ta
přišla. Pak už jsme hru kontrolovali
FK Nmice
„Dali jsme všechny tři branky, soua přidali další branku, což nás o to
nad Hanou
peř nic. (smích) Celkově jsme byli
víc uklidnilo.“
0:2
TJ Sokol
(0:0)
lepším týmem, hráli jsme zodpovědPlumlov
FC Kostelec
ně, více jsme byli na balóně. Působina Hané
li jsme zkušeným dojmem. Pěkné Branky: 65. Kiška, 76. Matoušek.
3:1
FC
(1:1)
akce, mohli jsme vyhrávat větším Rozhodčí: Vojtek – Drápal, Januš.
Beov
rozdílem. Nešťastně jsme soupeře Sestava Němčic: Nosek – M. Nadostali docela brzy v druhé půli do vrátil, Svobodník, J. Navrátil, Spiller Branky: 2. Skalník, 48. a 88. Prehry, smůla. Soupeř byl důrazný, tvr- – Jiříček, Vejvoda, Hamala, Svozil isler – 25. Hrabal. Rozhodčí: Jurčák
dý, souboje docela bolely. Brejkové – Horák, Kolečkář. Trenér: Rado- – Habermann, Majer. Sestava Kossituace jsme ale zvládli a přetlačova- van Novotný. Sestava Plumlova: telce: Vítek – Synek, Vinklárek (46.
nou nakonec vyhráli. Jsme alespoň Simandl – Vysloužil, Fabiánek (88. Holoubek), Chytil, Móri – Žídek,
teď dobře naladěni, čeká nás ještě Kutný), Ševcůj, Kotlán (82. Komá- Klimeš, Langr, Vyhlídal – Skalník
rek) – Hrstka, Zabloudil (21. Kiš- (46. Grepl), Preisler. Trenér: Jaronáročný program.“
ka), Matoušek, Klváček – Hladký, slav Klimeš.
TJ Sokol
Spáčil. Trenér: Pavel Voráč.

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:

I.B třída skupina A

kolo se Jesenec představí v Doloplazech.
(jp) Branky: 3. Chmelař (vl.) – 8. Bošek, 39. Šlambor. Rozhodčí: Lizna
SK Jesenec – Dzbel
– Motal, Petrásek. Sestava MostkoSK Slatinice
vic: Lukáš – Kazda, Chmelař, Milar,
1:2 (1:1)
V. Vojtíšek – Šlambor, Doseděl, M.
Branky: 9. Navrátil – 8. Wanke, 90. Vojtíšek, Sedláček – Bošek (76. Š.
Michka (pk). Rozhodčí: Doležal Karafiát, 90. Tomášek, 91. Voráč),
– Zavřel, Pospíšil. Žluté karty: 21. Kamenov ml. Trenér: Jiří Kamenov
Gottwald, 40. Burian, 78. Ullmann – st.
22. Škobrtal, 36. Pokorný, 68. Veselský, 82. Pluháček. Diváků: 90. Sestava Jesence: Kýr – Ullmann, Burian,
Laštůvka, Svoboda – Burget, Poles,
Gottwald, Drešr – J. Tichý, Navrátil.
Trenér: Petr Tichý starší.

zkušen.jší Mostkovice

Když už to vypadlo, že se budou
body rozdělovat a dojde tak k pokutovým kopům, rozhodla vyšší moc.
„Co k tomu říct. Byli jsme v tlaku celý
druhý poločas. Likvidační faul na našeho útočníka zůstal nepotrestán a
hned protiútok hostí, kdy hráč šel sám
na brankáře. Ten vyběhl, vypíchl mu
balón a byla penalta. Naprosto cílená
akce, ještě se nám vysmíval do obličeje.
Už samotnou delegaci nechápu, když
to píská mladý klučina z Lutína,“ hledal
těžce slova Petr Tichý.
Ač se hráči snažili sebevíc, nakonec
museli do šaten se sklopenou hlavou. I
nadále si však drží čtvrtou pozici. Příští
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PROSTĚJOVSKOAsi největším překvapením desátého kola bylo vítězství Mostkovic na půdě Dubu
nad Moravou. Derby v Čechovicích skončilo výhrou pro domácí, to derby v Němčicích zvládl lépe
rozjetý Plumlov. Určice si doma neporadily s druhým celkem tabulky Bělotínem, Lipová u lídra
těsně padla.

Pondělí 9. října 2017
www.vecernikpv.cz

Mostkovice vezou cennou výhru, Plumlov válí, Kostelec i echovice braly body

„Ztratili jsme tři body. Zápas jsme
Chválkovice. Začátek je stanoven měli velice dobře rozehraný. Měli
v neděli na patnáctou hodinu. (jp) jsme další tutovky, břevno jsme nastřelili. Měli jsme rozhodně vyhrát.
SK Paseka
Nedokážu pochopit, jak může být
Sokol Konice
soupeř na prvním místě, patřil mezi
3:1 (3:0)
nejslabší soupeře, se kterými jsme
Branky: 3. A 33. Mako, 38. Geier – 77. doposud hráli. Bohužel jsme si to
Oščádal. Rozhodčí: Kučera – Krpec, vlastní nedisciplinovaností prohráli
Běhal. Sestava Konice: Vévoda – L. sami. Domácí jsme dostali na koně
Bílý, Širůček, Oščádal, Drešr – Knoll vinou dvojitého vyloučení, do té
(46. Paš) Kořenovský, Tichý, Kořenek – doby neměli naprosto nic.“
Bross, Žondra. Trenér: Petr Ullmann.

Jesenec v poslední minut. p)išel o body

kového vedení. Aby toho nebylo
málo, ještě do poločasu dal klid na
kopačky domácích třetí trefou Geier.
Nastřelená tyč Žondry už na poločasovém skóre nic nezměnila.
„Kluci byli hodně dole, trochu jsem
to přeskupil a bylo to hned znát. Soupeř se najednou nedostal za půlku,
začal víceméně jen zdržovat,“ viděl
hlavní rozdíl Ullmann. Šance Širůčka
či Tichého bohužel zůstaly nevyužity,
uplatnila se až ta ze sedmasedmdesá-

Ztrátu z prvního poločasu
se Konici dohnat už nepodařilo

soupeře připravili,“ uvedl ve zkratce trenér Ivo Lošťák. Naplno se tak projevila
jeho výborná znalost místního fotbalu,
který čas od času navštěvuje. Soupeř
horko těžko hledal skulinku v dobře organizovaném obranném valu Kralic, do
šaten si hosté zajistili nadějný náskok.
Ten se jim i záhy po startu druhé půle
podařilo navýšit. Šťastným střelcem byl
Ondřej Petržela. Poté se na změnu skóre
čekalo až do poslední desetiminutovky.

I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...

Kralice hned pětkrát udeřily,
a dovezly si body z venku

zprávy od zeleného stolu...

JESENEC S úctyhodným skóre z posledních tří zápasů se
pyšnili svěřenci Petra Tichého. Šestnáct vstřelených a jen
dvě obdržené branky jsou tou nejlepší vizitkou. Domácí
si přáli i v dalším utkání na svém hřišti získat plný počet
bodů, poslední minuta však byla v rukou někoho jiného.
Penaltový kop přisoudil body hostujícím Slatinicím.

I.B třída skupina B

PASEKA, PROSTĚJOV Konice zajížděla do Paseky s lepším
tabulkovým postavením než domácí. Rozdíl byl ale pouze jednobodový. Dal se tak očekávat
vyrovnaný souboj. Rozhodla však
už první půle, kterou hosté ne-

PAS
KON

I.A TŘÍDA
SKUPINA A

protože soupeř dokázal výsledek až
v samotném závěru jen kosmeticky
upravit, dovezli si Kraličtí plný bodový zisk.
Vše se rozhodlo už v prvním poločase,
respektive první půlhodince. Na úvodní Nečasovu branku navázal Cibulka,
poločasový příděl uzavřel jeho kolega z
útoku Martin Kováč. „Hráči bezezbytku plnili taktické pokyny, které jsme si k
tomu zápasu vytyčili. Dobře jsme se na

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ
PŘEBOR:
K

fotbal

ČERNOVÍR, PROSTĚJOV Po půstu z minulého dějství nejvyšší krajské
soutěže, kdy si zajistili druhý bod po
bezbrankové remíze až v penaltovém
rozstřelu, potěšili hráči Kralic trenéra
Lošťáka hned pěti přesnými zásahy. A

ČER
KRA
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KRAJSKÁ LIGA PØÍPRAVEK:
Dohrávané 1. kolo, neděle 15. října, 9.00: 1.SK Prostějov – Hranice.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
11. kolo, sobota 14. října: Čechovice – Šternberk (9.00, Kryl), Němčice nad Hanou – Kozlovice (11.45,
OFS), Konice – Nové Sady (neděle
15.10., 10.45, Lizna), Želatovice –
Olšany (neděle 15.10., 11.45, Vrána).
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
11. kolo, sobota 14. října: Němčice nad Hanou – Kozlovice (10.00,
OFS), Čechovice – Šternberk (10.45,
Kryl), Konice – Nové Sady (neděle
15.10., 9.00, Lizna), Želatovice – Olšany (neděle 15.10., 10.00, Vrána).
OKRESNÍ PØEBOR
STARŠÍCH ŽÁKÙ:
3. kolo, sobota 14. října, 10.00 hodin: Protivanov – Držovice (9.00),
Klenovice na Hané – Určice, Mostkovice – Pivín, Hvozd – Brodek u
Prostějova (12.30), Plumlov – Brodek u Konice (neděle 15.10., 10.30).
OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
11. kolo, sobota 14. října, 9.00
hodin: Smržice – Plumlov (čtvrtek 12.10., 16.30), Určice – Horní
Štěpánov, Olšany „B“ – Pivín, Nezamyslice – Otaslavice (10.00), Ptení
– Kralice na Hané (neděle 15.10.,
12.30), Mostkovice – Výšovice
(středa 18.10., 17.00), Lipová volno.

SpSM – U12 JIH:
9. kolo: 1.SK Prostějov – Kroměříž
(sobota 14.10., 10.00).

MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U14:
11. kolo: Karviná – 1.SK Prostějov
„B“ (sobota 14.10., 11.45, O. Boráň
– Šištík, T. Boráň).
SpSM – U13 JIH:
9. kolo: 1.SK Prostějov – Kroměříž
(sobota 14.10., 10.00).

SK. „B“:
11. kolo, neděle 15. října: Lipník nad
Bečvou – Pivín (sobota 14.10., 12.30,
OFS), Otaslavice – Kozlovice (10.00,
Dokoupil), Brodek u Prostějova –
Němčice nad Hanou (10.00, Petr).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U15:
11. kolo: Karviná – 1.SK Prostějov
„B“ (sobota 14.10., 10.00, Šištík – O.
Boráň, T. Boráň).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
11. kolo: Bílovec – 1.SK Prostějov
„B“ (neděle 15.10., 10.00, Žurovec –
Pala, Janeček).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
11. kolo: Bílovec – 1.SK Prostějov
„B“ (neděle 15.10., 12.15, Pala – Žurovec, Janeček).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
11. kolo, sobota 14. října: Zábřeh
– Určice (10.00, Machala), Olšany
– Velké Losiny (10.30, Valouch),
Nové Sady – Konice (11.00, Slota),
Čechovice – 1.HFK Olomouc „B“
(neděle 15.10., 10.00, Rosskohl).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,
SK. „A“:
11. kolo, neděle 15. října: Hvozd – Zábřeh „B“ (sobota 14.10., 10.00, Bašný),
Brodek u Přerova – Protivanov (sobota
14.10., 11.30, Spurný), Plumlov – Dub
nad Moravou (10.00, Hrbáček), Kralice
na Hané – Haňovice (12.30, Vachutka).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,

´
menicko

´
´
zapasove
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letos slavíme jubileum...

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

KOLA

VRAHOVICE SE I NADÁLE HŘEJÍ NA VÝSLUNÍ

JISKRA BRODEK U KONICE

VRA
BRuPV

ŠAMPI N

Brodečtí lídra v úvodu zaskočili, pak už dominovali domácí

Když se sejdou dva dvougóloví střelci, je z toho povětšinou radost v celé
kabině. Přesně tento kousek se podařil duu Pavel Grepl - Aleš Burget, kteří
svými trefami zajistili Brodeckým překvapivé, ale zasloužené vítězství
nad určickou rezervou, která obyčejně nebývá snadným protivníkem. Za
nás posíláme palec nahoru!

KOLA

SM

LÍK

TJ SOKOL BRODEK U PROSTÌJOVA

Když dáte na půdě lídra soutěže jakékoliv úrovně dvě branky, dá se
očekávat, že při zodpovědném výkonu si minimálně ten bodík odvezete.
Jenže to neplatí v případě Vrahovic, které mají v podzimní části takovou
fazónu, že by rozsekali snad i Real Madrid! Třetí tým okresního přeboru
tak v sobotu utrpěl krutý debakl.

aneb Veerník pedpovídá
VS. TJ Horní Štìpánov

Tip

Určické rezervě se poslední dobou moc nedaří. O víkendu Veèerníku:
jeho hráči padli vysoko v Brodku u Konice a tuto ztrátu budou
1:1
chtít vymazat na domácí půdě. Ale nepůjde to snadno, přijede
silný Horní Štěpánov.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Otaslavice

VS.

TJ Sokol Vrahovice

Tip

Jednoznačný šlágr kola aneb souboj druhého s prvním! Veèerníku:
Hosté jsou po devíti kolech až na jedno zaváhání takřka
2:1
stoprocentní, „Metle“ ztratily dvakrát. Pokud chtějí
domácí na lídra zatlačit, musí vyhrát.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Haná Nezamyslice VS. Jiskra Brodek u K.

Tip
Nezamyslická Haná včera padla, zatímco Brodečtí Veèerníku:

překvapivě slavili vysoké vítězství. Z tohoto duelu ale
2:1
odejdou s prázdnou, neboť domácí se budou chtít udržet
v horní polovině tabulky.
------------------------------------------------------------------------------------------------FC Ptení

VS.

Sokol Tištín

Tip

Duel dvou celků ze suterénu tabulky nepřinese nikterak Veèerníku:
líbivou podívanou. Ani jeden z celků nebude chtít prohrát
0:0
a na tom budou mít založenou hru. O vítězi rozhodne až
penaltový rozstřel.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sokol Vícov

VS.

FK Výšovice

Tip

Vícovští naposledy padli v Čechovicích a jsou v tabulce na Veèerníku:
poslední příčce, i proto Výšovice potvrdí poslední domácí
0:2
body a triumfem se posunou do lepšího středu, kam svojí
kvalitou patří.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Brodek u Pv VS.TJ Sokol Èechovice „B“

Tip
Domácím nevyšlo přímé měření sil s lídrem soutěže a Veèerníku:

půltucet obdržených branek musí napravit. Soupeřem jim
2:1
bude čechovické „béčko“, což je vždy nevyzpytatelný protivník. Brodek to ale zvládne.
------------------------------------------------------------------------------------------------FC Dobromilice

VS.

FC Hvozd

(3:1)

VRAHOVICE Celkem osm branek,
spousta neproměněných příležitostí, obloha téměř bez mráčku.
Ve Vrahovicích se musel fotbal líbit.
Aby také ne, když si domácí uplynulou sobotu opět vydatně zastříleli. Tentokrát to odnesl Brodek
u Prostějova, který podzimní část
nejvyšší okresní soutěže zastihl
v dobré formě. Na lídra to bylo však
málo.
exkluzivní reportáž
pro Večerník

Josef

POPELKA

PROGNÓZA NA 11. KOLO
Sokol Urèice „B“

6:2

dený - 2:1. Brodek zbraně rozhodně
nesložil, od vyrovnání zachránil domácí pouze vynikající zákrok Pokorného.
V první dvacetiminutovce byla více
než stovka diváků svědkem ještě jedné
branky. O tu se svým druhým zásahem
postaral Studený a bylo to 3:1. Šancí
se ale v prvním poločase zrodilo dost
a dost. Farný mířil pouze nad, Kučera
několikrát prověřil hostujícího Krále,
pokusy Studeného či Dvořáka úspěšné také nebyly. Na druhé straně to
nevyšlo Typnerovi či Piňosovi a tak se
skóre měnilo až ve druhém poločase.
Co se do počtu branek týče, druhá
půle jakoby okopírovala tu úvodní. Jen
se první trefilo mužstvo Vrahovic. Střelec Studený dovršil hattrick a potvrdil
tak svou formu - 4:1. Bilanci přesných
zásahů uzavřel na sedmnácti gólech ze
sedmi odehraných utkání. Brodek se

Tip

Hosté inkasují suverénně nejvyšší počet ze všech celků Veèerníku:
soutěže a nejinak tomu bude i u pátého celku aktuálního
4:0
pořadí. Nažhavené Dobromilice Hvozdecké rozsekají na
kusy.

POØADÍ KANONÝRÙ
1. Jan STUDENÝ (Vrahovice)

17 branek

2. Pavel FARNÝ (Vrahovice)

9 branek

3. Jakub KRATOCHVÍL (Tištín)

8 branek

4. Petr VODÁK (Učice B)
Dominik DRMOLA (Otaslavice)
Martin HON (Otaslavice)
7. Leopold ZATLOUKAL (Brodek u Pv)
Jakub ŠPAČEK (Dobromilice)
Jakub CHVOJKA (Otaslavice)
Petr ŠENKYŘÍK (Dobromilice)
Jan TYPNER (Brodek u Pv)
Aleš BURGET (Brodek u K.),
13. Jaromír KRÁSA ml. (Hvozd)
Zdeněk FILDÁN (Výšovice)
Jan DVOŘÁK (Vrahovice)
Lubomír SMÉKAL (Otaslavice)
Jiří FOJT (H. Štěpánov)
Daniel JODL (Čechovice „B“)

7 branek
7 branek
7 branek
6 branek
6 branek
6 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), Luděk OLBERT (Výšovice), Patrik
RICHTER (Dobromilice), Miroslav MUSIL (Nezamyslice), Roman
BAŠNÝ (H. Štěpánov), Martin VOGL (Otaslavice) všichni 4 branky.

Předzápasové prognózy utkání desátého kola Okresního přeboru PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku slibovaly
dramatickou podívanou. Ty se hned
v úvodu začaly naplňovat, když hosté
zaskočili Vrahovice úvodní brankou
Typnera – 0:1. Na odpověď se ale
dlouho nečekalo. Nejdříve se prosadil
loni nejlepší střelec Farný (1:1), o další tři minuty později se k němu přidal
letošní lídr tabulky střelců Honza Stu-

VIDEO+FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

Vrahovice táhne svým steleckým apetitem Jan Studený (s míem). Ve šlágru
kola si pipsal další hattrick.
Foto: Josef Popelka

ještě nadechl trefou Matouška, který
snížil na 4:2. Domácí ale svého soupeře zamáčkli na útočnou polovinu.
Aktivní Dvořák, Kučera či střídající
Marek byli hodně blízko ke vstřelení
pojišťovací branky. Ta jim byla ale příliš malá. Svůj čtvrtý zásah mohl přidat

Studený, na poslední chvíli sice před
ním zasáhl míč brodecký Zatloukal,
od něhož se míč přesto nešťastně odrazil až za Králova záda - 5:2. O poslední
tečku se postaral střídající Klíč a hvizd
rozhodčího, který ukončil závěrečný
brodecký zmar - 6:2.

Pozápasové hodnocení trenérù
David KRATOCHVÍL - TJ Sokol Vrahovice:
„Soupeře jsme výrazně přehráli. Dostali jsme sice
první gól, ale zareagovali jsme na něj velice rychle.
Jakmile jsme přidali další branky, bylo o zápase
v podstatě rozhodnuto. Měli jsme ještě několik hodně
slibných šancí, ale i tak se jich proměnilo dostatek.
Musím všechny pochválit, Studený zase hattrick.
Takovou šňůru, to snad tady nepamatují. Jede se dál
a těšíme se do Otaslavic.“

Tomáš BUREŠ – TJ Sokol Brodek u Prostìjova:
„Líbilo se mi prvních dvacet minut. Hrálo se nahoru dolů, vstup do zápasu nám vyšel, což jsme
potvrdili i střelecky. Nějaké šance jsme si vypracovali
i potom, ale soupeř jich měl samozřejmě mnohem
víc a zaslouženě zvítězil. Co mě štve, že jsme museli
přijet horkotěžko v jedenácti lidech, protože naše
rezerva hrála ve stejný čas v Bedihošti a v přeložení
zápasu nám nebylo vyhověno...“

10. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
FC Hvozd
FC Ptení

3:2
(1:2)

Branky: 25. Muzikant, 75. Čureja,
87. J. Krása ml. (pk) – 5. Nevrla, 10.
Holinka. Rozhodčí: Němec – Zatloukal, Procházka. Žluté karty: 55. J.
Krása ml. – 15. Kohout, 57. Holinka,
59. Nevrla. Diváků: 35.
Sestava Hvozdu: Koutný – T. Dostál, Procházka, Vánský, Vyroubal
– Bílý (69. Brach), Spíchal (69. Szekulics), J. Krása ml., Muzikant (90. P.
Tichý) – Čureja (89. Burian), Z. Tichý (46. R. Krása). Trenér: Jaromír
Krása st.
Sestava Ptení: Hradil – Kohout,
Hrabal, Peterka, Látal – Šmída (85.
Doležel), Nevrla, Holinka (89. Lang),
Mar. Steiner (65. Jergl) – Mich. Steiner (46. Sekanina), Dospiva. Trenér:
Vlastimil Šmída.
Pohledem trenérů:
Jaromír Krása: „Utkání na houpačce
s velkým množstvím šancí na obou
stranách. Hosté brzy vedli, zaslouženě, byli efektivnější. Podařilo se nám
to dohnat, zápas to byl spíše vyrovnaný, štěstí se přiklonilo k nám. Soupeř
velice kvalitní, jsme rádi za tři body.“
Vlastimil Šmída: „První poločas
nám vyšel perfektně, ve druhém se
nám jakoby už nechtělo hrát. Měli
jsme spoustu neproměněných tutovek, domácí srovnali, vybojovali penaltu, která byla. Chyběla nám bojovnost, soupeř měl nakonec více štěstí.“
TJ Horní Štěpánov
FC Dobromilice

2:1PK
(1:1)

Branky: 4. Fojt – 9. Šenkyřík. Rozhodčí: Zatloukal – Milar, Sommer.
Žluté karty: 52. Gryc, 80. Rychnovský, 80. Deutsch – 35. Václavík, 76.
Selucký, 80. Ryška, 90. Špaček. Červená karta: 75. Václavík. Diváků: 75.
Sestava Štěpánova: Havlíček –
Rychnovský, Deutsch, Sígl, Gryc (46.
Žilka) – Ščudla, Tyl, Svoboda, Klimeš
– Bašný, Fojt. Trenér: neobsazen.
Sestava Dobromilic: Drnovský –
Matoušek, Ryška, Rochla, Žondra
(75. Nakládal) – Jordán, Šenkyřík,
Václavík, Selucký – Špaček, Blumenstein. Trenér: Michal Rochla.

Pohledem trenérů:
Horní Štěpánov: Z rozhodnutí klubového vedení TJ Horní Štěpánov se
k utkání nemá kdo vyjadřovat.
Michal Rochla: „V první půlce nějaké
neproměněné šance z naší strany, ale
i z jejich, podržel nás gólman. Remízový zápas, bod z venku si rozhodně ceníme. Penaltový rozstřel už byla loterie.
Druhou půlku byli domácí asi lepším
mužstvem, ale remíza spravedlivá.“
TJ Sokol Tištín
TJ Sokol Otaslavice

0:1
(0:1)

Branka: 26. Vogl (pk). Rozhodčí:
Peřina – Protivánek, Petrásek. Žluté
karty: 66. Slavík, 77. Kratochvíl – 82.
Vogl, 86. Drmola. Diváků: 80.
Sestava Tištína: Koutský – Stančík
(64. Cetkovský), Lakomý, Slavík, Ro.
Návrat – Bosák, Ru. Návrat, P. Hanák,
Sipěna – J. Hanák (46. Rehák), Kratochvíl. Trenér: Zdeněk Oulehla.
Sestava Otaslavic: Orálek – Ruszó,
Kaláb, Vogl, Hrazdíra – Tkáč (56. Zatloukal), Smékal, Chvojka, Drmola,
Gerneš – Langer. Trenér: Jiří Hon.
Pohledem trenérů:
Zdeněk Oulehla: „Nepodařilo se
nám vstřelit branku a to rozhodlo. Po
špatném domluvení stopera s gólmanem se protiútok hostí hasil jen za
cenu faulu a soupeř nás pokutovým
kopem potrestal. Hrálo se na těžkém
terénu, před zápasem trochu sprchlo.
Spíše to byl boj, hosté byli přeci jen
fotbalovější a zaslouženě vyhráli.“
Jiří Hon: „Z dnešního utkání jsme
chtěli brát tři body, což se splnilo. Tréninková příprava probíhala na umělce, aby si hráči zvykli na malý prostor.
Hodně neproměněných šancí z naší
strany. Na těžkém povrchu to bylo
o zdraví. Děkuji hráčům za výkon
a bojovnost, hráči se drželi taktiky.“
FK Výšovice
TJ Haná Nezamyslice

1:0
(1:0)

Branka: 25.Baterdene. Rozhodčí:
Pitner – Duda, Mašek. Žluté karty:
62. Koukal – 29. Přikryl. Červené
karty: 75. Krajíček. Diváků: 57.
Sestava Výšovic: Pychora – Kozdas,
Krajíček, Krčmář, Škop – Baterdene
(80. Okleštěk), Koukal, Křivinka,

Obručník (75. Ryšánek) – Olbert
(60. Křížek), Smička. Trenér: Michal
Dudík.
Sestava Nezamyslic: Buriánek –
Plucnar, Lakomý, Frgál, Machálek –
Špička (75. Matoušek), Hradil, Musil, Moler (75. Flajzar) – Z. Moravec
(40. D. Moravec), Přikryl. Trenér:
Drahomír Crhan.
Pohledem trenérů:
Michal Dudík: „V první půli jsme
víceméně měli převahu, nedali jsme
nějaké šance, které jsme měli proměnit. Nebyl to jednoduchý zápas, těžká
dřina. Ve druhé půli těch šancí ubylo,
stoper musel hasit šanci hostí, šli jsme
do desíti, ale nakonec jsme důležité
vedení udrželi. Jsou to pro nás velice
důležité tři body.“
Drahomír Crhan: „Měli jsme dvě
šance, nic jsme nedali, oni měli čtyři
a jednu proměnili. Od dalších nás
zachránil Tomáš Buriánek. Soupeř
byl přeci jen fotbalovější. Nejhorším
článkem byl rozhodčí, ale špatně na
obě strany, nemělo to vliv na výsledek. Ani po vyloučení jsme se do
ničeho nedostávali, chyběla nám mezihra.“
Jiskra Brodek u Konice
TJ Sokol Určice „B“

4:1
(2:1)

Branky: 8. a 9. Grepl, 60. a 75. A.
Burget – 29. Žáček. Rozhodčí: Novák – Mašek, Řezníček. Žluté karty:
16. Müller, 38. Grepl – 26. Muzikář.
Diváků: 30.
Sestava Brodku: Janků – Blatner, H.
Burget, Barták, Hloušek – Mach (72.
Procházka), Koudelka Z., Koudelka
P., Zapletal (34. Kolář, 81. Vičar) –
Grepl, A. Burget (88. Müller). Hrající trenér: Patrik Müller.
Sestava Určic: Vodák – Kadlec (68.
Rotschedl), Nakládal, Mlčoch, Grulich (15. Sosík) – Muzikář, Krajčík,
Ježek, Berčák – Žáček, Hanák. Trenér: Karel Vlach.
Pohledem trenérů:
Patrik Müller: „Nevím, co se s klukama stalo, ale oproti minulému týdnu
to byl naprosto jiný výkon. Pomohlo
nám i brzké vedení, soupeř sice do
poločasu snížil, ale druhá půle pokračovala podle stejného scénáře. Panuje

tak spokojenost, nečekal nás vůbec
lehký soupeř, ale kluci to zvládli výborně.“
Karel Vlach: „Byl to zápas blbec, vybrali jsme si zrovna tu slabší chvilku.
Naše áčko hrálo současně, tak jsme to
tak tak poskládali, museli jsme nominovat Petra Vodáka do brány. (úsměv)
Dostali jsme dvě rychlé, laciné branky
a od toho se to odvíjelo. Ještě jsme
do poločasu snížili, ale druhou půlku
jsme se nepotkali s míčem. Bylo to takové vlažné, nešli jsme vítězství vůbec
naproti.“
TJ Sokol Čechovice „B“
TJ Sokol Vícov

3:1
(1:1)

Branky: 38. Jodl, 78. Muzikant, 82.
Jano – 14. Bartlík. Rozhodčí: Milar –
Svozil, Šťastný. Bez karet. Diváků: 50.
Sestava Čechovic: Zelinka – Kupka, Wolker (46. Němeček), Šťastný,
Hanák (67. Pospíšil) – Foret (67.
Bontempo), Jančík, Matula, Frys (46.
Jano) – Jodl, Jansa (75. Muzikant).
Trenér: Rudolf Valný.
Sestava Vícova: Brabec – Šobr, Humpolíček, Chytil – Rozsíval, Vávra, Světlík, Bartlík – Bartoš, Krutovský (64.
Zdobina). Hrající trenér: Miroslav
Krutovský.
Pohledem trenérů:
Rudolf Valný: „Trošku se trápíme
s přechodem do útoku, nebyl to dnes
optimální výkon. Soupeř byl houževnatý, hrál ze zabezpečené obrany. Branka nás trochu zaskočila, ale podařilo
se nám do poločasu srovnat. Střídání
o poločase trošku pomohlo, dostávali
jsme se více do hry. S výsledkem jsme
spokojený, sice s odřenýma ušima, ale
chtělo by to trošku zlepšit útočnou fázi,
abychom mohli soupeře více potrápit.“
Miroslav Krutovský: „Za stavu 1:0
jsme nastřelili ještě tyč, mohli jsme
jít tak do trháku a zápas by pak mohl
vypadat jinak. Bohužel nám propadl
jeden nákop, hráč už to pak uklidil
pěkně k tyči. Nějaké šance ještě byly,
šli jsme sami na brankáře, bohužel bez
gólového efektu. Po druhé brance bylo
po nás. Výkon nebyl vůbec špatný, nasazení hráčů také, soupeře jsme zase do
tolika šancí nepustili. Bohužel rozhodla efektivita.“
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BORCI ESKÁKA „U10“ ÚSP ŠN ZVLÁDLI
KVALIFIKANÍ TURNAJ
NA ONDRÁŠOVKA CUP

RYCHLÝ
VEERNÍK

Petr KOZÁK

Konice (jim) - S velkou nepříjemností
při skládání sestavy se musí vypořádat
trenér konických fotbalistů Petr Ullmann. Zřejmě až do konce podzimní části bude postrádat Jakuba
Kořenovského, pětadvacetiletý záložník utrpěl pracovní úraz a bude kvůli
zasádrované ruce dlouhé týdny mimo
hru.
„Je to pro nás velká rána, ztratili jsme
klíčového hráče. Byl ve výborné
formě a výborně si rozuměl s Adamem Širůčkem uprostřed pole. Už na
jaře si poranil sval a nemohl dlouho
hrát, nyní měl ale opět chuť a těžko
se bude nahrazovat,“ posteskl si kouč
účastníka „A“ skupiny I.A třídy.

PROSTĚJOV Autobusem v klubových barvách s logem 1.SK, kterým
v loňské sezoně brázdilo cesty v
druholigové sezoně „Aˇ- mužstvo ,
tentokrát odjeli k turnaji do Frýdku
Místku kluci z ročníku 2008. Nutno
říci že to byla cesta úspěšná, zpět do
Prostějova vezla „NATAŠA“ hráče a
rodiče slavící postup na hlavní turnaj Ondrášovka Cup.
Mladí fotbalisté se za vydatné podpory fanoušků z řad rodičů utkali
postupně s týmy 1. FC Slovácko, FC
Fastav Zlín, FK Fotbal Třinec, MFK
Frýdek Místek, SK Hanácká Slavia
Kroměříž, 1. FC Viktorie Přerov, FC
Vsetín. Se ziskem třinácti bodů kluci

F o too r e poo r táá ž

saaa

15.
kolo

Františekm Svobodník

nakonec slaví jako nejlepší z klubů
na třetím místě postup na hlavní
turnaj. Ten se koná na konci května
2018 v Benešově.
„Dnešní výkon kluků hodnotím velice pozitivně, byl to zatím nejlepší
výkon letošní sezóny. Všichni kluci
makali na sto procent, na hřišti si
pomáhali, působili jako super tým,
vypracovali si spoustu pěkných
kombinačních akcí. Bylo se na co
dívat. Obrovská pochvala všem za
předvedené výkony,“ zhodnotil klání Bohumír Koldas, hlavní trenér
žákovského výběru 1.SK Prostějov.
„Samozřejmě děkujeme všem rodičům, co si vzali volno i v pracovním
týdnu a naše borce perfektně povzbuzovali,“ uzavřeli své hodnocení.

Konice ztratila kapitána

Foto: 1skprostejov.cz

ggalerie
allerrie vítězů
vítěězů v podzimních
poddzim
mníchh kolech
kollech ffotbalové
otbaalovvé de
devítky
evítkky ve
večerníku...
ečerrnííkuu...
16.
kolo

Lukáš Antl

5x foto: Milan Fojt

17.
kolo

19.
kolo

20.
kolo

Vladimír Franc

Radek Motal

Ladislav Pírek

Exkluzivní rozhovor s populárním trenérem, který byl i u reprezentace

„Jako penzista bych mohl trávit čas smysluplněji,“
Tomáš
KALÁB

15012210020

 V Hodoníně jste zakotvil před
dvěma lety, stále vás baví trénovat
tým v nižší soutěži?
„Jako penzista bych samozřejmě
mohl trávit čas i smysluplněji než
na fotbale. (úsměv) V hodonínském
fotbale je docela dobrá atmosféra a pro fotbal solidní podmínky.
Vzhledem k dlouholetým dobrým
vztahům jsem ještě přikývl na další
rok spolupráce po postupu do třetí
ligy. Mně se v Hodoníně líbí a věřím,
že v dalších zápasech se tabulkou

trochu posuneme. Měli jsme teď sérii opravdu těžkých zápasů a to, kam
doopravdy patříme, se pozná až ze
zápasů s Otrokovicemi, Rýmařovem
a podobně.“
 Měl jste za úkol postoupit s týmem z divize do třetí ligy, jaké
máte cíle pro tuto sezónu?
„Podařilo se nám to na druhý pokus a s odřenýma ušima. Když už
jsme se o něj snažili, je samozřejmě
prvořadým úkolem ligu udržet.
Pracovali jsme na tom, aby se nejednalo jen o nějakou epizodu. V Hodoníně je dobrá práce s mládeží,
dobré podmínky, takže aspoň třetí
liga je pro toto město ekvivalentní.
Jsme si vědomi, že mužstvo patří
spíše k průměru, není jistě stavěné
pro hru o další postup. Pro hráče,

151204111262

EXKLUZIVNÍ
NÍ
rozhovor
pro Večerník

s nimiž jsme vyhráli divizi a každé
utkání hráli na vítězství, to je pochopitelně změna. Proti vyspělejším
mančaftům musíme ve třetí lize hrát
trochu jiný fotbal, než na který jsme
byli zvyklí. Pro tamní fanoušky je to
ale myslím příjemná změna. Navíc
Hodonín hraje v bývalém regionu
nejvyšší soutěž, takže i fandové z Ratíškovic, Dubňan a dalšího blízkého okolí mohou vidět dobrý fotbal
i atraktivní soupeře.“
 Ondra Paděra odjel reprezentovat na šampionát v malé kopané, jak moc vám chyběl?
„Scházelo tentokrát asi šest hráčů,
nejen on. Ale Ondra by nám samozřejmě tady pomohl v záložní řadě,
protože nastoupili hráči po nemoci nebo ti, kteří pravidelně nehrají.

usmívá se trenér Komňacký

Ale samozřejmě jsme s jeho absencí
počítali, v reprezentaci mu fandíme
a budeme bedlivě sledovat, jak se
v Tunisku bude jemu a celému týmu
dařit.“
 Velezkušený plejer Tomáš Polách je stále platným hráčem i ve
třetí lize?
„Jeho přínos je nejen na hřišti, kde
na to ještě stačí, ale jde o důležitého
hráče do kabiny, dokáže pozvednout
psychiku spoluhráčů. Jsem rád, že ho
máme, přestože poslední dobou také
marodil. Trénoval až v pátek, takže
toho měl plné zuby, jenže jsem ho
vzhledem k situaci nemohl střídat.
S Tomem jsme naladěni na stejnou
vlnovou délku a věřím, že i po skončení aktivní kariéry hodonínskému
fotbalu pomůže třeba jako trenér.“

Foto: internet

17081870946

PROSTĚJOV Asistent u českého národního týmu, úspěšný kouč Baníku Ostrava nebo Ružomberku,
s nimiž vyhrál tituly v české i slovenské lize. Pětašedesátiletý František Komňacký zakotvil v roce
2015 v divizním Hodoníně, který po dvou letech vytáhl o soutěž výš. O práci fotbalového penzisty
vyprávěl Večerníku v exkluzivním interview bezprostředně po sobotním utkání na eskáčku.
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„MÁME SILNÝ TÝM, ABY DOMA JASNĚ VYHRÁVAL“
Miroslav Čada vsadil na osvědčené tváře a sází na soudržnost

PROSTĚJOV Co odkoučovaná cítil, že mám dostatek chuti a energie.
sezóna, to splněný úkol a dosaže- Pomohlo taky těžce vybojované ligové
ný úspěch. Takovou stoprocentní zlato za složitých podmínek.“
bilancí se v prostějovském klubu
může pochlubit pouze dlouholetý
hlavní trenér zdejších volejbalistek
Miroslav Čada. Ještě „Agelky“ dokonce dotáhnul k mistrovskému
titulu i v uplynulém ročníku, který už začínal mimo ústřední dění
a k družstvu nastoupil až v nouzi
dva měsíce před koncem extraligy. Teď má před sebou definitivně
poslední rok na lavičce a přeje si
jediné: ať je stejně vydařený, jako
všechny předchozí.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
 Můžete připomenout, proč jste
se rozhodl k jarnímu záskoku přidat ještě jednu sezónu coby první
lodivod vékáčka?
„Okolo prostějovského volejbalu jsem
se nepřestal pohybovat ani loni po odchodu z funkce, moc mi na něm záleží.
A když se mančaft dostal po novém
roce do problémů, na přání šéfa klubu
Petra Chytila jsem se na místo kouče
vrátil. Původně jen do konce minulého
ročníku, ale když jsme potom začátkem
léta probírali situaci, dohodli jsme se
na pokračování vzájemné spolupráce.
S tím, že ještě jednu poslední sezónu
bude fungovat model, kdy si já sestavím
hráčský kádr i realizační tým a ponesu
hlavní zodpovědnost jak za výkony, tak
za výsledky. Po té osobní pauze jsem

„Vůbec ne, právě naopak. Co se týče
realizačního týmu, nebyl důvod k žádným velkým změnám, neboť s Lubošem Petrášem coby druhým trenérem
i se všemi ostatními se mi vždy skvěle
pracovalo a je na ně spolehnutí. Jediným novým členem nakonec je masér

bude, neboť se jedná o skutečně špičkovou, navíc univerzální hráčku. Ale nemá
už smysl řešit, co jsme nemohli ovlivnit,
radši se dívejme dopředu... Já i bez Casanova vidím tým, který má velkou sílu
i kvalitu a navíc v něm spočívá značný
potenciál ohledně společné soudržnos-

Ještě jednu poslední sezónu bude
fungovat model, kdy si já sestavím
hráčský kádr i realizační tým a ponesu
zodpovědnost za výkony i výsledky.

Tomáš Rak, rovněž schopný profík na svém místě. Pokud vezmu
hráčské složení mančaftu, zůstaly
kvalitní volejbalistky Julča Kovářová, Laura Emonts, Nina Herelová
a Verča Trnková plus perspektivní
Lucka Nová, k nim jsme přiřadili dvě
mladé odchovankyně z juniorského
výběru Sarah Cruz i Terezu Slavíkovou. A potom jsem se snažil přivést
v rámci možností co nejlepší posily,
aby pořádně vyztužily kolektiv. V Katy
Weiss i Heleně Horké jsme získali
opravdu špičkové hráčky, dá se říct
rozdílové. Výborná je rovněž Andy
Kossányiová a pomoct družstvu určitě
dokážou též Míša Zatloukalová s Gabikou Tomášekovou. Podstatné pro
mě je, že všechny holky dobře znám
a vím, že se na ně můžu spolehnout po
   herní i lidské stránce.“
 Jak velký problém je neuskuteč Při stavbě družstva i realizač- něný příchod vynikající Heidy Caního týmu jste vsadil vesměs na ty, sanova Alvarez?
s nimiž jste už dříve spolupracoval. „Samozřejmě je velká škoda, že po vešŠlo o náhodu?
kerém dlouhém úsilí nakonec u nás ne-

ti. Obrovskou výhodou je, že všechny
současné členky družstva už v Prostějově strávily minimálně rok, většina
mnohem víc. A tím pádem dokonale
znají zdejší prostředí i podmínky, nemělo by je nic zaskočit. Včetně vzájemných
vztahů, protože holky se většinou dobře
znají mezi sebou a existují taky vybudované vazby mezi hráčským kádrem
a námi z realizačního týmu. Proto pevně věřím, že mančaft bude na vysoké
úrovni fungovat jak volejbalově, tak
coby jednolitá parta maximálně usilující
o společný cíl.“
 Co říkáte na absolvovanou přípravu?
„Vždycky se vyskytnou nějaké komplikace, v našem případě například
nutnost odřeknutí turnaje v Postupimi vzhledem k tehdy úzkému kádru
při zranění Laury Emonts. Celkově však příprava proběhla výborně
a pozitivní je především to, že většinu
děvčat jsme měli k dispozici po celou
dobu. V našem přípravném modelu
jsme se hodně dlouho a důkladně

věnovali kondici, aby hráčky měly co
nejlepší fyzický základ pro celou sezónu a své tělo maximálně zpevněné
kvůli prevenci možných zranění. Současně jsme vedle kondiční stránky
vůbec nezanedbávali herní prvky, i na
týmové sehrávání byl dostatek času.
A co se týká přátelských zápasů, před
kvantitou jsme upřednostnili kvalitu.
Nejvíc nám logicky daly špičkové přípravné duely proti Rzeszówu a tamní
silně obsazený turnaj, ani Mizuno
Cup na Olympu Praha rozhodně
nebyl k zahození. Teď jde o to z tréninkového období plynule přejít do
soutěžního s co nejlepším zvládnutím prvních mistráků.“
 Jak vidíte nadcházející ročník
českých soutěží a ambice VK v nich?

„Předně chci říct, že ani v nejmenším
nikoho nepodceňujeme a naopak respektujeme kvality všech tuzemských
soupeřů. Hlavně Olomouc má stejně
jako loni velice dobrý a kompaktní
celek, hodně posílilo Královo Pole,
dost zajímavý kolektiv sestavil nováček
z Liberce, nebezpečná dál bude Ostrava a neodepisoval bych ani Olymp.
Přesto jsem přesvědčen o síle našeho
současného družstva. A platí, že pokud budeme předvádět kvalitní volejbal, na jaký podle mě máme, tak určitě jsme schopni splnit naše obvyklé
cíle. To znamená vyhrát Český pohár
i UNIQA extraligu ČR. Coby bonus
se samozřejmě pokusíme národním
soutěžím dominovat podobně jako
v dřívějších letech.“ (pousměje se)

vizitka
MIROSLAV ČADA
✓ hlavní trenér volejbalistek VK Prostějov
✓ narodil se 8. května 1953 ve Znojmě
✓ volejbalu se věnoval od mládí a býval
špičkovým hráčem, se Zbrojovkou Brno
získal dva tituly mistra Československa
✓ po skončení hráčské kariéry přešel do
funkce trenéra a v ní dosáhl ještě mnohem většího množství úspěchů
✓ ženy Králova Pole Brno dovedl k pěti extraligovým triumfům,
volejbalistky Prostějova k dalším devíti
✓ na kontě má i více než deset trofejí z Českého poháru žen, čtyřikrát
vyhrál Česko-slovenský pohár, jednou Středoevropskou ligu a čtyřikrát dovedl VK do play-off evropské Champions League
✓ byl také koučem reprezentačních výběrů ČR i Slovenska, několikrát zvítězil v anketě o nejlepšího trenéra obou těchto zemí
✓ vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně a má titul
PaeDr., na této vysoké škole byl dlouholetým odborným asistentem
✓ je ženatý a má jednu dceru
zajímavost: je vyhlášený svou bodrou moravskou povahou i lidským
přístupem ke všem, zdatný psycholog - praktik

„...A ŘEKLA JSEM SI: PŮJDU DO VK S HELOU!“
Kathleen Weiss se vrátila z Polska do Prostějova i díky Horké

PROSTĚJOV Nejlepší nahrávačka
ze všech, co kdy ve VK Prostějov
působily? Podle mínění většiny jednoznačně Kathleen Weiss. Zkušená
dirigentka, jež s německou reprezentací získávala medaile na vrcholných turnajích, strávila v hanáckém
klubu dvě výborné sezóny mezi lety
2014 a 2016, aby se teď po ročním intermezzu v Polsku zase vrátila. V její
osobě má vékáčko garanci nadmíru
schopné režisérky celé týmové hry.
Navíc z Katy kouč Miroslav Čada
udělal kapitánku.

z hlediska celého družstva, tak pro mě
osobně, neboť jsem začala mnohem
víc naskakovat do zápasů. A nakonec ta minulá sezóna nevyzněla
nijak špatně, užila jsem si ji.“
 V MKS s vámi působila i Helena
Horká. Je

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
 Po jediné sezóně jinde jste znovu
zpět v Prostějově. Proč?
„Má to víc důvodů. Měla jsem v plánu
zůstat v Polsku a dál hrát tamní kvalitní
ligu, ale pak jsem zjistila, že Prostějov
hledá první nahrávačku. Já jsem tady
byla celé dva roky předtím moc spokojená, dařilo se nám jako týmu. A když
jsem si pak promluvila s panem trenérem Čadou, hned mi bylo jasné, že
se vrátím. Chtěli mě tu, i já sama jsem
chtěla do VK a tak jsem zde.“ (úsměv)
 Jaký byl uplynulý ročník v MKS
Dabrowa Górnicza?
„Začátek byl dost těžký, protože jsem
tam přišla velice pozdě a neměla tolik
času se zapracovat do kolektivu. Navíc
jsme hodně trénovaly i hrály spoustu
utkání, tím rychle rostla únava. Nějak se
nám nedařilo předvádět volejbal na plánovaně vysoké úrovni, až došlo ke změně kouče. Potom se všechno zlepšilo jak

  
náhoda, že jste obě zamířily do VK?
„Samozřejmě jsme o tom spolu ještě
před přestupem mluvily, jsme kamarádky. Věděla jsem tedy, že Hela se chce
vrátit domů do České republiky hlavně
kvůli rodině, aby její syn začal chodit do
školy tady. Určitě mě ovlivnila tím, jak
se těšila na ten návrat do Prostějova a že
si zde zahraje dobrý volejbal v kvalitním
družstvu. Navíc ona je výborná útočnice a tím záruka, že tým s ní v sestavě má
skvělou univerzálku. Kromě toho celý
místní kolektiv vypadá svým složením
dost zajímavě a všechno tu dobře znám,
proto jsem si řekla: půjdu do VK s Helou.“ (úsměv)
 Jak vzpomínáte na vzájemné
souboje mezi Dabrowou Górniczou
a Prostějovem v kvalifikaci evropské
Ligy mistryň 2016/2017?
„V Polsku jsem tehdy byla jen nějaké tři
týdny a hned přišel tenhle dvojzápas.
Nečekaně brzy jsem se tenkrát vrátila
do důvěrně známého prostředí, kde

jsem strávila dva
krásné roky. Svým
způsobem jsem
se v Prostějově
cítila doma víc
než v Dabrowě
Górniczi, bylo
to pocitově ta-

kové zvláštní. Ale pochopitelně
tým je vždycky na prvním místě
a proto jsem hlavně byla ráda,
že se nám povedlo oba vzájemné duely
vyhrát. Tím jsme postoupily do Champions League a mohly odehrát šest kvalitních střetnutí v téhle špičkové soutěži.“
 Co se ve vékáčku změnilo za
uplynulý rok?
„Během minulé sezóny jsem Prostějov
úplně podrobně nesledovala, ale vím,
že mančaft měl po změnách docela problémy, nezískal Český pohár a nakonec
až po velkém boji těsně vybojoval mistrovský titul. Teď je rozdíl oproti jaru
2016 hlavně v tom, že zdejší kolektiv
tvoří mnohem víc českých hráček než
tehdy. Realizační tým se nezměnil skoro
vůbec, i jinak všechno funguje výborně
jako dřív. A podstatné pro mě je, že VK
má nadále vysoké cíle a tomu by měla
odpovídat úroveň volejbalu, jaký budeme produkovat. Víme, co se od nás očekává, a společně za tím půjdeme.“
 Trenér Miroslav Čada vás vybral
za kapitánku. Co to pro vás znamená?
„Asi jsem už dostatečně stará na to, abych

mohla dělat kapitánku. (smích) Tohle
byl samozřejmě vtip. Když to řeknu vážně, takové důvěry si moc vážím a udělám
maximum, abych byla dobrou kapitánkou. Na druhou stranu v mančaftu je nás
víc zkušených hráček a důležité bude,
abychom všechny společně i s těmi
mladšími fungovaly jako soudržný tým.
O to se budu snažit já a pevně věřím, že
taky ostatní holky. Je potřeba se navzájem

ty absolvované měly většinou vysokou
kvalitu. Za sebe říkám, že se na sezónu
cítím dobře nachystaná. A tak to má být.“
 Máte jasno o cílech v začínajícím
ročníku 2017/2018?
„Asi není žádné tajemství, že co se týká
českých soutěží, je naším jednoznačným úkolem vyhrát národní pohár i extraligu. Neboť jsem poslední rok strávila
mimo ČR, nedokážu přesně posoudit,

Máme zkušené i mladší hráčky
a věřím, že společně vytvoříme
fungující mix. Našimi největšími
zbraněmi by mohl být silný útok
podržet, když to některým z nás zrovna
nepůjde, a jít za stejným cílem.“
 Co říkáte na sílu současného prostějovského výběru?
„Myslím, že máme velice dobrý útok,
což by mohla být naše největší přednost. Samozřejmě potřebujeme ještě
pracovat na spoustě detailů, asi nejvíc
na obraně, konkrétně na spolupráci bloků s polem. Co se týká složení družstva,
máme zkušené i mladší hráčky a věřím,
že společně vytvoříme dobře fungující mix. Přípravné zápasy včetně těch
turnajových ukázaly naše volejbalové
možnosti, já osobně mám z našeho
týmu zatím příznivý dojem. Tak hlavně, aby tento trend vydržel.“ (usmívá se)
 Jaká vůbec byla z vašeho pohledu
příprava?
„Pochopitelně moc náročná. (se smíchem) Ze začátku jsem pár týdnů chyběla, ale naštěstí ne příliš dlouho. A můžu
říct, že se mi příprava celkově líbila tím,
jak byla vyvážená a měla z mého pohledu správnou skladbu. Nehrály jsme zbytečně mnoho utkání, na druhou stranu

jak složité to bude. Holky však říkaly, že
hlavně Olomouc má kvalitu a několik
dalších celků může být nebezpečných,
například Brno, Ostrava nebo Liberec.
Každopádně jsem přesvědčená, že
v první řadě bude záležet na nás samotných, na našich vlastních výkonech.
Pokud dokážeme předvádět stabilně
dobrý volejbal odpovídající našim
schopnostem, nemělo by tolik záležet
na tuzemských soupeřích. Úplně něco
jiného nás logicky čeká v Champions
League, kde určitě narazíme na nesmírně silné protivníky. Aspoň si znovu vyzkoušíme nejvyšší mezinárodní úroveň
a dá se říct, že hrát evropskou Ligu mistryň je pokaždé silný zážitek. Do těchto
top zápasů půjdeme s touhou dělat
favoritům co největší problémy, získat
nějaké sety a pokud možno i vítězství.“

vizitka
KATHLEEN WEISS
✓ profesionální volejbalistka VK Prostějov
✓ narodila se 2. února 1984 ve Schwerinu
✓ až do svých čtyřiadvaceti let působila
v Německu, převážně v klubu ze svého rodiště
✓ následně prošla štacemi v Nizozemsku,
Itálii, Ázerbájdžánu a znovu Itálii,
než v létě 2014 zamířila do Prostějova
✓ na Hané strávila dvě sezóny, v uplynulém ročníku 2016/17 pak
oblékala dres MKS Dabrowa Górnicza a nyní se z Polska vrátila zpět
do České republiky
✓ na oddílové úrovni získala celkem sedm mistrovských titulů
(čtyři německé, jeden nizozemský a dva české)
✓ s národní reprezentací dosáhla na dvě stříbra z Mistrovství Evropy
2011 + 2013 a na zlato z Evropské ligy 2013
✓ je svobodná a na volejbalistku nezvykle malá (171 centimetrů),
což ale u nahrávačky není takový problém
zajímavost: kromě němčiny plynně hovoří také anglicky a italsky,
ovládá též základy holandštiny, ruštiny, polštiny i češtiny

letos slavíme jubileum...

Pondělí 9. října 2017
www.vecernikpv.cz

volejbal
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FINIŠ PŘÍPRAVY ŽEN VK JE RUŠNÝ
PROSTĚJOV Poslední dva týdny před startem nové sezóny jsou
pro volejbalistky VK Prostějov každoročně velice rušné, plné událostí a někdy až hektické. Pojďme se tedy podívat, co vše družstvo
okolo kapitánky Kathleen Weiss zažívá tentokrát v období, než
začne UNIQA extraliga ČR 2017/2018...

Od turnaje na Olympu Praha přes slavnostní oběd,
klání v Polsku a oficiální focení až k mistráku ve Šternberku

Závěrečné tři zářijové dny strávily ex-Agelky v Praze, kde v hale tamního
PVK Olymp odehrály čtyři duely Mizuno Cupu 2017. V české metropoli
přitom přespávaly místo toho, aby vážily hned dvakrát navíc tříhodinovou
cestu domů a zase zpět do stověžaté
matičky měst. „Mančaft spolu strávil
hodně času včetně volného, což je v
přípravném období vždy pozitivní pro
jeho formování, soudržnost,“ podotkl
hlavní kouč vékáčka Miroslav Čada.
První říjnovou neděli dal svým svěřenkyním volno, načež od pondělka
2. do středy 4. 10. normálně trénovaly. A program si zpestřily tradičním
slavnostním obědem, který vedení
klubu pravidelně organizuje dvakrát
ročně: poprvé krátce před začátkem
soutěžního ročníku, podruhé těsně po
jeho skončení. I teď se hráčky, členové
realizačního týmu a oddílového ma-

ré bylo na programu hned v pátek 6.
října odpoledne.
Oba víkendové dny 7. a 8. října patřily
dalším dvěma soubojům silně obsazené akce proti domácímu KS Developres Rzeszów (sobota) a jinému
zástupci Polska MKS Muszyna (neděle). Po závěrečném turnajovém mači a
slavnostním vyhlášení výsledků hanácká výprava znovu nastoupila do vozidla
hromadné přepravy, aby v nedělním
podvečeru odstartovala druhou 640 kilometrů dlouhou jízdu vstříc domovu.
Hranice Prostějova překročila v noci na
dnešek, tudíž je logické, že právě probíhající pondělí 9. 10. je pro ženy VK volné. „Holky si po náročném programu se
třemi těžkými zápasy ve třech dnech a
s delším cestováním potřebují odpočinout,“ stvrdil Čada.
Co dál? Zítřek – tedy úterý 10. října
- je vyhrazen kromě pokračování pří-

nagementu plus zástupci nejvýznamnějších partnerů i sponzorů sešli na
dobré jídlo a pití v Hotelu Tennis Club.
Jako obvykle nemohla pochopitelně
chybět týmová prezentace s představením celého kolektivu.
Velice náročný měl celý prostějovský
soubor čtvrtek 5. října, neboť v tento
den se po dopoledním tréninku a brzkém obědě vydal na více než šestisetkilometrovou štreku autobusem do
polského Rzeszówa na mezinárodní
přípravný turnaj. „Naštěstí cesta proběhla v pohodě a bez zvláštních událostí. Večer jsme normálně dorazili
do dějiště, povečeřeli i ubytovali se,
potom se dobře vyspali,“ informoval
Čada. Že se na českých mistryních
neprojevila žádná únava, to dosvědčilo působivé smetení francouzského
RC Cannes v úvodním střetnutí klání
O pohár firmy Developres 2017, kte-

Foto: www.vkprostejov.cz

pravy též oficiálnímu fotografování
všech plejerek i členů realizačního
týmu, samozřejmě vznikne i společný snímek celého družstva. Poté už by
nemělo nic rušit tréninkový proces tak,
aby mohly prostějovské volejbalistky v
klidu ladit formu na utkání 1. extraligo-

vého kola. To sehrají v sobotu 14. října
od 17.00 hodin na palubovce TJ Sokol
Šternberk. „Na první mistrák se musíme pořádně nachystat a nic nepodcenit, abychom novou sezónu otevřeli
kvalitním výkonem,“ zdůraznil ostřílený
lodivod Miroslav Čada.
(son)

Vstup do sezóny obstará sobotní duel
ve Šternberku
!$
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PROSTĚJOV Stejného protivníka jako loni mají na úvod UNIQA
extraligy žen ČR volejbalistky
VK Prostějov. Nadcházející ročník 2017/2018 však na rozdíl od
toho minulého nezahájí s TJ Sokol Šternberk doma, nýbrž venku.
Střetnutí je na programu v sobotu
14. října od 17:00 hodin ve šternberské sportovní hale.
Start by to pro obhájkyně mistrovského titulu měl být více než přijatelný, neboť Sokolky rozhodně nepatří
k favoritkám soutěže, právě naopak.
Po letním odchodu několika hráčských opor se řadí mezi papírově
nejslabší celky. „Na tohle ale před
utkáním nesmíme vůbec myslet.
Nikoho nelze podceňovat a zvlášť
mladé holky, na které soupeř sází, se
můžou v domácím prostředí vybičovat k mimořádnému výkonu. Proto

se musíme soustředit hlavně na to,
abychom my sami odvedli co nejlepší práci a zahráli kvalitně svůj vysoký
standard,“ zdůraznil kouč vékáčka
Miroslav Čada.
TJ už nemá ve svém středu Lenku
Obornou (přestup do francouzského Rennes), Adélu Borovcovou
(hostování ve Frýdku-Místku), Sandru Onderkovou (konec hostování)
ani kapitánku Markétu Janečkovou
(ukončení kariéry), už během minulé sezóny kádr opustily přechodem
do „spřátelené“ Olomouce Jana Napolitano i Gabriela Orvošová.
Místo všech těchto tahounek mají
vůdčí role převzít nová kapitánka
Eva Hudylivová, ostřílená nahrávačka Soňa Nováková (Exagelka),
navrátilkyně Lucie Polášková nebo
Natálie Dudová, jež doplňují mladé
talenty včetně kadetských šampió-

1. kolo extraligy (14. října 2016): Prostějov - Šternberk 3:1 (14, -18, 16, 18). 10. kolo extraligy (3. prosince
2016): Šternberk – Prostějov 0:3 (-20, -20, -16).
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8. kolo extraligy (17. listopadu 2015): Šternberk - Prostějov 0:3 (-20, -16, -19). Čtvrtfinále Českého poháru,
první utkání (1. prosince 2015): Prostějov - Šternberk 3:0 (21, 18, 16), odveta (3. prosince 2015): Šternberk –
Prostějov 0:3 (-10, -12, -12). 17. kolo extraligy (23. ledna 2016): Prostějov - Šternberk 3:0 (6, 10, 8). Čtvrtfinále
play-off, první utkání (19. března 2016): Prostějov - Šternberk 3:0 (9, 10, 12), druhé utkání (20. března 2016):
Prostějov - Šternberk 3:0 (17, 9, 13), třetí utkání (23. března 2016): Šternberk – Prostějov 0:3 (-9, -15, -17).
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nek republiky. O dva roky prodloužil
smlouvu trenér Martin Hroch, který
se svými svěřenkyněmi absolvoval
v rámci přípravy klání O pohár rektora UP Olomouc a coby generálku
mezinárodní turnaj ve Francii. Tam
ovšem Sokol prohrál všechny čtyři
duely, v nichž získal jediný set.
„Výsledky nejsou v téhle fázi rozhodující. Podstatné je, že jsme strávili

společný týden v cizině a mohli tam
formovat kolektiv po herní i sociální
stránce. V extralize chceme předvádět živý volejbal neopírající se
o jedinou hráčku jako v minulém
ročníku, ale produkující spíš pestrou
hru schopnou uspokojit diváky,“ řekl
lodivod Šternberka Hroch.
To Prostějovanky naposledy ladily
formu na silně obsazeném turnaji

v polském Rzeszówě, odkud se vrátily natěšené na soutěžní premiéru.
„První mistrák v sezóně je samozřejmě vždy důležitý, může určit ráz dalších týdnů. Proto věřím, že k němu
přistoupíme zodpovědně a do ligy
vstoupíme jak dobrým výkonem,
tak hladkým vítězstvím,“ doplnil
kormidelník VK Miroslav Čada.
(son)

Prostějovanky vyhrály turnaj v Rzeszówě!
DRZESZÓW, PROSTĚJOV Generálka na nový soutěžní ročník, který
začíná už za necelý týden, vyšla volejbalistkám VK Prostějov dokonale. Na přípravném turnaji v polském Rzeszówě postupně zdolaly
Cannes, domácí výběr a nakonec přesvědčivě i Muszynu, což logicky
znamenalo jediné: dominantní ovládnutí celého klání O pohár firmy
Developres 2017!
_|X]_GQwX|Q

VK PV
RC CAN

3:0

Svěřenkyně kouče Čady nastoupily
premiérově během letošní přípravy
v kompletním složení. A hned získaly
nadmíru cenný skalp, neboť na druhé straně sítě stál výběr přímořského
města z francouzské riviéry. Cannes
ještě před několika lety patřilo mezi
nejužší evropskou špičku, několikrát
postoupilo do Final Four Champions
League. Momentálně už sice nemá
tak ohromnou sílu, nicméně jeho
věhlas dál zůstává nemalý.
Úvod vzájemného střetnutí v pátečním odpoledni se nesl ve vyrovnaném duchu a celý duel zlomil dramatický závěr zahajovacího setu. Těsně
jej vybojovaly české mistryně 26:24,
načež zbytek mače ovládly dominantním způsobem. Ve druhém
dějství smetly zvučného soka drtivě
25:15, třetí část zvládly rovněž jednoznačně 25:19. A za pětasedmdesát

minut čistého času nebylo co řešit!
„Byli jsme lepší ve všech činnostech. Vynikající úroveň měla po celý
zápas hlavně naše přihrávka, stejně
jako útok. Nejlépe zakončovala Hela
Horká, autorka dvaceti bodů. A perfektním výkonem ji podpořily i Julča
Kovářová a Katy Weiss. Vysoce kvalitní práci ale odvedl úplně celý tým,
hráli jsme výborně a bez slabin,“ chválil spokojený kouč vékáčka Miroslav
Čada.
Výsledek mezistátního přáteláku
ani nepřeceňoval, ani nebagatelizoval. „Současné Cannes má ve
svém středu dvě slavné hvězdy –
dvoumetrovou blokařku Christinu
Bauer z domácí Francie a italskou
univerzálku Nadiu Centoni, přičemž obě dřív působily mimo jiné
i v istanbulských velkoklubech. Je
pravda, že zbytek kádru RC už není
tak špičkový jako před lety, ovšem
porazit tak renomovaného soupeře
3:0 má pořád svou cenu, byť v přípravě. A tohoto skalpu po našem
působivém výkonu si každopádně
vážíme,“ zdůraznil Čada.
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.Výsledek z pozdního sobotního večera
má tím větší hodnotu, že jej Hanačky
vystřihly bez jedné ze svých ústředních
opor. „Hela Horká do zápasu nemohla
zasáhnout kvůli zdravotním problémům v horní polovině těla, které zatím
nechceme upřesňovat. Místo ní na
účko naskočila Lucka Nová a zvládla to
perfektně,“ vyložil neplánované řešení
hlavní kouč VK Miroslav Čada.
Oba týmy se nedávno střetly ve dvou
přátelských střetnutích v hale Sportcentra DDM – a čerstvý vzájemný
duel se podobal tehdejšímu prvnímu.
Úvodní dva sety byly vyrovnané, když
zahajovací část získali v koncovce hosté a druhou sadu domácí. Potom už
ale naplno vládly úřadující šampiónky
ČR, ve zbývajících dvou dějstvích soupeřky doslova převálcovaly!
„Šlo o velice kvalitní výkon celého
družstva. Měli jsme super podání
i přihrávku a byli efektivnější v útoku,
naopak bloky byly z naší strany o něco
horší. Vynikající hrou mančaft držely
zejména Katy Weiss, Laura Emonts,
Nina Herelová a Verča Trnková,“ nadšeně hodnotil Čada, kterého přehrání

špičkového protivníka navzdory absenci ofenzivní tahounky Horké nesmírně potěšilo.
„Rzeszów má značnou sílu, o minulém víkendu ovládl jeden z renomovaných turnajů v Polsku. Holky se
však bez Hely ohromně semknuly
a předvedly parádní výkon i výsledek,
jenž za daných okolností může celému
kolektivu dodat zdravé sebevědomí,“
přemítal Čada po bitvě, která skončila
až před dvaadvacátou hodinou.
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Devítinásobné šampiónky České republiky potřebovaly k jistotě prvenství
získat dva sety, ovšem na téhle kótě se
ani v nejmenším nezastavily. Dlouhodobě přední klub Orlen ligy Polska
překonaly kompletně, když po famózní smršti během úvodní sady 25:14
rozhodovala koncovka právě druhého
dějství. Tu vékáčko urvalo těsně 26:24
a poté už se neohlíželo zpět, třetí díl získalo 25:21. A celý mač byl jako bez ztráty kytičky. Znovu přitom chyběla vinou
přetrvávajících zdravotních potíží elitní
univerzálka Helena Horká. „Mančaft
byl však natolik rozjetý, že si opět poradil báječně i bez Hely,“ neskrýval radost
kormidelník prostějovské bárky Mi-

roslav Čada. Nedělně odpolední střet
měly jeho ovečky pevně pod kontrolou.
„Byli jsme jednoznačně lepší na přihrávce i v útoku, kde se dařilo úplně všem
holkám. Díky tomu vznikl především
v této činnosti velký rozdíl pro nás,“ popisoval Čada. Chválou nemusel šetřit.
„Výborně to na účku zase zvládla Lucka
Nová, jako obvykle nahrávala skvěle
Katy Weiss a úplně nejlepší byla Nina
Herelová. Dohromady z toho pramenil
další velmi kvalitní výkon celého družstva, zatím působíme na hřišti příkladně
týmovým dojmem. Jen tak dál,“ přál si
stratég z vítězné lavičky. Navýsost vydařený podnik shrnul krátce, leč výstižně.
„Odehráli jsme v Rzeszówě tři kvalitní
zápasy proti účastníkům evropských
pohárů a můžeme být maximálně spokojení. S našimi výkony i výsledky a také
s úrovní turnaje po všech stránkách.“
Při sumarizaci čtyřdenní výpravy na
sever našel jediné negativum. „Stínem je pouze zranění Hely Horké, kterou hned po návratu domů v pondělí
vezmeme na odborné lékařské vyšetření. Snad nepůjde o nic vážného,“ přál si
Čada pro plánovanou tahounku.
Kromě hlavní trofeje za opanování
přípravné akce získala hanácká ekipa
i dvě menší ceny za zvolení dua hráček
do All-star výběru.
(son)
Statistiky z jednotlivých utkání a výsledkový servis turnaje najdete na
straně 26
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Prostějov (son) - Poslední z letošních posil prostějovských volejbalistek ponese na svém dresu jiné
příjmení, než na které jsou zdejší
fanoušci zvyklí. Před lety během
prvního působení na Hané se slovenská blokařka jmenovala Gabika Tomášeková, nyní po návratu
do VK už je to Gabriela Kozmík.
Důvod je nasnadě: čtyřiatřicetiletá
hráčka se před časem vdala. V rámci beachvolejbalových turnajů,
které za uplynulý rok absolvovala,
sice používala obě svá příjmení
současně, tedy Kozmík (vyvdané)
Tomášeková (za svobodna). My
však z praktických důvodů budeme v článcích uvádět pouze to
nové, takže si zvykejte na Gabrielu
Kozmík!
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Prostějov (son) - První trojicí duelů úvodního kola odstartoval volejbalový Český pohár žen 2017/18.
A zrodily se dva hodně zajímavé
výsledky, jež leccos naznačují o současné síle extraligových účastníků.
Šlágrem pohárové ouvertury byl
souboj mezi nováčkem národní
elity Duklou Liberec a tradičním
Olympem Praha, který po velké
bitvě těsně urvaly Severočešky 3:2.
Přerov se třemi mladými hráčkami ze zámoří v kádru pak trochu
překvapivě podlehl omlazenému
Šternberku hladce 0:3, Fénix Brno
si poradil na hřišti druholigové Plzně 3:1.
Postupující trojka doplnila na
kompletní osmičku čtvrtfinálový
pavouk ČP, kde se volejbalistky VK
Prostějov střetnou na přelomu listopadu a prosince právě s brněnským
Fénixem, což je papírově nejslabší
celek UNIQA extraligy.
Český pohár žen 2017/2018 - výsledky 1. kola: VK Dukla Liberec –
PVK Olymp Praha 3:2 (-24, 19, 22,
-22, 10), Volejbal Přerov – TJ Sokol
Šternberk 0:3 (-21, -19, -18), 15.ZŠ
Plzeň – Fénix Brno 1:3 (-14, 22, -18,
-21). Dvojice pro čtvrtfinále (30.
listopadu + 7. prosince): VK Dukla
Liberec – VK UP Olomouc, TJ Sokol Šternberk – Královo Pole Brno,
TJ Sokol Frýdek-Místek – TJ Ostrava, Fénix Brno – VK Prostějov.
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Prostějov (son) - Ještě jednou se
v krátkosti vracíme k nedávno proběhnuvšímu Mistrovství Evropy
ve volejbalu žen 2017, na němž
startovala prostějovská smečařka
Andrea Kossányiová za reprezentaci České republiky. Národní výběr
po trpkém osmifinálovém vyřazení
Běloruskem obsadil v konečném
pořadí šampionátu dvanácté místo.
Mnohem lépe ale dopadly dvě zahraniční hráčky, které nastupovaly
za vékáčko v minulosti.
Dokonce na úplně nejvyšší stupínek pomohla Srbsku smečařka
Tijana Maleševič, jež byla Agelkou
jednu sezónu 2013/2014. Na vrcholném podniku v Ázerbájdžánu
a Gruzii většinou nechyběla v základní sestavě a byla vcelku pevným
článkem zlatého kolektivu. Do
základu běloruských přemožitelek
ČR zpravidla patřila i smečařka
Tatsiana Markevich, kterou si hanáčtí fandové jistě dobře pamatují
z jejích kvalitních služeb v barvách
Prostějova mezi lety 2013 až 2016.
Na kontinentálním vrcholu teď
Táňa obsadila se svým nároďákem
sedmou příčku.
Konečné pořadí ME žen 2017:
1. Srbsko, 2. Nizozemsko, 3. Turecko, 4. Ázerbájdžán, 5. Itálie, 6.
Rusko, 7. Bělorusko, 8. Německo,
9. Bulharsko, 10. Polsko, 11. Chorvatsko, 12. Česko, 13. Ukrajina, 14.
Belgie, 15. Maďarsko, 16. Gruzie.
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VEČERNÍKU

PROSTĚJOV Dva zápasy mají za sebou basketbalisté BK
Olomoucko a hráči si ještě neužili vítězný pokřik po závěrečné
siréně. Vedení klubu ale zůstává v relativním klidu. Nedalo se očekávat, že nová sestava ligového nováčka bude soupeře od začátku válcovat. Svoji roli sehrály i okolnosti úvodních dvou utkání.
Na Folimance se nikomu nehraje dobře, což po Hanácích zjistil
i vicemistr z Děčína, proti Kolínu svazovala hráče nervozita z domácí premiéry.

FILIP ŠEPA

V přípravě se někdy zdálo, že srbský křídelník
hraje možná až příliš úsporně. Hned první dvě ligová kola ale naznačila, že jde o vysoce efektivního basketbalistu. Na Folimance patřil mezi
nejlepší hráče BK Olomoucko a tým táhl
i proti Kolínu. Nebál se zakončení, platný
byl i v obraně a jeho ofenzivní aktivitu potvrzuje i sedm získaných faulů, po kterých
proměnil devět trestných hodů z deseti.

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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Upravené zaèátky
domácích zápasù
Prostějov (lv) - V sobotu, neděli
a v jednom případě ve čtvrtek budou
hrát basketbalisté BK Olomoucko
do konce roku své domácí zápasy.
Vedení klubu se při stanovení začátku jednotlivých utkání snažilo vyjít
vstříc fanouškům, kteří díky úpravám
budou moci navštívit více sportovních podniků v Prostějově. „V neděli
budeme hrát osmadvacátého října
proti Jindřichovu Hradci a devátého
prosince s USK Praha. V obou případech je začátek v podvečer o půl
šesté,“ upřesňuje sportovní manažer
klubu Michal Pekárek. Sobotními
soupeři bude 14. října od 16:00 hodin Ústí nad Labem, 11. listopadu od
15:00 hodin ostravská Nová huť a 30.
listopadu sestava svitavských Turů,
toto utkání bude začínat v 17:30 hodin. „Jednou budeme hrát v průběhu
týdne. Mezi Vánocemi a oslavami
konce roku přivítáme osmadvacátého prosince Děčín,“ doplnil výčet domácích duelů Pekárek s tím, že toto
utkání bude startovat v 17:30 hodin

více informací
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„Prakticky všichni byli v křeči. Chtěli ukázat, že basketbal umí, že jsou
v týmu právem. A bylo z toho hlavně střelecké trápení. Trochu se to
dalo očekávat. Bude to jenom lepší,
o tom jsem přesvědčený,“ tvrdí trenér
Predrag Benáček.

Svoji víru podporuje i statistickými
ukazateli. Jeho tým s Kolínem získal
sedmadvacet doskoků, což naznačuje velkou bojovnost basketbalistů na
útočné polovině. „S takovou úspěšností na doskoku pod košem soupeře
se běžně neprohrává. Chybělo jen lepší zakončení,“ uvědomuje si kouč.
Žluto-modří byli při střelbě aktivnější než jejich protivník a vyslali na kolínský koš 76 střel. Hosté
měli o deset pokusů méně, z pohledu
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klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Josef Popelka

úspěšnosti ovšem atakovali hranici
padesátí procent. Domácí nedosáhli
ani na třiatřicet procent, přestože měli
k dispozici celou řadu snadných otevřených střel.
„To je důsledek velké křeče, v níž
jsme střetnutí odehráli. Ani snadné

pokusy neskončily v obroučce. Důležité je, že si umíme přihrát a otevřenou střelu si vytvoříme, což je
základ. Až se zklidníme, začneme takové pokusy proměňovat a přijdou
i úspěchy,“ věří sportovní manažer
Michal Pekárek.

Petr
ŠAFARČÍK
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Sovy dokázaly udržet náskok z první čtvrtiny
USK PRH
BK OLO

83:67

PRAHA Mizerný vstup do zápasu
připravil basketbalisty BK Olomoucko o možnost slavit vítěznou
premiéru v Kooperativa NBL.
V hale Na Folimance prohráli uplynulou středu utkání prvního kola
vysoko 67:83, když klíčovou ztrátu
nabrali už na začátku střetnutí.
První čtvrtinu naprosto jednoznačně
ovládli vysokoškoláci. Rychle vedli
a jejich nápor nepřerušil ani oddechový čas. Hostující basketbalisté nedokázali zastavovat rychlé útoky USK a na

druhé polovině míjeli i poměrně snadné střely. V sedmé minutě už po trojce
Petersona prohrávali 6:21 a vzhledem
k tomu, že do konce čtvrtiny dali jediný koš, ztráceli po deseti minutách
sedmnáct bodů - 8:25.
Olomoucku pomohla 12. minuta duelu. V těsném sledu Fuller a Mitchell
proměnili koš s faulem a poprvé snížili
na rozdíl deseti bodů. Vysokoškolákům mírně odešla střelba, výpadek
ale zastavili pod vlastním košem, kde
řádil především Madsen. Za poločas
si na své konto připsal pět bloků, což
otupilo střelecké choutky Hanáků.
Ty v závěru poločasu podržel šňůrou
sedmi bodů Šepa, což pomohlo k výsledku 29:40 po dvaceti minutách.
Po návratu z kabiny žluto-modří rych-

le stáhli ztrátu na jednociferný rozdíl
a po trojce Fullera prohrávali 35:42.
Další snahu o stahování náskoku vysokoškoláků ale zastavila mizerná střelba
z dlouhé vzdálenosti. Hosté za třicet
minut proměnili jedinou trojku ze
třinácti pokusů, čehož domácí využili
a postupně opět své vedení navýšili.
Deset minut před koncem měli na své
straně nadějný náskok 59:44.
V poslední periodě ještě svěřenci
Predraga Benáčka zkorigovali na
53:61, jejich vzepjetí utnuly rychlé
trojky Mareše a Tůmy a další body
Křivánka a Petersona. Pražské Sovy se
naopak uklidnily a bez problémů kontrolovaly zbytek utkání, v němž hned
pět hráčů USK dalo přes deset bodů.
(lv)

()*%+,) NA TISKOVCE...
Chris CHOUGAZ3%#6 

„Pro mě to byl těžký start hrát proti zkušenému trenérovi a mému dobrému
kamarádovi. Pradraga znám jako hráče i jako zkušeného kouče. My jsme před
utkání přišli o Rainese a to nám trochu zkomplikovalo taktiku. Snažili jsme se najít lék na jejich hru uvnitř vymezeného prostoru, především s Mitchellem. Jsme
mladý tým a potřebujeme hrát v rytmu, plni energie a ve vysoké intenzitě. To vše
se nám podařilo.“

6>>#3#- !
„USK se svým mladým týmem předvedl velmi bojovný a odhodlaný výkon.
Věřil ve výhru od první vteřiny. My jsme jim v tom mnohem pomohli díky
zmatku v první čtvrtině. Oni dali pětadvacet bodů a my pouze osm. Podle mě
to rozhodlo zápas. Mělo to být opačně, díky tomu, že nehrál Raines. Gratuluji
USK, ale z padesáti procent jsme jim k tomu pomohli i svým strachem, ale
nevím, z čeho byl.“

Jenom skvělý doskok na vítězství nestačil
BK OL
BC KOL

77:83

PROSTĚJOV Basketbalisté BK
Olomoucko nezvládli ani premiéru
před vlastními fanoušky. Ve druhém kole Kooperativa NBL sice
soupeře z Kolína porazili na doskoku, doplatili ale na horší procentuální úspěšnost střelby a přes zlepšenou bojovnost zatím po porážce
77:83 zůstávají bez vítězství.

Ladislav Valný
Lepší vstup do střetnutí měli hosté.
Dali první koš a udržovali si náskok

několika bodů. V 6. minutě sice Burnes trojkou snížil na 9:10, o dvě minuty později už ale Kolínští měli na
své straně vedení 16:9, když potrestali okénka v defenzivě Olomoucka.
Vzápětí měli ale i hráči Geosanu
slabší chvilku. Po rychlých akcích se
prosadil Šepa a Sehnal a po deseti
minutách domácí ztráceli pouhé dva
body - 14:16.
Ve 12. minutě bylo po zakončení
Norwy vyrovnáno na 19:19, do vedení se však ligový nováček nedostal, i
když v několika případech mohl skóre
otočit. Vždy chyběl kousek a toho polabský klub dokázal využít. V posledních sekundách dokonce odskočil na
dvouciferný rozdíl, když Číž skóroval s
faulem a navíc proměnil i trestný hod

za protesty střídačky. V poločase Kolín
i díky tomu vedl 45:34.
Ve třetí čtvrtině čekali domácí na
úspěšnou střelu více než čtyři minuty
a jejich ztráta se zvýšila na rozdíl osmnácti bodů - 34:52. Až pak se z dálky
trefil Fuller a Hanáci začali dotahovat.
Postupně se jim to dařilo. Trojka Nováka ve 29. minutě znamenala stažení
ztráty na jednociferný rozdíl a poslední body Močnika zařídily skóre 54:61
po třiceti minutách.
V závěrečné periodě se domácí dokonce ve 34. minutě přiblížili Kolínu
na pět bodů, v koncovce si ovšem
nedokázali poradit s nájezdy Skinnera, který dal během šesti minut
devět bodů a dotáhl své spoluhráče
k vítězství.

Na řadu přichází „OBRANA SE ZLEPŠILA,
mrzelo

severočeský dvojboj CHYBĚL KOUSEK,“ Norwu

PROSTĚJOV Hned dvě náročné prověrky proti soupeřům ze
severních Čech čekají v průběhu
týdne na hráče BK Olomoucko.
Ve středu se představí na půdě
vicemistrů z Děčína a v sobotu
od 16:00 hodin přivítají Slunetu
Ústí nad Labem.
„V Děčíně to budeme mít hodně
těžké. Soupeř prohrál v minulém
zápase na palubovce USK Praha
a bude se za každou cenu snažit
tento výpadek napravit. Máme ale
drobnou výhodu. Můžeme hrát
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BOJUJÍ, POTŘEBUJÍ JEN VÍCE KLIDU

HRÁČ

Filip
ŠEPA

letos slavíme jubileum...

konečně v klidu, a doufám, že to
bude na skóre vidět,“ přeje si kouč
Predrag Benáček.
S ústeckou Slunetou bude nováček
bránit domácí palubovku a trenér
Benáček počítá s tím, že zadaný
úkol tým zvládne. „Doma nechce
nikdo prohrávat. Předpokládám,
že naše hra půjde s každým odehraným kolem nahoru. Slunetu
chceme za každou cenu porazit.
Před vlastními fanoušky nebudeme
body pravidelně ztrácet,“ velí sestavě trenér BK Olomoucko.
(lv)

PROSTĚJOV Utkání proti USK Praha Michalu Norwovi příliš nevyšlo, už v dalším střetnutí byl nepřehlédnutelnou persónou BK
Olomoucko. Proti Kolínu zaznamenal svůj první double-double
v sezóně, když k deseti bodům přidal čtrnáct doskoků. „Škoda,
že to nepomohlo k našemu vítězství,“ posteskl si zkušený pivot.

„Byli jsme aktivní, hráli s energií, ale problém nám dělalo zakončení. Nedokázapro Večerník li jsme si pomoci nějakým snadným košem. Kolínu to naopak vycházelo, díky
Ladislav VALNÝ
tomu stále držel svůj náskok.“
 Celkově jste nasbírali 55 do- Řádili jste i pod košem soupeře.
skoků. Proč to nestačilo k výhře? Sedmadvacet útočných doskoků

exkluzivní rozhovor

()*%+,) NA TISKOVCE...
6>># 3#- !

„Chtěli jsme být bojovnější, než v ligové premiéře v Praze a to se povedlo. Potvrzuje to sedmadvacet útočných doskoků, což je skvělé číslo. Bohužel nás srážela malá úspěšnost střelby a také chyby v obraně. Některé body Bratčenkova
a Dokoupila byly hodně laciné. Hráči jim nechali hodně volného prostoru, to
by se nemělo stávat. Celý tým byl hodně svázaný. Hrál poprvé doma a chtěl se
ukázat. Bohužel se to nepovedlo.“

6 >>q0$# "
„Bylo to podobné jako v Brně. Opět jsme vedli osmatřicet minut, tentokrát
jsme už ale o náskok nepřišli. Až na Šepu se nám podařilo zastavit rychlý
útok Olomoucka, což bylo klíčové. Ve chvíli, kdy jsme vedli o osmnáct bodů,
soupeř hodně zjednodušil hru a to nám dělalo velké problémy. V závěru ale
týmu výrazně pomohl Lee Skinner. Díky jeho bodům jsme koncovku zvládli
a máme z toho velkou radost.“
hovoří o velké bojovnosti celého
týmu...
„Chtěli jsme dát do hry více bojovnosti, než v předchozím střetnutí. To
se nám podařilo. Takhle musíme hrát
pořád a pak se dostaví i úspěchy.“
 Mysleli jste před zápasem na
vysokou porážku s Kolínem v průběhu přípravy na nový ročník Kooperativa NBL?
„Napadlo nás to, proto jsme chtěli
střetnutí zvládnout lépe především
v obraně. Ta rozhodla o výsledku přípravního duelu. Docela se nám to podařilo, byli jsme slušně namotivovaní.
Tým nebyl nakonec nějak daleko od
lepšího výsledku.“
 Rozhodovaly maličkosti. Na
kterou byste upozornil nejvíce?
„V poslední čtvrtině se šlo do poměrně

Foto: Josef Popelka

vyrovnané koncovky. Kolín v tu chvíli podržel Skinner. Dal několik bodů
v řadě a nešlo o úplně snadné střely.
Jeho příspěvek rozhodl o konečném
výsledku.“

letos slavíme jubileum...
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TELNICE SI NA KOSTELCI DOCELA SMLSLA    
SO TEL
SO KOS 34:25

TELNICE, PROSTĚJOV Před týdnem divoce přestříleli brněnskou rezervu, ale tenhle premiérový úspěch
v sezóně kostelecké házenkáře na
vítěznou vlnu nevynesl. Přišel totiž
nedělní duel pátého kola 2. ligy mužů
Jižní Morava 2017/18 a v něm vysoká
porážka na palubovce Telnice. Místo
posunu tabulkou nahoru do jejího
středu tak muži TJ Sokol klesli níž,
blízko úplnému dnu.
Střetnutí bylo vyrovnané jen v samém
začátku. „Od stavu 2:2 na nás domácí
nastoupili, rychle získali náskok čtyř gólů
a ten většinu zápasu udržovali. Pouze

dvakrát po přestávce se nám povedlo
snížit na dvoubrankový rozdíl, ale soupeř
vždy znovu víc odskočil a měl utkání pod
kontrolou. V závěru jsme pak přemírou
snahy zcela otevřeli obranu, několikrát
za sebou inkasovali z rychlých trháků.
A výsledek narostl do konečné, pro nás
dost kruté podoby,“ smutně shrnul kouč
Kostelce David Ševčík.
Čtyřiatřicet obdržených tref je vysoký
počet a napovídá, že největší problém
hostů spočíval ve špatné defenzivě. „Neprohráli jsme však zdaleka jen tím. Sráželo nás také velké množství technických
chyb a z toho pramenících ztrát míčů,
stejně tak jsme se potýkali s nízkou střeleckou úspěšností. Zejména našich spojek, v čemž byl telnický celek neporovnatelně lepší. Za jediné větší pozitivum
se tak asi dá označit výkon Mayera mezi

Kvitové došly síly až v semifinále
PEKING, PROSTĚJOV Na štědře
dotovaném podniku v Pekingu dosáhly na několik zajímavých výsledkům české tenistky. Petra Kvitová
postoupila až do semifinále, Barbora Strýcová zase porazila Španělku
Muguruzaovou a pomohla ji sesadit
z postu světové jedničky.
Kvitové asijský turnaj vyšel. Třeba
ve třetím kole porazila nasazenou
pětku Wozniackou z Dánska a ve
čtvrtfinále prodloužila úspěšnou
sérii v zápasech s krajankami, když
porazila Strýcovou. Šlo o čtyřiadva-

cátý úspěch v řadě v duelech, kdy
Kvitová vyzvala českou soupeřku.
„Nevím, čím to je. Proti holkám
zkrátka obvykle hraji dobře,“ pousmála se prostějovská tenistka, která
v následujícím semifinále nestačila
na Garciaovou z Francie. „Trošku
mi došly síly,“ uznala.
Ve třetím kole v Pekingu skončila cesta
Karlíny Plíškové, která nevyužila možnost vrátit se na první příčku světového
žebříčku. Po porážce s Rumunkou
Cirsteaovou jí patří v žebříčku WTA
od dnešního dne třetí místo.
(lv)

Prostějovské kvarteto skončilo ve 2. kole
PEKING, PROSTĚJOV Ani jeden
z hráčů prostějovského TK Agrofert
nepřešel přes 2. kolo na turnajích,
které se hrály v průběhu minulého
týdne. A bylo jedno, zda se hrálo
v Pekingu, Tokiu, nebo Almaty.
Tomáš Berdych po vítězství nad Donaldsonem z USA nestačil a Rubljova.
Sice získal první set, v dalším průběhu
ale už převzal iniciativu ruský tenista.
„Hlavně ve třetím setu jsem nehrál
dobře,“ uznal Berdych, který v rozhodující sadě získal jedinou hru.

Podobně dopadl Jiří Veselý v Tokiu.
Po postupu přes nasazeného Ramose
prohrál s Francouzem Mannarinem.
„V každém setu jsem se při vlastním
podání dopustil několika chyb. Soupeř mě za to potrestal,“ posteskl si
Veselý.
Nedařilo se ani dvojici Adam Pavlásek,
Zdeněk Kolář na challengeru v Almaty.
Oba zvládli první zápas, ve druhém
kole ale dohromady ve čtyřech setech
získali pouze pět gamů a balili si kufry.
(lv)

tyčemi, Honza zachytal skvěle,“ pokračoval Ševčík v hodnocení.
K výběru Sokola nastoupil jako hlavní trenér v létě a z pěti mistráků zatím přivedl své
svěřence k jednomu vítězství při čtyřech
porážkách. „Bilance to samozřejmě není
dobrá, i když v úvodu soutěže jsme měli
těžké soupeře. Prohrát však o tolik v Telnici jsme třeba určitě neměli. Náš omlazený
mančaft zatím hodně doplácí na vlastní
hrubky a potřebuje sbírat zkušenosti, na
druhou stranu ale chceme i vítězit. Musíme dál poctivě pracovat a pokusit se příště
zaskočit dalšího silného protivníka, neboť
zajíždíme do Napajedel. Tam to bude
velmi náročné,“ odtušil Ševčík směrem
k souboji šestého druholigového dějství
v neděli 15. října od 11.00 hodin. (son)
Statistiky z utkání a výsledkový servis 2.
ligy najdete na straně 27

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz
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BRNO, PROSTĚJOV Až do pátého
dějství si museli prostějovští házenkáři
počkat na první vítězství v novém druholigovém ročníku. Vinou odloženého
duelu v Juliánově mají na kontě pravda
o jedno střetnutí méně, i tak se ale očekávalo, že by premiérový bodový zisk
mohl přijít dříve než proti zatím zcela
jalovému nováčkovi SKKP Brno „B“,
jenž na poslední chvíli nahradil mezi
startujícími hráče Tišnova.
„Hned od začátku jsme měli navrch a nepustili jsme soupeře do vedení. Stále jsme
vedli a jednu chvíli činil rozdíl až deset gólů.
Teprve ke konci se soupeři podařilo stáhnout na konečný rozdíl,“ popsal cestu ofenzivní partii hostující kouč Anatolij Vasiljev.
Také v tomto střetnutí obdrželi jeho hráči
přes třicet branek a nevylepšili si tak svůj
průměr, výsledek ale zkreslují závěrečné

minuty, kdy už prostějovský celek zápas
pouze dohrával.
„Vypadalo by to lépe, kdybychom odbránili
posledních šest gólů, které jsme dostali z trháku. Chtěl jsem vyhrát o deset, kluci už ale
trochu povolili a nevraceli se, asi to měli spočítané. Bránili jsme ale jinak dobře, soupeř
měl jen jednoho střelce z dálky,“ přibližoval.
Soupeře tak trochu nastartovalo i vyloučení
Filipa Mikulky, jenž musel na počátku závěrečné desetiminutovky kvůli červené kartě
opustit palubovku, jeho start v příštím duelu ale tento moment neohrozil. A Vasiljev
je rovněž rád, že se probudila také ofenziva.
„Jen za první poločas jsme dali víc gólů než
v posledních dvou zápasech. Na větší hodnocení je ještě brzy, jdeme ale dopředu a zlepšujeme se. Neeliminovali jsme sice všechny
chyby, nastoupili jsme ale nahecovaní a koncentrovaní a byli jsme lepší,“ oceňoval.
Po střetnutí se zatím posledním celkem
jihomoravské skupiny přijde na řadu další
„domácí“ utkání, tentokráte s Telnicí. Tito
dva soupeři se již nedávno potkali, ve dru-

hém kole národního poháru tehdy až při
rozstřelu ze sedmi metrů měli navrch hráči
Sokola II Prostějov. Po dvou a půl týdnech
bude na programu odveta, tentokráte ligová.
„Jeden zápas nic neřeší a musíme potvrdit
body, které jsme si nyní přivezli. Pokud se
nám to podaří, potvrdíme zlepšení. Víme,
že porazili Kostelec, což je docela velké
překvapení, chceme ale urvat tři body,“ hlásí
prostějovský lodivod sebevědomě.
Také tento souboj budou muset jeho svěřenci odehrát v kosteleckém azylu, hala ve
Studentské ulici totiž stále ještě není v provozuschopném stavu. Tak tomu bude ještě
minimálně do konce října. „Věřím, že budeme dobře nachystaní. Nyní nás limitovalo
nachlazení, které postihlo prakticky celý
mančaft. Museli jsme hodně střídat, vždy
po pěti deseti minutách, aby to hráči fyzicky
zvládli. Příště už snad budeme v pořádku,“
přeje si před duelem s mužstvem, které má
zatím o čtyři body více a náleží do lepší poloviny dvanáctičlenného pořadí. (jim)
Statistiky utkání najdete na straně 27
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PROSTĚJOVIČKY Běh v jedinečné přírodě, kam je v průběhu celého
roku zakázaný vstup, nabídl už sedmý
ročník čtvrtmaratonu „Mezi lesy“.
Závod zorganizovalo občanské sdružení Sopka ve spolupráci s místními
dobrovolnými hasiči a obecním úřadem. A lze konstatovat, že letošní ročník se mimořádně vyvedl. K sehranému a obětavému týmu organizátorů
se totiž přidalo i neobyčejně vydařené
počasí, které nabídlo skutečnou reklamu na babí léto. Večerník u toho
nemohl chybět!



  O  
   

10,6 kilometru dlouhé trati postavilo rekordních osmdesát běžců všech věkových
i výkonnostních kategorií. Společně s nimi
vyběhlo i 12 chlapců a 3 dívky, na které čekaly „pouze“ tři kilometry. Ještě předtím se
v Prostějovičkách předvedla běžecká drobotina. Deset dětí různého věku si to rozdalo v závodě na 300 metrů. V cíli na děti
čekal párek, na dospělé závodníky mimořádně dobrý guláš. Vítězové jednotlivých
EXKLUZIVNÍ
kategorií se pak mohli těšit z cen.
reportáž
„Závod i organizace byly super. Myslím,
pro Večerník
že startovné sto padesát korun je ve srovnání s jinými komerčnějším závody naMartin
prosto zanedbatelné. Běžela jsem teprve
podruhé a už se těším na další ročník,“
ZAORAL
vyjádřila se za všechny spokojené běžce
První říjnová neděle v Prostějovičkách již Libuše Kratochvílová.
tradičně patří běhu. Nejinak tomu bylo Kromě čtvrtmaratonu „Mezi lesy“ se v rei letos, kdy se v areálu Zahrádky na start gionu pro běžce pravidelně koná už jen

květnová Čehovická desetitisícovka, řada
lidí z Prostějovska si pak nenechá ujít lednový Běh na Kosíř, který startuje z Lázní
Slatinice. Další dvě běžecké akce, a to Prostějovský městský běh a Běh okolo plumlovské přehrady, kvůli časové zaneprázdněnosti organizátorů bohužel skončily.

nebude mrzet a chybět v závěrečném
součtu tabulky.“
Extraliga juniorek ČR 2017/18, skupina
B – průběžné pořadí po 4. kole: 1. Brno
12, 2. Prostějov 8, 3. Šternberk 3, 4. Přerov 3, 5. Ostrava 3, 6. Vysočina 1.

PROSTĚJOV Soutěžní ročník
2017/18 už zahájily také mladé volejbalistky VK AGEL Prostějov nižších věkových kategorií. Pro starší i
mladší žákyně vékáčka se stala začátkem nové sezóny kvalifikace krajského přeboru, kterou zvládly shodně
na výbornou.
Agelky U15 odehrály kvalifikační turnaj
KP starších žaček 16. září v Olomouci.
Suverénně tam porazily béčka Přerova i
Olomouce a tím si zajistily účast v nejvyšší skupině pro 1. kolo. „Soupeři byli
zatím papírově slabší, pouze jsme splnili
vítěznou povinnost,“ stručně konstatovala trenérka Solange Soares.
Velice dobře si v hanácké metropoli

VÝSLEDKY 7. ZÁVODU
MEZI LESY, PROSTÌJOVIÈKY
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Foto: Martin Zaoral

Juniorky ztratily bod se slabší Vysočinou, kadetky zbytečně dvakrát podlehly Brnu      

PROSTĚJOV Méně povedený byl
pro mladé volejbalistky VK AGEL
Prostějov druhý hrací víkend v extraligových soutěžích ČR 2017/18. Výběr U19 sice dvakrát porazil Vysočinu, ale ztratil přitom jeden bodík, což
byla proti papírově nejslabšímu soupeři škoda. Tým U17 pak nedosáhl na
žádný zisk s Brnem, byť při kvalitnějším výkonu minimálně jednou mohl.
JUNIORKY

VK AGEL Prostějov – KCTM Volejbal
Vysočina 3:2 (13, 26, -21, -15, 11) a 3:0
(24, 17, 19)
Sestava: Dvořáčková, Baláková, Dudová,
Kociánová, Weidenthalerová, Boudová,

libero Slavíková – Svobodová, Hradilová, Brodzianska, Kocourková, Krátká.
Hodnocení trenéra Lukáše Mičeka:
„Proti nováčkovi jsme nevěděli, co přesně od něho čekat. První zápas byl trošku
nervózní a zbytečně zkomplikovaný,
protože jsme vedli 2:0 na sety a nakonec
museli výsledek zachraňovat až zvládnutým tiebreakem. Celé utkání probíhalo
jako na houpačce, chvíli se dařilo jednomu družstvu a chvíli druhému. Problém
přitom spočíval v nás samotných, že jsme
toho soupeři moc dovolili. Odveta už
byla klidnější, ukázaly se kvality našeho
týmu. A v pohodě jsme vyhráli bez větších potíží. Mám radost ze dvou vítězství,
ale je škoda ztraceného bodu. Snad nás

KADETKY

VK AGEL Prostějov – SG LD Brno 1:3
(-18, -15, 21, -18) a 0:3 (-18, -21, -26)
Sestava v prvním utkání: Nečasová, Palová,
Krejčiříková, Jurčíková, Svobodová, Vykopalová, libero Stavinohová – Sedláčková, Dvořáčková, Dudová. Sestava v druhém utkání:
Dvořáčková, Palová, Dudová, Jurčíková,
Svobodová, Krejčiříková, libero Stavinohová
– Sedláčková, Nečasová, Vykopalová.

Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje:
„Bohužel jsme nezopakovali dobrý volejbal z předchozího víkendu s Přerovem
a proti hratelnému Brnu předvedli mnohem horší výkony. Celý tým byl takový
zabržděný, dopouštěl se mnoha chyb ve
všech činnostech, navíc často v dlouhých
sériích. Tím nám hosté opakovaně utíkali do většího náskoku, což jsme následně
nedokázali dotahovat. Projevila se rovněž nepříjemně velká marodka a celkově
jsme nezahráli zdaleka to, na co máme.“
Extraliga kadetek ČR 2017/18, skupina
B – průběžné pořadí po 4. kole: 1. Brno
9, 2. Frýdek-Místek 8, 3. Šternberk 6,
4. Přerov 3, 5. Prostějov 3, 6. Ostrava 1.
(son)

vedly také prostějovské výběry starších žákyň B + C a béčko se úspěšně
vyhnulo pádu do nejnižší grupy, když
dokonce sahalo po postupu do elitní
skupiny.
Mladší žákyně VK absolvovaly kvalifikaci své krajské soutěže o týden později. A svěřenky Jindřicha Němečka byly
ve věkové kategorii U13 stejně dominantní jako jejich starší oddílové kolegyně. Vysokými debakly vyprovodily
Šternberk i Přerov C, elita v prvním
kole KP bude zaslouženou odměnou.
„B“-tým se rovněž snažil, ovšem na
Olomouc ani Uničov výkonnostně
neměl.
(son)
Statistiky utkání najdete na straně 27
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PROSTĚJOV Výsledkově nevydařený vstup do nového ročníku 2.
ligy žen 2017/2018 vylepšily volejbalistky TJ OP Prostějov po třech
úvodních prohrách prvním dílčím
úspěchem na čtvrtý pokus. Ze dvou
úvodních dvoukol skupiny „C“ tak
vytěžily tři získané body a odpoutaly se ode dna průběžné tabulky. Navíc všechno zatím odehrály vesměs
venku.
„Minulou sezónu jsme začali špatně a dlouho potom doháněli ztrátu,
než se nám povedlo pořadím vydrá-

pat ze sestupových míst víc nahoru.
Tentokrát bychom se něčemu podobnému rádi vyhnuli a odstartovali naopak dobře. Snad to vyjde,“
přál si dva týdny před zahajovacím
mistrákem trenér ópéčka Ladislav
Sypko.
První dva zápasy absolvovaly jeho
svěřenkyně na palubovce nováčka
soutěže z Oder. A domácí tým je
přehrál nejprve 3:0 (21, 20, 18),
v odvetě 3:1 (23, -19, 21, 16). „Asi se
projevilo, že jsme společnou přípravu začali hodně pozdě. Působili jsme

nesehraně a výkony nic moc, naopak Následoval výjezd do Šlapanic, jež na aspoň částečně konal, neboť jihomosoupeř předváděl na nováčka dost jaře skončily těsně za pátými Hanačka- ravský celek na své palubovce zvítězil
slušný volejbal,“ hodnotil Sypko.
mi. A u Brna se kýžený bodový lup už 3:1 (24, -15, 21, 18) a poté podlehl 1:3
(22, -27, -23, -24). „Po prvním utkání to
HRÁÈSKÝ KÁDR VOLEJBALISTEK TJ OP PROSTÌJOV 2017/2018 s námi nevypadalo dobře, protože kroKateřina Baránková (1990), Petra Hartlová (1999), Nikol Hrňová (1995), mě jednoho setu jsme hráli zase špatně.
Markéta Hubrová (1997), Eva Kabilková (1999), Jitka Kočařová (1995), V odvetě však holky zabojovaly, taky výVeronika Kolaříková (1996), Barbora Korhoňová (1991), Ivana Krato- kon šel nahoru. A dokázali jsme otočit
chvílová (1995), Lucie Kučerová (1987), Petra Langrová (1985), Rozálie nepříznivý vývoj,“ ocenil prostějovský
Látalová (1998), Barbora Lusková (2002), Terezie Ondroušková (2000), kouč.
Aneta Paňáková (1989), Adéla Skopalová (1990), Veronika Vehovská Touhu nezopakovat špatný odpich
(1999), Jana Vláčilová (1988), Tereza Vymazalová (1998), Lenka Zablou- z loňska se tedy podařilo v menší míře
dilová (1993), Martina Začalová (2002)
naplnit. Přesto ženy OP dlí ve spodní
Trenér: Ladislav Sypko. Vedoucí týmu: Břetislav Zbořil.
polovině pořadí, a aby se jejich bodo-

vé manko výrazněji neprohloubilo,
potřebují zabrat při domácí premiéře
se silným Novým Jičínem (sobota 14.
října od 10.00 a 14.00 hodin, letní hala
u velodromu).
„Je moc důležité, že jsme rostoucí sérii
porážek ve Šlapanicích přerušili. Mančaft prvním vítězstvím nabral trochu
potřebného sebevědomí a dokázal si,
že v současném složení může vyhrávat.
Během minulé sezóny jsme na vlastním
hřišti občas dokázali sebrat nějaké body
favoritům, třeba to vyjde i teď proti Jičínu,“ nadhodil Sypko.
(son)
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