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KILO!

Cena 17 Kč

ZHUBLA
ROKU...

Martin ZAORAL

Fotky Martiny
Vidmuchové si lepí
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PLUMLOV Klobouk dolů, co tahle žena dokázala. „Strašně ráda bych ti na půl roku půjčila svoje tělo. Ty bys mi
ho zeštíhlila a pak mi ho zase vrátila zpátky.“ To je jedna z reakcí na neuvěřitelnou proměnu, kterou sama se
sebou provedla Martina Vidmuchová. O tom, co zvládla maminka čtyř dětí z Plumlova, sní velké množství žen
i mužů. Málokdo však má dostatek elánu, sebekázně a vytrvalosti, aby to i dokázal. Ještě loni v srpnu přitom
šestačtyřicetiletá žena vážila 93 kilogramů a styděla se sama za sebe. Po necelém roce se této dámě podařilo
shodit neuvěřitelnách třiatřicet kilogramů! Váhu šedesát kilo si nyní stále udržuje. Za jejím zhubnutím přitom
nestojí žádné diety, ale pouze změna jídelníčku a pravidelný pohyb...
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Takto vypadala
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Nepøizpùsobiví
do centra mìsta?
Prostějov (mik) - Zatrhli tomu tipec
hned v zárodku! Prostějovští radní
odmítli zájem dvou soukromých
společností o nemovitosti v centru
města. Obě chtěly v ulici Újezd a vedle
Komerční banky na Poděbradově náměstí zřídit sociální ubytovny. „Nedopustíme, aby se nám nepřizpůsobiví
lidé objevili ve větším měřítku přímo
v centru města,“ vysvětlil Jiří Pospíšil,
náměstek primátorky statutárního
města Prostějova.

     
Praha (mik) - Prostějovský poslanec
a zastupitel Jaroslav Faltýnek (ANO
2011) byl během uplynulého týdne
policií obviněn z dotačního podvodu ve výši padesát milionů korun ve
známé kauze okolo Čapího hnízda.
Obvinění se týká i šéfa hnutí Andreje
Babiše a také dalších devíti osob, které
se na žádosti i přijetí evropské dotace
měly podílet. „Na mém vyjádření se
nic nemění, celou kauzu považuji za
uměle vytvořenou s cílem poškodit
nejenom mě, ale celé naše hnutí před
blížícími se volbami,“ uvedl Faltýnek.

FOTO
NA VÁŠ NÁMÌT

BEDIHOŠŤ Žádné globální oteplování neexistuje. To
jen Chuck Norris přiblížil Slunce, když mu bylo zrovna
chladno... Ať už jsou příčiny zvyšování teplot na planetě
Zemi jakékoliv, jeho důsledky můžeme pozorovat všude
kolem nás. Rozhodně kvůli tomu nemusíme jezdit na
Antarktidu, kde taje jeden ledovec za druhým. Někdy se
stačí projít kousek od našeho bydliště.
„V polovině září jsem spatřil, jak na větvi jednoho kaštanu v našem parku rostou zralé plody a zároveň jsou na
ní i květy. Něco podobného jsem v životě neviděl,“ svěřil
se Vladimír Vláčil z Bedihoště, který Večerníku poskytl výmluvnou fotografii. Kvetení stromu na podzim je dle odborníků jeho obranou, kterou se snaží dohnat oslabení
způsobené například předčasným opadáním listů či výraznými výkyvy teplot. Na zdraví mu to ovšem nepřidá...

rubriky
Večerníku
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Agentura      
Něco plánovat je jedna věc, ovšem
skutečnost může být nakonec jiná.
Poté, co se z baráku na náměstí tatíčka Masaryka odstěhovali
právníci, konšelé chtěli z kanceláří
udělat luxusní byty první kategorie.
Tento úmysl však neměl pochopení
u ochránců zvířat, kteří objekt toužili
využít pro své účely.
„Zase si tady bude bydlet nějaká honorace nebo papaláši. A kdo se postará o opuštěná zvířátka potulující se po

     

tt1POEʏMÓtt
Král je mrtev, ať žije královna! „Královna je žena, která vládne státu, pokud
nemá krále, a která vládne státu, i když krále má,“ definoval polský básník Julian
Tuwim. Tři ženy, které se humorem a léčebnými procedurami pokouší překonat
zlomové životní okamžiky, se sešly v inscenaci Královny. Ta byla k vidění v prostějovském divadle.
ttÁUFSâtt
Úskalí sexu se starší ženou. Pokud chcete mít sex se starší ženou, je dobré předtím zhasnout. Ženy od určitého věku totiž hrozně rozčiluje, pokud běží elektřina... Pohlavní styk mamince své bývalé přítelkyně nabízel i Patrik Hala. Od jejího
manžela celkem po zásluze dostal přes ústa, na svého soka vyrukoval s boxerem
a tak navíc ještě skončil před soudem.
tt4UʭFEBtt
Cesta do hlubin hercovy duše. Mohli jste Hamleta vidět třeba stokrát, i víckrát, stejně
se od něj nikdy nedozvíte, zda být, či nebýt... Tuhle otázku si totiž musí každý z nás zodpovědět sám. Čas od času nejrůznější obecně lidská dilemata řeší i herci. Proč, jak a co
z toho mají, napovědělo představení Hamleti, které v divadle nabídla přehlídka Aplaus.
ttɇUWSUFLtt
Mrazivý sněhulák. Vystřídala maminka během vašeho dětství několik partnerů?
Vychovávali vás nejrůznější „náhradníci“ skutečného otce? Jste nesmírně inteligentní, precizní a cílevědomý citový mrzák neschopný k někomu na delší čas přilnout?
A toužíte po pomstě za to vše? Pak byste se klidně mohli stát hlavním záporákem filmu Sněhulák natočeného podle bestselleru norského spisovatele Joa Nesboa. Ten
měl celosvětovou premiéru mimo jiné i v kině Metro 70.
tt1ÈUFLtt
Lepší dýně, než-li tchýně. Někdy bych chtěl mít místo hlavy haloweenskou
dýni: být dutý, zářit na všechny strany, děsit zbabělce, smát se od ucha k uchu
a hlavně: mít zase krásné zdravé zuby... Vzhledem k tomu, že se mi to asi nikdy
nesplní, budu si muset dýni dle svých představ letos opět vydlabat. Inspiraci,
jak na to, mohl každý z nás najít na Dýňové stezce odvahy a zručnosti, kterou
ve Smetanových sadech uspořádal Okrašlovací spolek.
tt4PCPUBtt
Krásy volejbalu. Láká vás pohled na vysportované dlouhonohé krásky v minišortkách? Pak vyrazte povzbudit prostějovské volejbalistky! Tým, ve kterém se letos objevily i domácí odchovankyně, vstoupil zápasem ve Šternberku do nové sezóny.
tt/FEʏMFtt
Dvacet let svobody. Jakmile si zvyknete být svobodní, nikdy se tohoto pocitu nebude chtít vzdát. Výrazový tanec plný emocí a svobody předvádí již dvacet let Taneční studio Free dance, které si na oslavu dvou dekád svého působení připravilo
v prostějovském divadle projekt „My“.



Otevřené srdce za pastelku. Dva
tucty středoškoláků doplněné žáky
čtyř základních škol se uplynulou
středu vydaly do prostějovských
ulic, aby všichni společně prodejem
bílých pastelek za „tři pětky“ vybrali
potřebné peníze na pomoc nevidomým. Prostějované měli svá srdce
i peněženky otevřené, výše vybrané
částky je ale zatím neznámá.

městě? Chceme pro ně taky luxusní
bydlení,“ svěřila se Agentuře Hóser Jenovéfa Psotníková, předsedkyně Ligy
na ochranu psů, koček a potkanů.
Ochránci zvířat nelenili a sepsali petici s podpisy jedenácti osob, které si
přály přímo na náměstí zřídit psinec.
„Ano, tuto petici jsme obdrželi a budeme o ní jednat. Jedenáct petičníků,
to už je velká síla,“ připustila primátorka Alena Rašáková minulou
středu. O dva dny později už bylo
jasno. „V radě konšelů města Prostějova jsme rozhodli, že od plánů zřídit
v domě nad občerstvením Dejsi nové
byty upustíme. A vyhovíme ochráncům zvířat a podobných podvraťáků,
v tom baráku zřídíme domov pro

KRIMI


Být okraden je pro každého nepříjemné. Ovšem na druhé straně
osmačtyřicetiletý muž v herně
přímo v centru Prostějova zloději
přímo nahrál. Při hře na automatech jednoduše usnul, což se
mu stalo osudným.

2 850
Jeho klimbání využil zatím
neznámý člověk, který si povšiml volně odloženého batohu vedle spícího gamblera.
No, nevezměte si ho! V batohu
pak lapka našel notebook, dioptrické brýle, platební kartu
a tři stovky v hotovosti. Pokud
se policistům podaří ho dopadnout, hrozí mu dva roky
vězení. Se škodou 2 850 korun
to ale bylo pro okradeného těžké probuzení...

  
608 960 042

opuštěné a zaběhlé čokly,“ prozradila první žena sousedního věžáku. „Je
pravda, že odchycené zatoulané psy
vozíme za drahé peníze do útulku
v Olomouci. Takhle budeme mít psinec přímo pod nosem, strážník může
jít se psem pěšky a za benzín neutratíme ani korunu,“ vyzdvihl výhody
tohoto rozhodnutí šéf prostějovských
strážníků Jan Nagymároš.
Jakmile ovšem Agentura Hóser vytroubila do světa tuto zprávu, vyvolalo to pohoršení mezi obyvateli
náměstí. „Tak na mě každý den štěká
manželka, a já teď ještě navíc budu
imrvére poslouchat ty čokly vedle
v baráku? Tak to ani náhodou,“
rozčiloval se například Milouš Fujt,

který již nějaký ten rok žije pod pantoflem své ženy. „Chtěl bych ujistit
všechny obyvatele, že se v žádném
případě nemají čeho obávat. Každému psu, který bude na ulici odchycen
a přiveden do tohoto psince, bude
zašita tlama tak, aby nemohl štěkat.
Občany bydlící v okolních domech
nebude rušit ani žádné zvířecí kňučení, neboť zdi baráku vybavíme protihlukovým zdivem,“ uvedl náměstek
primátorky pro domy a bezprizorní
zvířata Jiří Nikamnepospíchal.
Za Agenturu Hóser Majkl

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

MICHAL PASEKA
se narodil 17. prosince 1974 a trvalé
bydliště má hlášenno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 4.
října 2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 43 do 45 let, měří mezi 170 až
180 centimetry, má střední postavu,
hnědé oči i vlasy a nosí plnovous.

ROMAN CRHA
se narodil 25. února 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 13. září
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 40 do 42 let a měří mezi 170 až 175
centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.
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Přesně tolik lidí je aktuálně v Prostějově bez práce. Nízká nezaměstnanost panuje v místním regionu
i nadále. Navíc přes Úřad práce ČR
firmy poptávají zaměstnance na 1
784 volných míst, takže výběr je velice pestrý. Podíl nezaměstnaných činí
2,7 procenta, což Prostějov řadí pod
celorepublikový průměr!
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Pátek třináctého. Snad jen
osmačtyřicetiletý muž se má právo
vymlouvat na pověru, která provází podobný den a datum. Minulý
pátek ráno dotyčný svým autem
vjel bůhví proč do protisměru v Kojetínské ulici a čelně se střetl s protijedoucím vozidlem. V něm se zranily dvě ženy, které sanitka převezla
do nemocnice.


„7 dnù Veèerníku v kostce“
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JARO I PODZIM
SOUČASNĚ
NA JEDNOM STROMĚ

VEÈERNÍKU

„Kravaøka“ se prodá!
Prostějov (mik) - Spory o to, zda prodat jeden z absolutně nejstarších domů
v Prostějově, rozseknou, zdá se, definitivně radní na svém úterním zasedání.
O historický objekt v Kravařově ulici
číslo 3 projevila zájem prostějovská
podnikatelka. „Před časem jsme vyhlásili v pořadí už druhý záměr prodeje,
do kterého se přihlásila pouze jediná
osoba. Nabídla městu cenu, která se
pohybuje mírně nad částkou plynoucí
z odborného odhadu, tedy dva miliony
a šest set tisíc korun. V úterý budeme
jednat o tom, zda tuto nabídku postoupíme ke schválení zastupitelstvu,“ prozradil Večerníku Jiří Pospíšil, náměstek
prostějovské primátorky.

letos slavíme jubileum...

rubriky

  

PETR
ÈTVRTNÍÈEK
Desátý ročník divadelní přehlídky
Aplaus 2017 pokračoval v Městském divadle v Prostějově druhým
dílem. Pražské divadlo Na zábradlí
právě s excelentním Petrem Čtvrtníčkem představilo inscenaci Hamlet.
Také on se zamýšlel nad otázkou,
zda „být, či nebýt“...
 



„TEN VRAH JE
ALE JINAK
NEŠKODNEJ!“
Současný obyvatel azylového domu
Pavel Jakubčík se takto vyjádřil
k jednomu svému spolubydlícímu
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 20/10 °C
Havel



19/9 °C

Støeda

18/9 °C

Ètvrtek

17/8 °C

Pátek

15/9 °C

Sobota

13/6 °C

Nedìle

12/6 °C

Hedvika
Lukáš
Michaela
Vendelín
Brigita
Sabina
Zdroj: meteocentrum.cz
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Legionella
POHRESOVANE DETI

Vedení školek i magistrátu trápí

 

´“ 

„

zjistili jsme
PROSTĚJOV Zákonem stanovená roční povinná docházka
dětí do předškolních zařízení
rozhodně v Prostějově nefunguje na sto procent. Vedení
mateřských škol hlásí, že do
mateřinek se na začátku září
nedostavilo hned pět desítek
dětí! Po příčinách, proč rodiče
své dítě ve věku pěti let nepřivedli
do školky, pátrá vedení magistrátu. Deset případů už odbor
školství předal „sociálce“!
„Jde o obrovský celorepublikový
problém, který v této chvíli zasáhl
i nás. A popravdě řečeno, nevím, zda
bude jednoduše řešitelný,“ přiznává
Ivana Hemerková, náměstkyně

primátorky statutárního města
Prostějova pro školství.
Právě podle jejích slov zhruba pět
desítek dětí, přesněji řečeno jejich
rodičů, nerespektovalo zákonné
ustanovení a rok před nástupem do prvních tříd základních
škol nenastoupilo do mateřinek.
„Čtyřicet dětí jsme už dohledali
a jejich rodiče jsme písemně vyzvali,
aby respektovali zákon a své děti do
mateřinek přivedli. U deseti jsme
bohužel nevypátrali jejich současný
výskyt. Mohly se třeba někam
přestěhovat, což ovšem rodiče
úřadům nenahlásili. Tyto případy
jsme už tak předali k řešení sociálnímu odboru prostějovského magistrátu,“ konstatovala Hemerková.
Jak se bude celá záležitost vyvíjet,
bude Večerník pozorně sledovat.
(mik)

EXKLUZIVNĚ

Zákená bakterie zavela bazén
ve škole Dr. Horáka
Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Tohle by mohlo být hodně nebezpečné. Při pravidelné kontrole kvality vody bylo ve sprchách u bazénu školy
Dr. Horáka objeveno zvýšené množství Legionelly. Bakterie
může v některých krajních případech způsobit smrtelně nebezpečnou tzv. legionářskou nemoc. Vedení školy již udělalo všechny kroky potřebné k nápravě. Dopadnou-li výsledky
opakovaných měření dobře, bude bazén už tento čtvrtek opět
zpřístupněn.

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 6

SEBEVRAŽDA SENIORA

Jak se Rudolf P.

Okolnosti sebevražedného skoku
ptaosmdesátiletého R. P. z"stávají
stále obesteny tajemstvím.
Koláž Veerníku

Večerník se bohužel více
nedozvěděl ani od sousedů, které
oslovil přímo v domě, kde došlo
k hrůznému činu. „Je to osobní
neštěstí člověka, já vám k tomu nic
říkat nebudu. Starejte se radši o to,
co je za bordel na radnici,“ odbyla

➢

Bazén na „základce“ v ulici Dr. Horáka je oblíbený a dtmi hojn využívaný.
Foto: www.zshor.pvskoly.cz

BAUER BYL
Policie
odvolala
celostátní
pátrání

dostal na stechu?

PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerník informoval o neštěstí,
ke kterému došlo v sobotu
7. října před desátou hodinou
na Sídlišti Svobody v Prostějově.
Pětaosmdesátiletý senior vystoupal na střechu panelového
domu a skočil... Pád z více než dvacetimetrové výšky nemohl skončit
jinak než smrtí. Sebevražda
starého pána je i devět dnů od
tragické události stále zahalena
rouškou tajemství.
Policie nereaguje na dotazy, zda
zná motiv starce, kterého dosud
neznámé okolnosti dohnaly
k tomuto hrůznému činu. „Cizí
zavinění můžeme vyloučit, více
se zatím vyjadřovat nebudeme.
Prověřujeme ale všechny okolnosti
tohoto případu,“ ujistil František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.

OPT ÚTOÍ!

nás starší žena. Příliš sdílní nebyli
ani ostatní. „Já toho pána občas
potkával ve výtahu. Vůbec jsem ho
blíže neznal. Bavíme se o té hrůze
tady, ale nikdo přesně neví, co ho
vedlo k sebevraždě. Jenom by nás
všechny zajímalo, jak se dostal na
střechu. Poklop na ni má být totiž
uzamčen,“ pokrčil rameny další ze
sousedů.
Večerníku se podařilo zjistit, že
předminulou sobotu dopoledne
si vzal dobrovolně svůj život
pětaosmdesátiletý Rudolf P.
z Prostějova. Poslední rozloučení
s ním proběhne v úterý 17. října
dopoledne.
(mik)
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PROSTĚJOV Prostějovská policie
požádalaminuloustředuvšechnamédia včetně Večerníku o stažení pátrací
relace po hledaném mladém muži
z Prostějovska, který je podezřelý
z rozsáhlé trestné činnosti. Na základě
aktuální informaci totiž vyplývá, že
byl kriminalisty již zadržen!
„Dne čtvrtého září tohoto roku jsme vás
žádali o zveřejnění výzvy ke spolupátrání
po hledaném muži z Prostějovska.
Dotyčný byl již zadržen, proto prosím
o stažení této výzvy. Jméno uvádím
pouze pro vaši orientaci, ale s ohledem
na zákon o ochraně osobních údajů ho
již nesmíme zveřejnit,“ uvedl v prohlášení
zaslaném e-mailovou poštou František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.

LAPEN!

Karel Bauer byl již po nkolikamsí,ním
pátrání zadržen. Z ,eho je podezelý,
ovšem policie zatím neuvedla.
Foto: archiv Veerníku

Podle zjištění Večerníku je však oním
mužem skutečně dlouho hledaný Karel
Bauer z Prostějovska. Horkou stopu
policisté zachytili právě začátkem září.
Bauer se totiž pohyboval po republice
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Radnice se
nafukuje
zjistili jsme

2x foto: Eva Reiterová a www.pvnovinky.cz

PROSTĚJOV Na páteční Dýňovou stezku Smetanovými sady se uplynulý pátek vydaly
stovky malých i velkých. V pořadí druhý ročník společenské akce zaznamenal po loňském
úspěchu ještě větší. Více než stovku dýní, které lemovaly cestičky v parku, vyřezaly děti
z mateřských školek spolu se svými rodiči v rámci tvořivých odpolední, a též Rodinné centrum Lodička.„Jsem moc ráda, že se akce líbila,“ podotkla spokojeně za pořadatele předsedkyně Okrašlovacího spolku Prostějov Milada Sokolová.
(red)
17091511049

v odcizeném vozidle BMW, které bylo
nalezeno v lesním prostoru u Náměště
na Hané! V hledáčku však už byl dříve,
a to jako pohřešovaný. Ostatně jak
Večerník informoval, zveřejnění první
pátrací relace letos na začátku léta vzbudilo velké emoce. „Děláte z něho grázla
a píšete samé nesmysly. Odmítáme vám
o něm cokoliv sdělovat,“ osočili se tehdy
kolegové Bauera z firmy ze sousedních
Držovic.
O pár týdnů později ale vyšlo najevo, že
po muži se statusem pohřešovaného už
pase pražská kriminálka. „Je podezřelý
z rozsáhlé trestné činnosti. Požádali jsme
prostějovské kolegy o pomoc s jeho
zadržením,“ sdělili Večerníku během letních prázdnin pražští policisté.
Nyní tedy nad Karlem Bauerem
sklapla klec. Zatím však není známo,
z jakých konkrétních činů je podezřelý
a z čeho bude obviněn. Policie o tom
(mik)
zatím odmítá informovat.
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PROSTĚJOV Magistrát má
našlápnuto k získání nových
prostor. Domovní správa Prostějov (DSP), která spravuje nemovitosti ve vlastnictví města,
nedávno vyklidila protilehlý
dům v Knihařské ulici. Na posledním jednání dozorčí rady
DSP pak jednatel společnosti Vladimír Průša informoval
o chystaném připojení objektu
číslo 18 k radničnímu traktu!
„Z tohoto domu se už přestěhovali
téměř všichni nájemníci. Domovní
správa jim poskytla náhradní bydlení a dům je připraven k rekonstrukci,“ potvrdila Večerníku Jana
Halvadžievová, radní statutárního
města Prostějov a předsedkyně
dozorčí rady DSP. Podle jejích slov
v něm s největší pravděpodobností
najdou azyl kanceláře některého
z odborů magistrátu.
(tok)
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letos slavíme jubileum...

pohled zpátky

PO STOPÁCH
STARÉHO
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STÍNY MINULOSTI
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„PROKLETÝ“ DŮM

„Fešáku Hubertovi“
MINI MISS po
JE V EXEKUCI
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PROSTĚJOVSKO V polovině
loňského října se na půdě laškovské sokolovny konal druhý ročník
soutěže Mini miss Prostějovska.
Zatímco Večerník akci hodnotil
jako vydařenou, našli se rodiče,
kteří s průběhem ani atmosférou
spokojení nebyli. I proto se nad její
další budoucností vznášel otazník.
Po roce nás zajímalo, jak to celé
dopadlo...
První ročník Mini miss se konal před
dvěma roky v říjnu v prostějovském
klubu Zátiší. Zájem byl velký, všechny účastnice dvou věkových kategoriích se ani málem nevešly dovnitř.
Proto se organizátorka rozhodla následující druhé klání uspořádat v Laškově. Původně bylo přihlášeno
dvaatřicet holčiček, nakonec se jich
kvůli nemocem a dalším nepředvída-

Napsáno
pred

7
15. 10. 200

telným okolnostem sešlo pouze deset.
Ty dostaly příležitost otrkat se při
vystupování na pódiu a ukázat před
lidmi, co v nich vězí. A to se určitě povedlo. Někteří z rodičů přesto nebyli
spokojeni, výhrady se objevily zejména kvůli výsledkům. Pořadatelku negativní reakce hodně mrzely a i kvůli
nim zvažovala, zda se do organizování podobné soutěže opět pustí. Nakonec se rozhodla, že nikoliv.
„Mini miss už pořádat nebudu, nestojí
mi to za to. Dělám už něco jiného,“
potvrdila aktuálně Večerníku Jana
Seifriedová s tím, že nyní by ráda pomohla kočkám hladovějícím v areálu
prostějovských železáren. „Je jich tam
asi patnáct a stále jich přibývá. Chceme alespoň zajistit jejich kastraci,“ nastínila milovnice čtyřnohých zvířat své
další pozoruhodné plány.
(mls)

Jeho spoluvlastnice
   


  

EXKLUZIVNĚ
PLUMLOV Happy end se nekoná.
Sňatkový podvodník Miroslav
Janiš loni v červnu ve věku
nedožitých šedesáti let spáchal
sebevraždu. Zůstal po něm dům
v plumlovské ulici Bližník, který
po celý život spravoval. Obvykle
tak činil za peníze řady žen, kterým
sliboval společný život. Zatímco
s nimi se loučil velmi lehce, dům
opouštěl s pořádnou dávkou
hořkosti. Ještě před svým dobrovolným odchodem ze života jeho
interiér zcela poničil. Nad málokterou nemovitostí v regionu se tak
vznáší takový STÍN MINULOSTI
jako v tomto případě!
Z katastru nemovitostí vyplývá, že
dům v Plumlově stále vlastní Miroslav Janiš a jeho někdejší partnerka
Libuše Mikulenková. Ta se však topí
v dluzích, a tak byl na nemovitost
vypsán exekuční příkaz k prodeji.
Sen zrazené ženy o poklidném životě
v Plumlově se tak zřejmě definitivně
rozplynul...
S Miroslavem Janišem se čtenáři
Večerníku mohli poprvé seznámit
před pěti lety. Tehdy byl odsouzen
za podvody na dvou ženách. Jedna
z nich mu dala šest tisíc, druhá kvůli

němu dokonce musela vyhlásit osobní bankrot. Částečný invalidní
důchodce, kterého jsme překřtili
na „Fešáka Huberta“ dle známého
filmu o sňatkopvém podvodníkovi
v podání Josefa Abraháma, tehdy
obýval luxusně zařízený byt v Bulharské ulici. Ženám už tenkrát sliboval společný život v plumovském
domečku, který opravoval. Později
vyšlo najevo, že je pouze obírá
o peníze, a to již minimálně patnáct
let. Za své podvody byl odsouzen
k podmínečnému trestu, kromě
toho musel oběma ženám vyplatit
přes osm tisíc korun. O svůj byt
tak přišel, svého životního stylu
se však nikdy nevzdal. V průběhu
dalších let jsme v redakci zaznamenali nespočet reakcí na články
uveřejněné i na internetových
stránkách nejen z Prostějova.
Řada lidí nám psala o tom, že jen
díky těmto textům dokázali včas
odhalit nebezpečí, které hrozilo
jejich zamilované příbuzné či kamarádce.

Vìzení se vyhnul
Před třemi roky si Janiš na Valašsku
našel Libuši Mikulenkovou. Osamocená dáma kvůli němu prodala
byt v hodnotě 1 150 000 korun.
Přestože už tehdy Večerník
upozorňoval, že sňatkový pod-

U"    V&&  " !4 5<
$%! & %   &I $ %
     +  /<
       W 
    

dobře, soud totiž Mikulenkové
přiznal i náhradu škody za Janišovy
podvody. Jenže starší ženu dohnaly
dluhy, které ve své tíživé situaci
za poslední roky nadělala. Kvůli
nim byl na dům vypsán exekuční
příkaz k prodeji. Jak se Večerníku
podařilo zjistit, samotná Mikulenková se z Plumlova již před časem
odstěhovala neznámo kam. Místním se tak ulevilo, v paměti stále
mají bouřlivé hádky s Janišem,
u nichž často asistovala policie.
„Přes zimu tu ještě žila, někdy od jara
je však dům zřejmě prázdný,“ prozradila nám jedna z místních, když jsme
se pokoušeli Libuši Mikulenkovou
navštívit. Zkontaktovat tuto ženu se
Večerníku nepodařilo ani telefonicky.
Její mobil, na kterém byla vždy
k zastižení, je dlouhodobě vypnutý.
A přestože jsme získali i nové číslo,
telefon zvonil marně.
Dle našich informací Libuše
Mikulenková v současné době
zřejmě přespává u příbuzných
a známých v Olomouci a okolí.
Ani po smrti muže, který jí
Trápení bez konce
připravil nepředstavitelné tráPo jeho smrti Libuše Mikulenková pení, tak na ženu, která se chtěla
v domě osaměla. Mohlo by se zdát, „jen“ zamilovat, štěstí ani klid
že by vše mohlo skončit relativně nečekaly...
vodník z ní možná udělá bezdomovkyni, paní Libuše tohoto
varování nedbala... Nastěhovala
se k Janišovi do Plumlova a peníze,
které měla z prodeje bytu, mu
předala. Vykutálený chlapík na ženu
po nejrůznějších peripetiích nakonec převedl polovinu opraveného
domu. Zbytek peněz jí však nikdy
nevyplatil a do domu vodil další
a další oběti, s nimiž se seznamoval
přes inzerát. Libuše Mikulenková
se po bouřlivých hádkách plných
výhrůžek z domu odstěhovala
a přespávala po ubytovnách. Vše
skončilo soudem, který Miroslava
Janiše poslal na šest a půl roku do
vězení. Tomu se však Janiš fatálním způsobem vyhnul, když den
po termínu nástupu výkonu trestu
spáchal v Mělníku sebevraždu. Ještě
před tím boural pod vlivem alkoholu a totálně zdemoloval vnitřek
domu, ve kterém vytrhal podlahy
i obložení, porozbíjel okna a odvezl
z něj veškeré vybavení...

!"#rekordní odškodné
Slzy v očích měla Veronika Gáborová
z Prostějovska, když odcházela od brněnského krajského soudu. Skončily
pro ni totiž několikaleté vyčerpávající
tahanice s prostějovskou nemocnicí
o odškodnění na péči pro jejího šestiletého syna Milana. Gáborovi vysoudili rekordní sumu šestnáct a půl
milionu korun. Soudci konstatovali,
že prostějovští zdravotníci pochybili
a Milan má kvůli tomu nenávratně
poškozený mozek.
Dnes je upoután na lůžko a zůstává
na úrovni několikaměsíčního kojence.

Šance, že se jeho stav někdy zlepší, je
téměř nulová. Dítě vyžaduje nepřetržitou péči a dohled, čímž trpí celá rodina.
Je tak v podstatě bez oddechu a jakékoliv dovolené. „Jednou jsme čtyřčlenná
rodina a nemůžeme jednoho nechat
doma. Strach ani stesk by nám to nedovolily. I když víme, že dceři, která je
naštěstí zdravá, toho v životě hodně
dlužíme. I ona trpí tím, co nás potkalo
a jak nyní žijeme,“ vysvětluje Veronika
Gáborová v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník, jak jí chyba zdravotníků
převrátila život naruby. Vysouzené pe-

níze by chtěla použít především na kvalitní léčbu a moderní pomůcky. „Nyní
Milanovi můžeme koupit třeba i kvalitnější polohovací lůžko a další potřebné
věci. Musíme ho taky zajistit v době,
až budeme starší,“ objasnila matka, jak
chce naložit s penězi.
Několikadenní Milan zůstal před šesti
lety na novorozeneckém oddělení prostějovské nemocnice bez dechu a tlukotu srdce. Lékaři ho začali oživovat,
jakmile se spustil alarm. Podle soudu to
však bylo již pozdě. „Pochybení je dáno
tím, že k oživování přistoupili pozdě,

a tato prodleva je neomluvitelná,“ konstatoval předseda senátu Krajského
soudu v Brně Marek Cigánek. Sestra,
která měla na Milana dávat pozor, byla
zrovna pomáhat jiné mamince. Tvrdila, že se k dítěti vrátila hned, jak slyšela
alarm. „Stav dítěte, tak jak ho popisují
sestra a lékařka, nemůže být stavem,
řekněme po dvaceti třiceti vteřinách
bez dechu, ale stavem, u kterého se
bezdeší počítá na minuty. Kdyby se začalo s oživováním dřív, je vysoký předpoklad, že by bylo úspěšné,“ kontroval
soudní znalec Josef Macko.

jak šel čas Prostějovem ...

 






   
Nešťastná, velmi nešťastná událost.
Samozřejmě zejména pro tehdy malého Milana Gábora a jeho rodiče.
Ovšem také pro zdravotní personál
prostějovské porodnice. Nikdo tehdy
před deseti lety také netvrdil, že k pochybení došlo schválně. To už však
nic nezmění na faktu, že chlapec má
doživotní zdravotní následky. A jak
Večerník několikrát informoval, rodina bojovala s nepříznivým osudem
od samého počátku více než statečně
a maminka Veronika by zasloužila
metál. Každé ráno se všichni kolem
dnes již šestnáctiletého Milánka snaží se situací vyrovnat a udělat mu
život v rámci možnosti snesitelný...
V současnosti už naštěstí existuje řada
modernějších přístrojů, které dokáží
odhalit mnohem dříve, že je s dítětem
něco v nepořádku.
(mik)
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Příště: Partyzanská ulice
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AUT NA HBITOV
168 VYKRADA,I
Během vteřin se zmocnili věcí

s mstskou policií

Neměl na devět piv

Minulé pondělí 9. října dvě hodiny
po poledni přijali strážníci oznámení o neplatiči v restauraci v centru
města. Servírka strážníkům označila u stolu sedícího muže. Uvedla, že
se jí ho před malou chvílí podařilo
za pomoci jiného hosta zastavit
u dveří při odchodu bez zaplacení.
Útratu za devět vypitých piv uhradit odmítl s tím, že nemá peníze.
Ke zjištění totožnosti byl dotyčný
předveden na obvodní oddělení
Policie ČR. Vlivem požitého alkoholu nesrozumitelně komunikoval
a k celé události se nebyl schopen
vyjádřit. Čtyřicetiletý muž je svým
jednáním podezřelý ze spáchání
přestupku proti majetku a u správního orgánu mu hrozí pokuta až do
výše padesáti tisíc korun.

Foto: internet

Skončila na záchytce
Minulý čtvrtek 12. října večer
vyjížděla hlídka k autobusové zastávce v Určické ulici k nahlášené
ležící osobě. Po příjezdu na místo
byla zjištěna pětatřicetiletá bezdomovkyně, která jevila známky silné
opilosti, nebyla schopna se o sebe
postarat, nekontrolovala své jednání. Orientační dechová zkouška
prokázala 2,8 promile alkoholu
v dechu. K posouzení zdravotního
stavu byl přivolán lékař. Žena nebyla ohrožena na životě selháním
základních životních funkcí. Proto
strážníci okamžitě rozhodli o převozu do protialkoholní záchytné
stanice do Olomouce.

Vozíkem do Držovic?
V úterý 10. října krátce po poledni
bylo přijato telefonické sdělení od
pracovníka ostrahy supermarketu
v Olomoucké ulici. Oznamovatel zadržel muže, který se pokusil
odcizit nákupní vozík. V něm měl
svoje osobní věci a pohyboval se
s ním po silnici směrem k Držovicím. Ostrahou byl zastaven a vyzván k navrácení věci na původní
místo i setrvání do příjezdu strážníků. Výzvy muž uposlechl. V zadrženém byl zjištěn osmadvacetiletý
bezdomovec, který se k činu přiznal. Svým jednáním se dopustil
přestupku proti majetku, o potrestání rozhodne správní orgán.

Se psem do Lidlu?
Ne!
Ve večerních hodinách uplynulého
čtvrtku 12. října vyjížděli strážníci
do ulice Újezd, kde se měl v obchodním domě pohybovat agresivní zákazník. Dvaatřicetiletý muž se
nejprve pokoušel do provozovny
vstoupit se psem. V tom mu ale zabránil pracovník ostrahy. To se chlapíkovi nelíbilo, vysvětlení nehodlal
pochopit. Psa nakonec uvázal venku a do provozovny se vrátil. Choval se však hrubě nejen k ochrance,
ale i přivolaným strážníkům, kterým nadával a tituloval je sprostými
výrazy. Hlídka podnapilého muže
z prodejny vykázala a dohlédla na
jeho odchod. Svým jednáním se
muž dopustil přestupku znevážení
postavení úřední osoby při výkonu
její pravomoci a vzbuzování veřejného pohoršení. Záležitost byla
předána příslušnému správnímu orgánu, který mu může udělit pokutu
až do výše patnácti tisíc korun.

ponechaných ve vozidlech

PROSTĚJOV Před blížícími se Dušičkami je to zlá zpráva... V okolí prostějovského hřbitova znovu udeřili vykradači aut! Nutno
ale podotknout, že zlodějům znovu nahráli samotní majitelé
zaparkovaných vozidel, kteří na sedadlech ponechali osobní
věci doslova a do písmene vystavené. Pachatelům stačilo rozbít
okénko a cenností se rychle zmocnit.

Michal KADLEC
K oběma případům došlo na parkovišti u Městského hřbitova v Brněnské
ulici. V tom prvním se předminulou
sobotu 7. října před sedmnáctou hodinou dosud nezjištěný pachatel vloupal
do automobilu typu Škoda Fabia. „Po
rozbití okénka pravých předních dveří
z podlahy před sedadlem spolujezdce
odcizil dámskou kabelku. Spolu s ní
její devětašedesátiletá majitelka přišla i
o peněženku s dvěma platebními kartami, finanční hotovostí dvou tisíc korun, osobními doklady a telefon značky Nokia. Celková výše způsobené
hmotné škody byla vyčíslena na šest
a půl tisíce korun,“ uvedl k činu prozatím neznámého pachatele František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.

ZNOVU UDEILI ERNÁ
KRONIKA
Okraden při jídle

Ke druhému případu došlo o den později před osmnáctou hodinou. Tentokrát měl nezjištěný pachatel špatnou
ruku, když si vyhlédl vozidlo Ford
Escort. „ˇPo rozbití okénka z něj odcizil
plátěnou příruční taštičku s poznámkovým blokem, propiskou a dětskými korálky. Škoda způsobená odcizením byla

Zlodj"m sta,í doslova pár vtein k tomu, aby se zmocnili ponechaných vcí
v aut. Uvedené dva pípady nech) jsou varováním ped blížícími se Duši,kami.
2x ilustraní foto: internet

vyčíslena na sto korun, poškozením
vozidla ovšem na dvě tisícovky korun,“
sdělil policejní tiskový mluvčí.
V obou případech policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádež. „V prvním pak také pro
podezření z přečinu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě dopadení
a prokázání viny pachatelům těchto skutků hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky,“ vyjádřil se k možnému potrestání
vykradačů aut František Kořínek.

milenec
Zatajil osm tisíc Vyhazovaný
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PROSTĚJOV Muselo
elo to
být hodně příjemné
né
překvapení. Na-jít ale cizí peníze
a ponechat si je, to
je trestný čin! Poliují
cisté nyní vyšetřují
m nene
případ, kdy zatím
známý člověk našel u bankomatu
osm tisícovek. Za zatajení nálezu
hrozí ale až roční kriminál...
„Z přečinu zatajení nálezu podezírají prostějovští policisté dosud
nezjištěného pachatele. Ten se tohoto
skutku měl dopustit tím, že v pátek
šestého října tohoto roku v šestnáct
hodin nalezl v podavači bankovek bankomatu v pobočce jedné

přisvojil “ informoval
peníze přisvojil,
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Zatím neznámý nálezce si zřejmě
ani neuvědomuje, že se jedná o trestný přečin. „V případě dopadení
a prokázání viny mu hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok,“
poznamenal Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOV Těžkou práci s opilým násilníkem měli hned v pondělí uplynulého týdne prostějovští
strážníci. Na pomoc si je přivolala
žena, jež hodlala ze svého bytu vyhodit amanta, kterého si předtím
sama pozvala. Chlapík se pohádal
nejenom s ní, ale vzápětí napadl
i jednoho ze zasahujících strážníků.
„V dopoledních hodinách devátého
října bylo na tísňovou linku přijato sdělení o muži, který odmítá opustit byt
oznamovatelky. Při zjišťování skutečného stavu věci ovšem vyšlo najevo, že
si žena sedmačtyřicetiletého chlapíka
do bytu sama pozvala. Společně vypili
láhev alkoholu, poté chtěla, aby odešel.

To se návštěvě ale nelíbilo a došlo ke
slovní rozepři. Jelikož dotyčný neměl
k bytu žádný právní vztah, byl hlídkou vyzván k opuštění prostoru. Na
výzvu však nereagoval a pokračoval
v agresivitě. Dokonce se pokusil udeřit
strážníka do obličeje,“ prozradila Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Opilý raubíř byl ale záhy zpacifikován.
„Za pomoci donucovacích prostředků
byl z bytu vyveden. Svým jednáním se
dopustil přestupku proti veřejnému
pořádku a občanskému soužití. Celá
záležitost byla předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu,“ dodala
Greplová.
(mik)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ+

MATCE SVÉ EXPÍTELKYN NABÍZEL SEX,
pak boxerem zaútoil na jejího manžela!!!
A je Patrik Hala už otcem
dvouletého dítte, chová se
jako ukázkový puberák...

Martin
ZAORAL
Vše začalo tím, že Hala koncem
letošního dubna zavolal mamince
své bývalé přítelkyně. „Dcera, která se
s ním už před lety rozešla, právě slavila
dvacáté narozeniny. Patrik mně při této
příležitosti děkoval, jak jsme ho přijali
do rodiny. Mluvil o tom, že on sám to
měl v životě horší a takovou rodinu
nikdy nezažil. Hovor byl celkem bez

problémů, jenom na něm bylo patrné,
že je opilý,“ vypověděla žena středního
věku z Němčic nad Hanou.
Tím to ovšem bohužel celé neskončilo.
Svědkyně mu v následné SMS zprávě
doporučila, aby „už nechlastal.“ Tahle
poznámka ovšem spustila lavinu
agresivních výpadů... „Neříkej mi, co
mám dělat! A jestli chceš sex s mladým
klukem, máš to dneska za třicet korun,“
psal vdané paní Patrik Hala, který kromě
toho opakovaně naznačoval, že její
manžel byl dámě nevěrný. „My jsme v
pohodě,“ reagovala s nadhledem adresátka, které se po čase podařilo obtížného a
vytrvalého pisatele zablokovat.

Tiadvacetiletý Patrik Hala je na své hodinky pati,n hrdý. Ješt radji má snad
už jen své vlastní pózy. Ob,as to však pod vlivem alkoholu ponkud pežene.
Foto: Facebook

Chtìli si to vyøíkat
z oèí do oèí
Jeho výplody v podobě SMS zpráv
však ukázala svému manželovi
a v tom celkem pochopitelně
začala vřít krev. Po telefonu si
s Patrikem Halou vzájemně
vyměnili několik šťavnatých slov
a nakonec se domluvili, že bude
nejlepší vše vyřešit z očí do očí...

Foto: internet

Krádež v pravé poledne

Vúterý10.říjnapopolednisedosud
nezjištěný pachatel vloupal do osobního automobilu značky Volkswagen zaparkovaného v Dolní ulici.
Po rozbití skleněné výplně pravých
předních dveří pachatel z vozidla
odcizil dámskou kabelku. S kabelkou její osmašedesátiletá majitelka
přišla i o peněženku s osobními
doklady, platební kartou a finanční
hotovostí osmi tisíc korun. Celkem
byla škoda způsobená odcizením
vyčíslena na 8 700 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 prokázání viny pachateli tohoto
skutku hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

Spáč přišel o batoh
Minulé úterý 10. října kolem desáté
hodiny usnul v jedné z prostějovských heren osmačtyřicetiletý muž.
Když se po přibližně patnácti minutách probudil, zjistil, že mu dosud
nezjištěný pachatel odcizil batoh,
který měl mít celou dobu u sebe.
Chlapík tak přišel o notebook značky Acer s příslušenstvím, osobní
doklady, dioptrické brýle, platební
kartu a finanční hotovost tři sta korun. Celkem způsobenou škodu
vyčíslil na 2 850 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 pachateli hrozí až dva roky vězení.

Jednoduchý lup

PROSTĚJOV Je prostě v blbém věku. Neví, co sám se sebou,
a tak dělá pózy, za kterými může skrýt vlastní bezradnost. Také
má období, kdy s kamarády v jednom kuse nasává a pak blbě
žvaní či nezvládá svoji agresivitu. Že je to v jeho věku normální? Možná. Jenže třiadvacetiletý Patrik Hala to už hodně přeháněl. Po krvavé rvačce, ke které došlo letos v dubnu v Němčicích
nad Hanou, skončil mladík dokonce ve vazbě. Uplynulé úterý
se objevil před prostějovským soudem. A Večerník byl u toho!
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Uplynulý čtvrtek 12. října přijali policisté oznámení o krádeži, k níž došlo dva dny předtím v odpoledních
hodinách v jedné z prostějovských
restaurací.
Šestašedesátiletému
muži někdo nepozorovaně odcizil z jeho bundy, kterou měl volně
odloženou, peněženku s celým obsahem. Kromě sedmi tisíc korun
v ní měl i osobní doklady. Policisté
případ prověřují pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže, za
který pachateli v případě jeho zjištění hrozí až dva roky za mřížemi.

Na domluvenou schůzku dorazil
Hala opilý a s boxerem v kapse.
Společnost mu dělali čtyři další kamarádi. Mezi oběma rozhádanými
muži se strhla krvavá rvačka. O tom,
kdo dal jako první ránu, nepanuje
shoda. Zatímco dle poškozeného
a dvou dalších svědků to byl Hala, on
a jeho kamarádi naopak u soudu tvrdili, že jako první zaútočil poškozený.
dokončení na straně 9 >>>

V pondělí 9. října mezi třetí a čtvrtou hodinou odpolední využil
dosud nezjištěný pachatel neopatrnosti sedmačtyřicetiletého muže,
a když na dvoře rekonstruovaného
domu ve Vrahovicích nalezl nehlídaný batoh, odcizil z něho černou
ledvinku. S ledvinkou její majitel
přišel i o osobní doklady, platební
kartu, klíče od motocyklu a finanční
hotovost tři sta korun. S odcizenou
platební kartou poté ihned provedl několik bezkontaktních plateb
u obchodníků. Způsobená škoda
byla dosud vyčíslena na více než tři
sta korun. Za přečin krádeže a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku hrozí zloději dva roky kriminálu.
Jen ho zjistit...

děti, pejsci, zdraví

BLAHOPØEJEME!!!

Karolína PETERKOVÁ
10. 10. 2017 50 cm 2,80 kg
Plumlov

Patrik ŽÁČEK
5. 10. 2017 49 cm 2,95 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!

Pondělí 16. října 2017
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV S dotazy přímo
na tělo se musel poslední záříjové úterý vypořádat hejtman
Olomouckého kraje Ladislav
Okleštěk. V rámci své iniciativy
Hejtuj hejtmana besedoval za studenty středních škol v Prostějově.
Aula Švehlovy střední školy polytechnické byla zaplněná do posledního místa, studenti se nejvyššího
představitele Olomouckého kraje
ptali na řešení dopravní situace, na
opravy silnic či na přijetí eura. Dostalo se i na osobnější otázky, když se
studenti zajímali například o to, zda
by se hejtman dokázal uživit i něčím
jiným než politikou. „Až mě jednou
lidé nezvolí, anebo až nebudu kandidovat, tak budu určitě zase pracovat.
Nemám strach, že bych se nudil, to
ani neumím. Já musím pořád něco
dělat,“ odpověděl hejtman.
Po živé besedě, která byla on-line
přenášena na sociální sítě, zažila
Švehlova škola menší slavnost, byla
zde totiž otevřena nová moderní
učebna pro obor elektrikář - silnoproud. „Nová učebna pomůže
vzdělat desítky šikovných odborníků, kteří uspokojí dlouhodobou
poptávku po technicky vzdělaných
zaměstnancích,“ řekl při stříhání pásky hejtman Ladislav Okleštěk. (red)
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Nebezpečnou Legionellu lze v určitém množství ve vodě běžně najít. Problém nastává ve chvíli, kdy je tato bakterie schopná se množit. To se děje
ve vodě o teplotách 25-55 °C a zejména tam, kde se teplá voda nepohybuje. Bakterie se přenáší vdechnutím v kapénkách vody rozptýlené ve vzduchu. Období mezi nakažením se bakterií a prvními příznaky legionářské
nemoci je dva až deset dní. Onemocnění začíná rychlým nástupem bolesti
hlavy, svalů a přichází i pocit celkové nevolnosti. Následuje zápal plic s
vysokou horečkou nad 39 °C. Někteří pacienti trpí zvracením a průjmem.
Pokud legionářská nemoc není správně a okamžitě léčena, může mít fatální následky.

) '#&# *+

Večerník již před třemi lety, kdy se
počet případů touto nemocí prudce
zvýšil. Tehdy na následky takzvané
legionářské nemoci zemřeli krátce po sobě jednašedesátiletý muž
z Konice i dvaaosmdesátiletá žena
z Prostějova. Dalším postiženým
byl osmatřicetiletý Prostějovan,
který po nákaze Legionellou strávil více jak tři týdny v umělém
spánku. „Nikomu bych nic podobného nepřál. Žiji s manželkou a dvěma malými dětmi. Celou dobu jsem
se o ně hrozně bál. Je zajímavé, že
nikdo jiný kromě mě se u nás nenakazil,” prohlásil tehdy pan Miloš.
Nejde o první pøípad
Nezbývá tedy než doufat, že k nákaO tom, že Legionella může být ze tentokrát nedojde ani v jednom
smrtelně nebezpečná, informoval případě...

odpouštět, více ji chlorovat a teplotu
zvýšili až na osmdesát stupňů Celsia.
To vše by mělo bakterie rychle zlikvidovat,“ ujistila.
Výsledky opakovaných testů by měly
být známy už začátkem tohoto týdne,
škola však musí dodržet minimálně
lhůtu deseti dnů, po kterou musí být
sprchy uzavřeny. „Pokud vše dopadne
dobře, obnovíme výuku plavání už ve
čtvrtek. Pokud ne, vše se o něco ještě zpozdí,“ nastínila Rubáčová, která
chce po této zkušenosti počet kontrol
kvality vody v bazénu a sprchách zvýšit na tři ročně.
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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.

Množení bakterie prakticky nebylo možné zabránit. „K problémům
dochází v budovách, kde probíhá
přestavba, kvůli které není možné
vodu odpouštět. Svoji roli sehrála
i skutečnost, že byly prázdniny, tak
byl odběr teplé vody u nás minimální,“ vysvětlila ředitelka ZŠ Dr. Horáka Petra Rubáčová, dle které vedení
školy udělalo maximum pro to, aby
se situace co nejdříve vyřešila. „Vodu
jsme začali ve zvýšeném množství

%     "&"'(

PROSTĚJOV Dvakrát do roka si
na základní škole Dr. Horáka nechávají kontrolovat kvalitu vody
ve zdejším bazénu, který slouží
pro výuku plavání. Přestože přímo v něm byla bezvadná, zásadní
problém byl odhalen ve sprchách.
Testy zde na konci předminulého
týdne zjistily přítomnost bakterie
Legionella!
„Mohu potvrdit, že v pátek šestého
října byla v bazénu základní školy
v ulici Dr. Horáka zastavena výuka
plavání. Důvodem je nevyhovující voda ve sprchách, kde se vyskytl
zvýšený výskyt bakterie Legionella
species. Následně byla provedena
nápravná opatření a znovu odebrány vzorky vody. Jakmile obdržíme
vyhovující výsledky odběrů, bude
bazén opět zprovozněn,“ potvrdila
Večerníu nemilou informaci prostějovská hygienička Lenka Navrátilová s tím, že jinde v Prostějově
hygienici výskyt Legionelly letos nezaznamenali. „Nemáme ani hlášeno
žádné onemocnění způsobené touto bakterií,“ reagovala Navrátilová na
dotaz Večerníku.

ZE STRANY 3 ➢

Plavání na škole je ZAKÁZÁNO @   :

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!

Filip SLAVÍČEK
9. 10. 2017 50 cm 3,30 kg
Prostějov-Čechovice

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì
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elektrotechnického,
automobilového,
spotřebního a potravinářského průmyslu,“
upřesnil náměstek a doplnil, že nynější
podnájemní prostory neumožňují této
společnosti další rozvoj.
Společnost KP-KOPRO počítá
s realizací výstavby výrobní haly do
jednoho roku od podpisu smlouvy.
Jejich aktivita v Prostějově bude mít,
dle vyjádření představitelů firmy, dvě
etapy. „Do tří let by měla být dokončena
etapa první, což je výstavba zmíněné haly.
Administrativní prostory a skladovací
prostory by byly součástí druhé etapy
výstavby s dokončením do pěti let od
podpisu smlouvy,“ nastínil plány Pospíšil.
Tato podmínka včetně vydaného
kolaudačního souhlasu bude ostatně zakotvena ve smlouvě. Pro případ prodlení
kupujícího se splněním závazku se
v kupní smlouvě objeví i případná pokuta
a možnost Statutárního města Prostějova
od transakce odstoupit.
(mik)

PROSTĚJOV Plánovanou výstavbu krytého bazénu v prostějovském
aquaparku provázejí zmatky! Čtrnáct
dní před jednáním zastupitelstva,
které se uskutečnilo v pondělí 11.
září, slyšel Večerník z úst prostějovských radních, že koalice se konečně
dohodla s opozicí na podobě nového
krytého plaveckého bazénu v areálu
aquaparku v Krasické ulici. Zastupitelé měli schválit projekt na pětadvacetimetrový bazén. Nejednalo se ale
o ničem! Komunální politici se totiž
drtivou většinou hlasů shodli na tom,
že o podobě bazénu bude rozhodovat
až nové zastupitelstvo vzešlé z voleb
na podzim roku 2018. A žhavá novinka? Primátorka obrátila a vše se má
rozhodnout ještě letos!

Jiří Pospíšil, náměstek primátorky
Prostějova. „Kdybychom měli platit
za všechny fasády, které jsou během
zimního období zastříkány projíždějícími vozidly, na to by zřejmě nestačil
ani celý rozpočet města...,“ okomentoval vášnivě situaci Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky Statutárního města Prostějova.
„Z dobré vůle jsme ale na uvedeném
místě vybudovali další kanalizační
vpusť, aby se zde netvořily v případě
silných dešťů či tání sněhu velké kaluže. Ty byly totiž příčinou toho, že při
průjezdu nějakého auta došlo k zastříkání fasády domu,“ podotkl ještě
Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek prostějovské primátorky. (mik)

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
Michal
KADLEC

ji za korektní,“ uvádí na internetových
stránkách prostejov.eu primátorka
Alena Rašková s tím, že nejprve bude
vypracována nová studie na pětadvacetimetrový bazén s možností přístavby dalšího padesátimetrového bazénu
v pozdějších etapách a zpracování analýzy nákladů a přínosů dle požadavku
dotačních titulů.
Na jednání zastupitelstva v pondělí 30. října se tedy můžeme těšit na
další ostré výměny názorů mezi radniční koalicí a opozicí. Ještě předtím
se ovšem bude muset revokovat
usnesení předchozího jednání, kdy
drtivá většina zastupitelů napříč politickým spektrem hlasovala pro odložení rozhodnutí až na roky 2018
a 2019. Ať tedy žijí zmatky!

 Jak jste se těšila na letošní hody
do Prostějova?
„Strašně moc! A to proto, že sem velice ráda jezdím už od svých padesáti
let. To znamená... Šmankotky, to už
je pětatřicet roků! Hanácké slavnosti
v Prostějově se mi už jaksi přilepily na
kůži a strašně bych litovala, kdybych
nějaké vynechala.“
 Jste brána jako symbol prostějovských hodů. Uvědomujete si to?
„Už mě tady v Prostějově berou jako
inventář, to jo! (směje se) Ale pro
mě jsou Hanácké slavnosti vždycky
velkým zážitkem nejenom proto, že
jde o úžasnou parádu, ale že se tady
potkají lidé s dobrým a otevřeným
srdcem. Ale to víte, pomalu stárnu, tak
opatrně předávám ono pověstné žezlo
panu Vrbovi z Pivína. Tím nechci nic
naznačovat, ale to víte, už nejsem nejmladší... Ale pan Vrba mi udělal ráno

velkou radost, že mě přemluvil ke spolumoderování dopoledního představení dětí z uměleckých souborů.“
 Pokud vím, pocházíte z Vyškova.
Jaký je vůbe váš vztah k Prostějovu?
„Jako k druhému domovu! Mám Prostějov ráda, vždycky jsem šťastná, když
sem mohu přijet. Máte velice hodné
a dobré konšely, kteří se o město starají velmi poctivě. Navíc, a snad se na
mě ostatní Hanáci nebudou zlobit, je
Prostějov jakýmsi pomyslným centrem Hané. A je dobře, že se tady jako
v málokterém jiném městě drží staré
hanácké tradice. S úctou vzpomínám
na Věru Haluzovou, která tady u vás

pozvedla lidově řečeno ´dětskou´ Hanou na nejvyšší úroveň a zviditelnila
region po celém světě. Tento člověk
už bohužel mezi námi není, ale určitě
se paní Haluzová na nás pořád dívá
z nebíčka...“
 Jsou tedy Hanácké slavnosti
v Prostějově opravdu ty nejlepší
v republice?
„Myslím, že ano! Jsou opravdu dobré,
mají koncepci, myšlenku a jednotlivé
akce jsou velmi zodpovědně připraveny dlouho dopředu. Toto je velice důležité, aby do sebe pak všechno zaklaplo. Jenom to počasí, božínku, kdyby
bylo o něco lepší. Ale co už včil...“

Foto: Michal Kadlec

  "  

„Tady jsou lidé s dobrým srdcem,“

PROSTĚJOV Je neodmyslitelnou
součástí Prostějovských Hanáckých slavností už dobrých pětatřicet let. Marie Pachtová přitom letos
oslaví už své 85. narozeniny, a dlužno dodat, že nadále zůstává v naprosté svěžesti. Nic tak nebrání, aby
byla symbolem všech tradičních
veselic, sama navíc velice dbá na dodržování starých hanáckých tradic.
Těsně před slavnostním přivítáním
na prostějovské radnici se Večerníku podařilo s „tetičkou“ Pachtovou
pořídit krátké interview, kterými se
ohlížími za letošními hody.

pro Večerník

O to více ale v uplynulém týdnu překvapilo stanovisko prostějovských
radních, které zveřejnili na webu
města. Všechno je totiž zase jinak!
Projekt pětadvacetimetrového bazénu bude ještě letos znovu předložen ke schválení zastupitelům. „Na
základě všech argumentů jsme se na
semináři napříč politickým spektrem
shodli, že pro potřeby obyvatel Prostějova bude nejvýhodnější výstavba
nového pětadvacetimetrového bazénu a ponechání druhé pětadvacítky
v budově městských lázní. Navzdory
této shodě však město obdrželo petici
s více než čtyřmi tisíci podpisy a někteří
opoziční zastupitelé otočili. Chtějí vyjít
petičníkům vstříc a trvají znovu na padesátimetrovém bazénu. To nepovažu-

VHUL¾OYHéHUQÊNX

stvo, které řekne, že daleko lepší by
byla jiná varianta. A projekt řádově
za několik desítek milionů korun by
se mohl hodit do koše! Proto jsme
v radě města přehodnotili plány a postup. Rozhodne o nich až příští politická reprezentace města,“ objasnila
před necelým měsícem Alena Rašková (ČSSD), primátorka Statutárního
města Prostějova.
S tímto vysvětlením a důvody souhlasili i opoziční zastupitelé. „Je to
rozumné, během roku můžeme o celé
investici i nadále diskutovat, ale to
konečné slovo nechť má nové zastupitelstvo. Mluvíme tady totiž o zhruba
čtyřech stovkách milionů korun,“ připomněl František Fröml (Změna pro
Prostějov).

PROSTĚJOV Ani v dnešním vydání nechybí seriál rozhovorů
s významnými postavami veřejného života, který nese název „NA
ROVINU“. V podzimním zúčtování jsme už ve druhém kolečku
a poté, co jsme vyzpovídali zástupkyni rady a pro zástupce podnikatelské sféry „zalovili“ takříkajíc ve vlastním rybníku přišla řada
na osobnost z kulturní či společenské oblasti, tentokrát postavu
skutečně uznávanou. Ve čtvrtém díle rundy dostane slovo vybraný pracovník ze státní správy policie či justičních orgánů.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

K překvapení mnohých se plánovaný
krytý bazén nedostal ani do programu jednání zářijového zastupitelstva.
„Můžete nám alespoň prozradit,
jaký další postup bude při jednáních
o krytém bazénu v aquaparku? Nebo
se to dozvíme až z novin, že se bude
stavět pětadvacítka?“ žádal si tehdy
informace Jan Navrátil (Změna pro
Prostějov). „Jednání o bazénu jsme
z programu zastupitelstva odsunuli
z jednoho prostého důvodu. Za rok
jsou komunální volby a my se sice můžeme dohodnout, že se nám líbí ten
či onen bazén, pustit se do projektu,
jehož vypracování však trvá rok, tudíž
pak už bude zvoleno nové zastupitel-

Michal KADLEC

NEJDŘÍV ODLOŽENO, TEĎ PŘEDLOŽENO!

&   $   
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PROSTĚJOV Občan z Šafaříkovy
ulice chtěl po městu odškodnění
za to, že v zimním období po spadu zhruba deseti centimetrů sněhu
mu nějaké vozidlo postříkalo a tím
znečistilo fasádu domu. Radní mu
ale odmítli zaplatit požadované odškodné ve výši patnácti tisíc korun.
„Majitel nemovitosti v Šafaříkově ulici požádal magistrát o náhradu škody
za poškozenou fasádu domu. Stalo
se tak během zimního období, kdy
napadlo asi deset centimetrů sněhu
a konkrétně v Šafaříkově ulici byl na
silnici sníh už rozbředlý a tvořily se
kaluže. Tím pádem odmítáme nést
vinu na škodě, ke které došlo a odškodné vyplácet nebudeme,“ uvedl
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v krátké budoucnosti označit jako hlavní komunikaci a hodláme tak zabránit
velkým zmatkům. V tuto chvíli čekáme
na vyjádření policejního dopravního
inspektorátu k tomuto našemu plánu,“
uvedl Zdeněk Fišer.
(mik)

(& # $# ,,  4  
% * [,   !,
Foto: Michal Kadlec

Říční ulice označena žádnou dopravní značkou jako hlavní, tudíž zde platí
pravidlo přednosti zprava. To ale nerespektují ani řidiči vyjíždějící z ulic
Tovární či Kpt. Nálepky, ani ti, kdo jedou po Říční. Právě tuto ulici chceme

v Kralickém háji je již takřka zaplněna,
magistrát připravuje novou zónu
s pozemky v Brněnské ulici. Prostějov
tak nabídne další možnosti v oblasti
zaměstnanosti regionu. Aktuálně nyní
už víme, že více než jasný je prodej
první parcely významnému investorovi!
„V radě města jsme vyhlásili záměr prodeje
části pozemku o výměře více než dvou
hektarů v Brněnské ulici, který je součástí
rozvojové plochy. Stavět by zde měla
místní společnost KP-KOPRO, která má
zkušenosti s vývojem, konstrukcí i samotnou výrobou vstřikovacích forem a následným vstřikováním plastových dílců,“ prozradil Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek
primátorky Statutárního města Prostějov
pro majetkové záležitosti. „S výrobky
této firmy se lze setkat u řady domácích
i zahraničních odběratelů, zvláště v oblasti

 
 
  
PROSTĚJOV Jak Večerník několikrát
informoval, zatímco průmyslová zóna

PRODÁN!
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Jižní kvadrant byl před šesti lety vybudován hlavně proto, aby odlehčil
dopravě v centru města. Od začátku se počítalo s tím, že by tudy měla
projíždět veškerá vozidla, tedy
včetně těch nákladních. Proč tedy
všechny tyto komplikace?
„Je pravdou, že od té doby se intenzita
dopravy v jihozápadní části Prostějova
snížila, což potvrdilo i nedávné sčítání
dopravy. Musíme však brát v úvahu
všechny podněty, situace není jednoduchá. Postupně je navíc třeba řešit
i jiné dopravní problémy, zejména
v místech, kde nám intenzita provozu
naopak vzrostla jakožzo v Olomoucké
a Dolní ulici,“ poznamenal Pavel Smetana (ČSSD), náměstek prostějovské
primátorky, který je za dopravu ve
městě zodpovědný.
Předpokládaná částka na provedení studie, která provede výpočet
hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb,
se má pohybovat ve výši 250 tisíc
korun.

PROSTĚJOV Po několika desetiletích se na křižovatkách ulic Tovární, Říční a Kpt. Nálepky na samém
okraji Sídliště Svornosti ve Vrahovicích konečně změní režim přednosti v jízdě vozidel. A nejenom to,
rozsáhlou rekonstrukcí projdou
parkovací plochy.
„V současnosti probíhá výběrové řízení
na zhotovení projektové dokumentace
pro vydání územního rozhodnutí stavebního povolení na křižovatku Tovární a Říční, kde bude probíhat stavební
úprava stávající komunikace. Upraven
bude režim parkování v prostoru křižovatky a dopravní značení. Lidé se však
o parkovací místa nemusí bát. Budou
tam stále, jen v trochu jiné podobě,“
prozradil první náměstek prostějovské primátorky Zdeněk Fišer (ČSSD)
s tím, že dokumentace by měla být hotova do konce měsíce února 2018 a stát
bude 70 tisíc korun.
Právě v uvedené lokalitě dochází
denně k velmi nepřehledným situacím v dopravě. „Řidiči nerespektují
předpisy! Na křižovatkách totiž není
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Prostějov (red) - S přicházejícím podzimem vedení magistrátu opět připravuje bruslení ve středu Prostějova a vyhlašuje zadávací řízení na tuto zakázku.
Mobilní bruslařský plácek bude návštěvníkům k dispozici od 6. listopadu
2017 do 7. ledna 2018. Ledová plocha
bude tradičně umístěna před budovou
muzea. „Kluziště necháme stejně jako
v předchozích ročnících položit na dřevěnou konstrukci tak, aby byla chráněna dlažba. Lidé zde najdou čtyřiadvacet
boxů pro odložení věcí. Boxy budou samostatně uzamykatelné s mincovním
zámkem na deset korun,“ prozradil náměstek prostějovské primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko) a přidal novinku. „Prostor bude nasvícen, když využijeme
stožáry veřejného osvětlení po obou
stranách habrů, které necháme osadit
reflektory.“ Pro úplnost uvádíme, že pro
potřeby přezouvání budou využity stávající lavičky, které jsou umístěny pod
habry. Jejich počet bude navýšen tak,
aby byla zajištěna dostatečná kapacita
míst pro přezouvání. Na lavičky budou
pro zvýšení komfortu pořízeny podsedáky, které obsluha instaluje vždy po
provozní dobu kluziště. Bruslení bude
opět zdarma s tím, že se zpoplatní půjčování bruslí.

 
   t

Prostějov (mik) - Stejně jako každý
rok v tomto období se i letos uskuteční
přímá setkání prostějovských radních,
úředníků magistrátu i městské policie
s občany města. To první je na pořadu
už příští týden v úterý 24. října v Žešově.
„Odpovíme na všechny dotazy a připomínky, které si lidé připraví. Tato setkání
se v minulosti velmi osvědčila a hodláme
v nich pokračovat i letos,“ uvedla Alena
Rašková, primátorka Prostějova.
Kompletní seznam a data setkání představitelů magistrátu s občany nejrůznějších lokalit Prostějova přinese Večerník
v příštím vydání.

 

Prostějov (mik) - S menšími komplikacemi budou muset počítat řidiči projíždějící Havlíčkovou ulicí v Prostějově.
„Od pondělí 16. října do 31. října tohoto
roku bude tato ulice částečně uzavřena
z důvodu opravy komunikace. Úsek
uzavírek nebude delší než dvacet metrů,“ ujišťuje Miroslav Nakládal, vedoucí
odboru dopravy prostějovského magistrátu. Řidiči by ale každopádně měli být
v Havlíčkově ulici hodně opatrní.

Uzavírka v Havlíèkové

Prostějov (red) - Okamžitý a pravidelný přehled o spotřebách vody přinese
novinka, kterou magistrát nechá osadit
vodoměry. Dálková měřidla na sedmi
vodoměrech v budovách magistrátu jsou
novinkou, která má zajistit nejen detailní
přehled o spotřebách, ale také informaci
o případných haváriích. Systém pomůže
zachytit odchylky ve spotřebě vody, a to
i v době, kdy je budova mimo provoz.
„Budeme mít k dispozici aplikaci, která
přijímá každých třicet minut informace
o spotřebě, tu nám zobrazí. Můžeme si
nastavit minimum a maximum spotřeby
vody, cokoliv, co bude mimo nastavenou
hranici, je odchylka a systém pošle varovnou SMS,“ poznamenala energetička
magistrátu Kateřina Vosičková s tím, že
v principu se tak například dá bleskově
odhalit případná havárie.

Vodomìry na magistrátu

Prostějov (mik) - Již zítra, tj. v úterý 17.
října se uskuteční další jednání Rady
statutárního města Prostějova. Konšelé
budou diskutovat o stavebních investicích, které magistrát čekají ještě do konce
tohoto kalendářního roku. „Na stole už
budeme mít také první návrh rozpočtu
města na rok 2018, projednáme návrh
nové vyhlášky o hazardních hrách a budeme se rovněž zabývat kvalitou ovzduší
v Prostějově,“ vypíchla některé body programu primátorka Alena Rašková s tím,
že opět se budou schvalovat i prodeje
a výkupy pozemků.

Radní také o ovzduší

RYCHLÝ
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ULICE:



0

2 474

3 331

3 123

8 146

8 032

6 809
12 040

2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

161

75

119

143

127

662

204

    
z toho nákladních

Zdroj: Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova



bude modelováno odlehčení stávající průjezdní trasy. Na základě všech
těchto postupů pak vyhodnotíme
změnu hlukové situace v chráněném
venkovním prostoru staveb v obou
trasách,“ vysvětlil Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky
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stanovení stavebních opatření pro
jeho zprůjezdnění pro nákladní dopravu. Předmětem studie bude nejen měření a hodnocení hluku, ale
i vypracování dopravního modelu
množství nákladních vozidel, které
nou silnici, která od sedmdesátých
či osmdesátých let minulého století
nedoznala žádných úprav, by bylo
vhodné pustit náklaďáky,“ prozradil
Fišer. „Museli bychom zde také vytvořit účinná protihluková opatření.
A také pochybuji o tom, že za současného stavu by i hluková studie tohoto
místa příznivá,“ přidal svůj podnětek.
Nyní tedy budou prostějovští radní čekat na výsledky odborných
studií, které by měly dát konečnou odpověď na otázku, zda se
nákladní doprava dostane na jižní
kvadrant nebo nikoliv. „Pokud hlukové studie ukáží, co všechno máme
udělat, aby bylo možné pustit náklaďáky na kvadrant, pokusíme se o to.
Protihluková opatření ale mohou stát
miliony korun,“ podotkl ještě náměstek prostějovské primátorky.
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statutárního města Prostějova s tím,
že součástí bude rovněž hodnocení
případných zdravotních rizik.
Nadměrný hluk však není jediný
problém, který brání povolení
náklaďákům pro vjezd na jižní
kvadrant. „Jediná možná příjezdová cesta pro vozidla nad tři a půl
tuny je ze směru od velkého rondelu v Plumlovské ulici a tady vzniká
opravdu velký problém. Obyvatelé
Sídliště Svobody, zejména ti, kteří
bydlí poblíž Anglické ulice, se ostře
bouří proti tomu, aby tudy nákladní
auta projížděla. Na jejich názor musíme brát ohled, vždyť v této lokalitě
bydlí polovina prostějovského obyvatelstva. (úsměv) Silnice v Anglické ulici měla po dobudování sídliště
původně sloužit pouze jako objízdná
komunikace. A nevím, zda by na stej-

PROSTĚJOV Pátek třináctého začal opravdu nešťastně pro osmačtyřicetiletého muže, který v ten den
brzy ráno projížděl po Kojetínské
ulici. Zatím není znám důvod, proč
náhle vjel do protisměru. Tady se
ale čelně srazil s protijedoucím vozidlem a o neštěstí bylo postaráno...
„V pátek třináctého října krátce před
šestou hodinou ráno došlo v ulici Kojetínské v Prostějově k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Z prvotního šetření vyplývá, že osobní vozidlo
Ford Mondeo, které řídil osmačtyřicetiletý muž a které jelo uvedenou ulicí
směrem na Bedihošť, mělo z prozatím
přesně nezjištěných příčin přejet do
protisměru, kde se čelně střetlo s protijedoucím vozidlem Citroën. To řídila

magistrátem,“ prozradil Pavel Smetana
(ČSSD), náměstek prostějovské primátorky, který má v gesci dopravu ve městě.
Zástupci Prostějova a Olomouckého
kraje si vzápětí vysvětlili rozpory, které
se objevily po vyjádření mluvčí krajského úřadu ohledně rekonstrukce
Vrahovické ulice v Prostějově. „Tato
rekonstrukce je skutečně naplánována
a dohodnuta na rok 2018. Projekt je
už vypracován a realizován bude koncem příštího roku za přispění dotačních
prostředků z programu IROP,“ potvrdil
Smetana s tím, že je ještě nutné samostatně
doprojektovat a realizovat úsek v křižovatce
ulic Českobratrská a Svatoplukova.
Další prioritou je rekonstrukce Wolkerovy a Brněnské ulice. Ze zápisu

čtyřiadvacetiletá řidička a společně s ní
na předním sedadle cestovala pětačtyřicetiletá spolujezdkyně. Při dopravní
nehodě došlo ke zranění obou žen
z vozidla Citroën,“ popsala událost Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.

Požití alkoholu před jízdou bylo u obou
účastníků vyloučeno orientačními dechovými zkouškami. „Předběžně byla
celková hmotná škoda vyčíslena na třicet tisíc korun. Přesné příčiny nehody,
její okolnosti a souvislosti šetří policisté
prostějovského dopravního inspektorátu,“ dodala Urbánková.
(mik)
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Dvě ženy
skončily
v nemocnici

Jak vyplývá ze zápisu jednání, který má
redakce k dispozici, Olomoucký kraj
vnímá požadavky města Prostějova, co se
týká investic do dopravní infrastruktury,
a je připraven v těchto bodech vyjít podle
svých možností vstříc. „S náměstkem hejtmana jsme se shodli v tom, že nejvyšší
prioritou je realizace severního obchvatu
Prostějova. V této věci už probíhá intenzivní vyjednávání o výkupech pozemků
i příprava stavby, a to v součinnosti města
a kraje. Připravena je rovněž realizace
rekonstrukce povrchu části Plumlovské
ulice. Stane se tak v roce 2018 v rámci
oprav silnic Správou silnic Olomouckého kraje ve spolupráci s prostějovským

Michal KADLEC
z jednání je patrné, že obě investiční
akce jsou již vyprojektovány, načež s jejich realizací se počítá během roku 2018
s dokončením v úvodu následujícího
letopočtu. „V případě Wolkerovy ulice
ještě město Prostějov ověří možnost
zřízení autobusové zastávky městské hromadné dopravy,“ přidal náměstek primátorky statutárního města Prostějova s tím,
že Olomoucký kraj již podal projekt
o dotaci z programu IROP, jehož součástí
je právě rekonstrukce Brněnské ulice
a počátkem příštího roku zažádá o stejnou dotaci, jejíž součástí bude rekonstrukce Wolkerovy a Vrahovické ulice.
Výstavba rondelu na křižovatce ulic Olomoucká a Vápenice a na ni navazující problematika křižovatky ulic Újezd a Svatoplukova bude řešena studií proveditelnosti,
kterou město zadalo v letošním roce. Postavit se má už v roce 2018. Dalším ožehavým
tématem je projekt výstavby dvou
okružních křižovatek na Poděbradově
náměstí v Prostějově. „Touto investicí
se bude Olomoucký kraj ještě zabývat.
Projekt zatím neprošel bezpečnostním
auditem, ten jsme tak odeslali projekční
kanceláři s tím, že po sladění projektu
a auditu se bude tato akce realizovat
podle finančních možností kraje,“ sdělil
Večerníku Pavel Smetana.
A co je ještě velmi důležité a pozitivní,
zástupci prostějovské radnice i Olomouckého kraje se shodli na pokračování
vzájemných konzultací ohledně dopravních priorit v Prostějově.

PROSTĚJOV Na pětadvacet tisíc
korun spočítal škodu majitel zánovního vozu, který minulé pondělí
dopoledne parkoval za prostějovskou prodejnou supermarketu Lidl v Anenské ulici. Někdo cizí mu naboural do zadní
části jeho auta. Újmu ale zatím
není po kom vymáhat, viník nehody totiž z místa ujel...
„V pondělí devátého října v době mezi
půl devátou a půl desátou dopoledne
došlo na parkovišti u prodejny železářství v Anenské ulici za prodejnou Lidl
k dopravní nehodě, kdy dosud neznámý řidič nezjištěným vozidlem poškodil zde zaparkovaný osobní automobil
značky Škoda. Promáčknutí pátých
dveří a zadního nárazníku si vyžádá
opravu, kterou majitel vozidla předběžně vyčíslil na pětadvacet tisíc korun.
Zranění osob ani případné ovlivnění
alkoholem nemohlo být u neznámého řidiče z důvodu jeho ujetí z místa
dopravní nehody zjištěno,“ konstatoval

František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
„Příčiny, okolnosti a míra zavinění i totožnost řidiče, který z místa ujel, jsou
předmětem dalšího šetření. Za nesplnění své povinnosti hrozí neznámému
řidiči pokuta v rozmezí od dvou a půl
tisíce do pěti tisíc korun,“ dodal mluvčí
prostějovské policie.
(mik)
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OLOMOUC, PROSTĚJOV Jak již
Večerník avizoval v předminulém
vydání, v sídle Krajského úřadu Olomouckéhokrajesekonalojednánímezi
náměstky prostějovské primátorky
Zdeňkem Fišerem a Pavlem Smetanou
s náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Janem Zahradníčkem.
Účel schůzky? Dohodnout se na
dopravních prioritách v investiční
výstavbě v Prostějově na příští rok.
A jak Večerník zjistil, schůzka to byla
skutečně vydařená, a hlavně s konkrétními závěry!

EXKLUZIVNĚ
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Hluková studie byla v případě jižní
spojky vypracována už před několika
lety, hygienici však magistrátu nedoporučili pustit na tuto komunikaci
nákladní dopravu. Za poslední dobu
ale radnice postavila na kvadrantu
protihlukovou zeď a nechala vysadit
množství stromů, které by měly hluk
z dopravního provozu hodně utlumit. Píše se však již rok 2017 a těžká
vozidla stále projíždějí centrem Prostějova... Dopravní komise rady města
přitom neustále apeluje na zprůjezdnění jižního kvadrantu právě nákladní dopravou. Radní i proto nyní
schválili finance na další hlukovou
studii, která má být hlavním argumentem odpůrcům tohoto projektu.
„Jde o peníze na výpočet hladin
akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru, jehož účelem je

Michal
KADLEC

pro Večerník

Původní
zpravodajství

„Požádali jsme o nové studie hlučnosti,“
prozradil první náměstek Zdeněk Fišer

PROSTĚJOV Už několik let se mluví o problematice jižního kvadrantu, tedy důležité silniční spojce mezi Krasickou a Určickou
ulicí. Ta byla vybudována v roce 2011 a měla ulehčit přetížené
dopravě v jihozápadní části Prostějova. Cíl byl ovšem naplněn
jen z poloviny. Dodnes totiž po jižním kvadrantu nesmí jezdit
nákladní vozidla, jejichž řidiči mířící směrem na Brno musí jezdit
přes centrum. A to logicky vadí nejenom samotným občanům
Prostějova, ale také dopravní komisi při Radě města. Ta už od
úplného začátku požaduje zprůjezdnění jižního kvadrantu i pro
vozidla nad tři a půl tuny, zatím marně. Ovšem jak nedávno radní
prozradili, v uplynulých dnech učinili další pokus pro splnění
požadavku. Na druhé straně je nutno podotknout, že značná trasu jihozápadním kvadrantem zvočást Prostějovanů je naopak proti tomu, aby nákladní vozidla ke lí. Součástí měření musí také být postup, jak bude řešeno přetížení a jak
kvadrantu Anglickou ulicí projížděla...

NÁKLAĎÁKY NA JIŽNÍ KVADRANT?
OTEVŘENÁ OTÁZKA...
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ani tolik jím protěžovaný migrant,
kterých podle něj máme přijímat
tisíce. Bylo by tedy dobré předložit
nám opravdu stoprocentně kvalitní potraviny a pak budeme možná
zdravějšími evropskými spoluobčany. Zatím jednou z mála skutečně
kontrolovaných pochutin je určitě produkce od McDonald’s a podobných řetězců, což je tedy kapku smutné...
pěch a stres našemu zdraví také
mnoho nepřidají. Žijeme tak
dnes a denně, a když se někoho zeptáte, co mu říká jeho lékař, odvětí,
že doktor se děsí toho, v jaké tenzi
ten dotyčný žije. Ovšem pak se sám
přizná, že v kolotoči stresu na oddělení, ze zdravotních pojišťoven,
výkaznictví pro kdekoho je v té tenzi
hezky pěkně i on sám. Opravdu v klidu není člověk ani ve volnu, ani ve
svátek, jelikož většinou se mu nakupí „něco málo“ pracovního a on jede
vesele dál, jako by byl na pracovišti.

Dùvod k radosti

Dobré rady specialistů, že by člověk měl mít čtrnáct dnů dovolené
bez mobilu a e-mailu jsou asi tak
reálné, jako že budeme mít jednou skutečně vyrovnaný státní
rozpočet... Člověk, který by dokázal
být bez mobilu a e-mailu, se totiž pak
již nemusí vracet na své pracoviště,
jelikož pro firemní management se
stává někým, koho chod nezajímá,
a tudíž může být v klidu nahrazen
někým solidnějším a podniku věrnějším. Že takové případy znáte?
Zkuste se někdy zeptat třeba zaměstnaných žen s dětmi, které pracují
v sektoru služeb, jak jim vycházejí
šéfově vstříc... Případně se zeptejte
na jednání zahraničních firem v našich luzích i hájích a budete se divit.
Zapomeňte na zákoník práce, zapomeňte na práva zaměstnance, realita
je krutě jiná a drsná.
e zdraví by mělo přispívat i životní prostředí. No a tak tady
se můžeme rovnou obrátit k obloze
v době topné sezóny a myslím, že
máme jasno. Inverze, mlha nechutno... V naší kotlince prostě zdravé
ovzduší může být, pokud vybudujeme asi nějaké velké fukary, abychom tu mlhu s inverzí vyhnali
ven. Nebo se můžeme nechat pravi-

Petr Sokol, vysokoškolský učitel

Silnice v našem okrese na mnoha místech opravdu nutně potřebují
opravy. Jsou místa, kde vlastně jezdíme po tankodromech. Uzavírka za
účelem položení nové vozovky je tedy nejenom něčím, co nás rozčílí,
ale také může být důvodem se zaradovat, že už brzo tam budeme jezdit
po zbrusu novém asfaltovém koberci. Takže když se uklidníme, můžeme těm, co silnice opravují, vlastně v klidu i poděkovat.
A tak je to vlastně se vším. Dnes žijeme v době, kdy je spousta lidí
naštvaná, kolikrát vlastně ani neví proč. Toho, co není v pořádku, je
opravdu hodně. Ale jsou v životě i důležitější věci. Zachovejme si
proto pozitivní mysl a radujme se i z maličkostí, jakými může být například nová silnice, nebo že je o víkendu příjemné podzimní počasí.
Zbytečné rozčilování nám jen zkracuje život.
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Můžeme tisíckrát nadávat na to, jak je Olomoucká ulice zahlcená auty a jak
se směrem od Teska nedá hlavně v odpoledních hodinách projet kvůli zá,   &  
cpám. Ale dokud na křižovatce s ulicí E. Valenty budou semafory a nikoliv
Docela jsem se nasmál, když jsem se dozvěděl, že majitel domu v Šafaříkově rondel, tak se situace v žádném případě nezlepší! Semafory jsou jednoznačulici chtěl po městu odškodné za postříkaný dům během zimního období. ně největší brzdou provozu po celé Olomoucké ulici!
František Dohnal, Prostějov
Já mám rodiče v Drozdovicích a jejich dům stojí jen pár metrů od silnice.
Pokud je v zimě sníh, mají takto postříkaný dům pořád. Jak mi ale říkali,
stačí jen kýbl s vlažnou vodou a nečistoty jdou z omítky krásně smýt. Takže
požadování jakéhokoliv odškodného je naprosto směšné.
Petr Diviš, Prostějov

% '#&$ 

Nedivím se, že v průzkumu dvaaosmdesát procent Prostějovanů vyjádřilo
názor, že jsou se životem v tomto městě spokojeni. Kdyby za mnou studenti
přišli pro hlas, rád bych jim ho dal také. Spíše se divím neustálému reptání
několika politiků v zastupitelstvu, že je v Prostějově všechno špatně, všichni
kradou, jsou lumpové a podobně. Jenom nedej Bůh, aby tito lidé, kteří v životě nic nedokázali, jednou vládli tomuto městu...
Jiří Doležal, Prostějov

Sama jsem ráda, že na hlavním nádraží v Prostějově budou nově sídlit policisté. Neustále všude čtu, že je to dobře a jak to prospěje bezpečnostní
situaci na samotném nádraží a v jeho okolí. Také si myslím, že tady rázem
přestanou pochybná individua krást nebo dělat jiná alotria. Jen přítomnost
policistů ale nic neřeší. Přimlouvala bych se za to, aby přímo v nádražní hale
a před budovou neustále vartovala minimálně dvoučlenná hlídka. Nejde
totiž jenom o to hlídat kapsáře či lupiče. Pokud chceme cestovat vlakem
v klidu a pohodě, chtělo by to také nádraží zbavit opilých a špinavých bezdomovců, kteří věčně žebrají nebo jinak otravují slušné lidi.
Marie Trundová, Prostějov


Pøidal bych svùj hlas
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delně vozit nad Prostějov, kde bývá
slunečno a jasno. A tam si na chvilku užít opravdu čistého ovzduší. To
naše se pravidelně umisťuje na předních příčkách hned za tím ostravským. A to je skutečnost a myslím, že
s tím fakt nic nenaděláme.
Ano, jsme tedy nezdraví, ale můžeme s tím něco dělat? Částečně snad
ano, ale opravdu za všechno nemůžeme, skoro by stálo za to zavolat
o pomoc.

ANALÝZA
1 
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Odradí to všechny?



estli žijeme, nebo nežijeme zdravě, tak tuto otázku si musí položit každý sám, ovšem všichni si
můžeme položit otázku, zda vůbec
zdravě žít lze. Začněme potravinami. Ano, jsme masožrouti a maso
každý den prý není zdravé. Pak je
také dobré používat produkty BIO,
potud pořádku. Hned vzápětí se
ovšem podívejme na ceny těchto
produktů a zdravých potravin vůbec, načež zjistíme, že investování
do zdraví nám vcelku hodně zvedne domácí rozpočet. A pokud již
něco jíme z normální produkce,
tak se ukáže, že se jedná o produkci
druhé kategorie, jelikož Evropská
unie dělá ze států bývalé střední
a východní Evropy doslova blbce
a cpe nám sem druhořadé „blivajzy“ vydávané za kvalitní pochutiny.
A tak zatímco pan Macron vykřikuje něco o vícerychlostní Evropě,
tak produkty mimo jiné z jeho státu
dodávané k nám, by u něj nejedl

J

Vcelku nedávno jsem se dočetl, že tuzemský národ patří
k těm nejnezdravějším na světě. Je tedy pravda, že anket různého typu útočí na celou společnost velké množství, a věřit
jim, to již záleží na libovůli každého z nás. Ale dejme tomu, že
tato data jsou pravdivá. Tak se pojďme podívat, proč tomu
tak je a zaměřme se na prostějovský region.

Jenže má to jeden háček. Když se jako
běžný návštěvník Karlova mostu zastavíte a zakoukáte, asi při tom nespadnete ani
v pokročilém věku dolů do řeky. A nechci
tím vůbec spekulovat o Třískově aktuálním stavu. Vše ale nasvědčuje tomu, že
seděl velice nevhodně na zábradlí mostu
opřený o sousoší svatého Václava, Norberta a Zikmunda.
Nikomu z nás, obyčejných lidí, by asi za
daných okolností nenapadlo šplhat po
zábradlí zrovna Karlova mostu. K tomu
musí být člověk posílen buď omamnými látkami anebo, jako v tomto případě,
vírou ve vlastní výjimečnost.
Umělci se jaksi z přirozenosti považují
za elitu společnosti. Cítili se tak za minulého režimu a toto elitářství pokračuje i nadále. Kromě občasné potřeby
poučovat obyčejné „kmány“ jde o přesvědčení, že si mohou dovolit něco víc
než ti ostatní.
Možná mohou. Ale třeba pak dopadnou
jako Jiří Schelinger nebo Jan Tříska...
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Samozřejmě jsem si i já všiml kritiky, která koluje internetem ohledně
toho, kolik probíhá aktuálně v regionu dopravních uzavírek. Ostatně
situaci v části kolem Smržic či Čelechovic znám na vlastní kůži z cest,
kdy objíždím v posledních týdnech. Samozřejmě rozumím tomu, že
se mnoha lidem nelíbí, že se někam těžko dostanou a že koordinace
jednotlivých uzavírek navenek není úplně jasná. Na tom je vždy co
zlepšovat.
Na druhou stranu se ovšem na všechno dá dívat i trochu pozitivně.
A platí to i u současných uzavírek. Když se někam nemůžeme dostat,
naštve nás to, ale racionálně vzato se můžeme z každé uzavírky i trochu radovat.

-: & ;<obce

. -.

publicistika

DNES KAPKU NA TÉMA ZDRAVOTNÍ...

Tohle téma prostějovským reáliím příliš
neštymuje. Kdepak bychom v Prostějově vzali most! Leda tak majestátní dálniční estakádu nad východními partiemi našeho města, nesoucí hrdě název regionu.
Výhled by z ní stál tak leda za starou belu,
zvláště východním směrem, kde oko
dohlédne ke škatulím průmyslové zóny.
Krom toho na dálnici pěší nesmí.
Krásné výhledy mám rád. Nic netrumfne výhled na Zlaté návrší v Krkonoších
nebo pohled ze Sněžky. Někdo rád
hory, další moře, jiný třeba řeku. A zvlášť
tu naši nejslavnější, Vltavu, navíc orámovanou panoramatem naší matičky
stověžaté.
Potud se našemu hereckému bardovi
nelze vůbec divit. Zvlášť když do své
vlasti zavítal jednou za čas, dávajíc i po
sametové revoluci přednost kalifornskému pozlátku. To pak člověk rád postojí
a zadívá se na známá místa. Pokud ještě
nevyprchal citový vztah, při takovém pohledu ani nevnímáte plynoucí čas.

Kdo padá z mostu

TOMÁŠ KALÁB

.,1-.

letos slavíme jubileum...

17101311182
17101311181

17092611106

MINULÉ DÍLY
NAŠICH NÁVŠTĚV
NAJDETE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ

SNESITELNÉ
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Prakticky žádný výběr piva, obsluha se tváří
otráveně, v nabídce nic k zakousnutí - skládanky a brambůrky se nepočítají... Prostředí
WC je na hraně použitelnosti. A tak stěží zde
strávíte příjemný večer, opakovaně už vůbec
ne. Navštívit jednou a v krizi stačí.

4 VELMI DOBRÉ

Mimořádný zážitek, široká
nabídka i kvalita čepovaných piv nemá chybu, stejně jako nabídka
malých jídel k zakousnutí. Přátelský personál, originální interiér je bonusem. Nechce se vám odtud odejít. PROSTĚJOVSKÝ Večerník vřele doporučuje.

Slušná nabídka piv (čtyři a více), obsluhu
její práce viditelně těší, je rychlá a vstřícná.
Pořádek a čistota v lokále i na WC je samozřejmostí. Výběr z několika malých jídel k
zakousnutí. Stylové vybavení. Bez obav, že si
trhnete ostudu, lze sem pozvat i vzácné hosty.

1

VYHNĚTE SE

Pivo mizerné, stejně jako vzhled
lokálu a čistota záchodů. Najíst se
není z čeho, obsluha nevlídná a neochotná, jako bonus mohou sloužit obtěžující
opilci. Hospoda akceptovatelná snad jen
jako první pomoc před smrtí z dehydratace. Dobrá rada: odtud rychle pryč.

3

DOBRÉ

Po dalším pivu a v čase večeře jsme
vznesli dotaz na něco k jídlu. Byly
nám nabídnuty utopence, povinná
to výbava hostinců, v tomto případě i jediná. Při konzumaci a debatě
s místním personálem nám došlo,
že hodnotit chuť a kvalitu utopenců
v každém z navštívených hostinců nedává velký smysl, protože se jedná ve
všech případech o dodávku pravděpodobně ze stejného externího zdroje.
Takže jako obvykle: s utopenci jsme
byli spokojeni, s množstvím cibule
yli
i chleba jsme byli
pokojeni.
takéé sspokojeni.

Nìco
k zakousnutí?

Průměr po všech stránkách. Dva
až tři druhy piva na čepu, čisté
trubky, personál se snaží, k pivu dostanete i
něco málo k zakousnutí, ale moc vybírat si
nemůžete. Čistota sociálních zařízení ujde i
v pozdějších hodinách. Ale jakoby tomu
něco málo ve všech směrech chybělo...
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EXCELENTNÍ

Šíře nabízeného sortimentu piv je
nevelká: desítka Rychtář z pivovaru
v Hlinsku a jihlavská jedenáctka Ježek. Alespoň tentokrát nemáme
problém otestovat celou šíři nabízených piv, což se nám zatím nikdy
nepodařilo. Pivo je správně ošetřené
a vychlazené, pěna pevná. Při dotazu na dvanáctku, která je bez dalšího
upřesnění uvedena na lístku vyvěšeném před vchodem, se dovídáme, že
by byla, ale lahvová. Nebyl by velký
problém otestovat kompletní nabídku
nápojů, zvlášť kdyby host poseděl jen
o chvilku déle a „tvrdé“ by si dával po
malých odlivkách.
Nabídka není velká, dalo by se říct, že
je pro tento typ hostince základní, ale
paní hostinská je racionální osoba a po
letech praxe ví, co může „U Rybáře“
prodat. Z nostalgie jsme si dali před
odchodem „hořkou“, ale zdálo se nám,
že už ani ta není tak hořká, jak kdysi
bývala...

Ilustraní foto: internet

Hostinec U Rybáře ztratil svoji bývalou nepostradatelnost pro cestující do Určic, Seloutek, Alojzova
nebo Dětkovic. Nedá se očekávat, že
před ním budou opět postávat v řadě
koňské povozy. Zřejmě už nebude
uvnitř tak nabito a tak hlučno, jak
bývalo před padesáti a více lety.
Změnila se doba a s ní životní styl.
Také s žádostí o čtyři panáky hořké
do lahvičky od Coca-Coly by dnes
desetiletý posel neuspěl. I přesto si
některé hostince zachovaly zvláštní atmosféru, která k nim přitahuje
nejen stálé hosty, ale i klientelu, která
hledá něco nového.
Obáváme se, že tento hostinec nemá
co nabídnout. Dva druhy piva a utopence. Rozměry lokálu i vedlejší
místnosti působí při malé návštěvě
neútulně a zákon, který vyhnal kuřáky na dvoreček, bude zřejmě další „ranou egyptskou“ pro tento druh podniků. Cožpak v létě to není problém,
ale s příchodem podzimního deště
a zimních mrazů to bude horší.
Hostinec se v nedávné minulosti snažil přilákat návštěvníky nízkonákladovými koncerty populárních hudebníků ve stylu televize Šlágr. Na venkovní
zdi ještě visí plakát s pozvánkou na
vystoupení skupiny „Pauli a Slavoj“,
ale datum vystoupení je přelepeno
a v blízké době se ani neplánuje.
Přesto má hostinec jednu výraznou výhodu - ráznou a sympatickou hostinskou, která s vámi ráda
pohovoří. Naše sympatie si získala nejen tím, jak nás oslovovala...
Oslovení „kluci“ už jsme pár desítek
let neslyšeli, je to maličkost, ale potěší.
Už pro to oslovení bychom se klidně
„na jedno“ zastavili, až bude zase někdy takové horko, jako bylo při naší
návštěvě.

Shrnutí
- celkový dojem

O místě úlevy neboli WC padla zmínka již v úvodu. Poslouží svému účelu
a není špinavé, víc chvály ale pět nebudeme. Pokud je v hostinci dostupnější
zařízení než toto na konci dvorečku,
uniklo naší pozornosti, ale nepředpokládáme to.

Nabídka
nápojù a jejich
Místo úlevy...
kvalita
jaké byly
oslavy patrona myslivců...

Bouraÿka seniorŢ

Další štěstí nás potkává v podobě
volného stolu, při odhadované kapacitě dvaceti hostů, kteří se na dvorek
vejdou, je nás zde pouze pět. Z toho,
jak se ukazuje, jedna osoba je paní hostinská a jeden spící host, který časem
vyslyší opakované výzvy personálu
a nejistým krokem odejde, aby, jak se
později ukáže, celou dobu, kterou jsme
strávili hodnocením hostince, prospal
na blízké autobusové zastávce...
Dvorek je sice miniaturní a tísněný
vysokou zdí sousedního domu na jižní straně, ale pro posezení v horkém
dni nebo jako azyl pro kuřáky vyhnané zákonem z lokálu, docela vhodný.
V zimě nebo při špatném počasí to
bývá horší.
Později, po druhém pivu, se přesuneme do lokálu, abychom si prohlédli i interiér hostince a posoudili,
co se zde změnilo od přelomu padesátých a šedesátých let, kdy býval jeden z naší hodnoticí dvojice, bydlící
nedaleko, vysílán svým dědou pro
„hořkou“ do skleněné čtvrtlitrové
lahvičky od Coca-Coly. To se dělo
v případě, že dědu postihla žaludeční
nevolnost, nebo to alespoň předstíral.
Lahvička byla cenná vzácnost, která
se v domácnosti nevyhazovala, plná
byla ceněným dárkem přivezeným ze
zahraniční (v té době téměř výhradně
služební) cesty.
S potěšením a trochou údivu zjišťujeme, že v lokále je všechno na
svém místě. Počínaje pípou vlevo od
vchodu a rozmístěním stolů a židlí,
možná i inventář je původní. Největší
a zásadní rozdíl spočívá v návštěvnosti.
Tehdy, před více než padesáti lety, byl
lokál plný a pro desetiletého kluka byl
problém protlačit se k pultu a požádat
nesměle o „hořkou“ do lahvičky. Dnes
jsme zde sami a ve vedlejší místnosti,
kde běží na obrazovce fotbal (přece
jen nějaká změna!), sedí tři hlučnější
fandové.

RaS resumé

Dnes tedy vstupujeme do hostince
tímto poměrně úzkým a nenápadným
vchodem na samém začátku Určické
ulice, i když široká okna směřují do
ulice nazvané Drozdovice, což bývala
kdysi hodně dávno samostatná obec.
Zvenčí působí jako poměrně velký
a solidní podnik s novou fasádou, nad
vchodem visí reklamní štít pivovaru
Černá Hora a o zeď se opírá tabule
s aktuální nabídkou piva a nemnoha
dalších možností občerstvení.
Ze vchodu můžeme vstoupit úzkou
chodbičkou doprava do lokálu nebo
zamířit na malý dvorek se třemi masivními stoly a lavicemi, slunečníkem a pootevřenými dveřmi na WC. Vzhledem
k tomu, že jsme hostinec navštívili
ještě v jednom ze dnů, kdy se teplota šplhala nad třicet stupňů, míříme
nejprve na dvoreček. Máme štěstí,
v úzké chodbičce se nepotkáváme
s žádným rozevlátým konzumentem
zlatavého moku, jinak může být bezpečné vyhnutí dost komplikované.

Od exteriéru
k interiéru

Místo „U Rybáře“ je dalším z více než
stoletých prostějovských hostinců,
kdysi velmi populárních, těžících ze
své polohy na výpadovce do Určic.
Hojně jej využívali povozníci k poslednímu občerstvení před cestou domů,
popřípadě k oslavě úspěšného obchodu ve městě. K hostinci se váže také
jedna kuriózní historka, popsaná
v Místopisu prostějovských hostinců: když vyšel po roce 1948 výnos,
že v jedné ulici nemůže být víc než
jeden hostinec, provozovatelé spolu se
štamgasty urychleně předělali vchod
z Drozdovic do Určické ulice, kde se
žádný hostinec nenacházel...

Než
zaèneme...

volejte: 608 960 042
•
pište:
predplatne@vecernikpv.cz
•
navštivte nás:
Olomoucká 10, Prost3jov

Pro objednávky
•

BU6TE U TOHO!

CHYSTÁ SE VLNA
NOVÁ SOUT!Ž
PRO ABONENTY

MÁTE UŽ
P EDPLATNÉ
VEERNÍKU
NA ROK 2018?

Zdroj: www.vecernikpv.cz

Škoda mluvit, tento podnik obcházím obloukem (109)

Pr mr, nkdy to nestojí za nic, jindy vynikající (8)

Vcelku to ujde, ale mohli by vylepšit obsluhu (34)

Je to tam výborné, jídlo i obsluha na úrovni (6)

PILSNER URQUELL ORIGINAL RESTAURANT?

JAK SE VÁM LÍBÍ V RESTAURACI

Hlasovali jste o zaízení, které jsme navštívili
v minulém díle...

A JAK VÁM SE LÍBÍ
V HOSTINCI
„U RYBÁE“?
HLASUJTE NA
WWW.
VECERNIKPV.CZ,
NEBO NÁM MŽETE
NAPSAT
SVOJI RECENZI
NA E-MAIL:
VECERNIK@PV.CZ,
I NA ADRESU
OLOMOUCKÁ 10,
PROSTJOV

hvězdy

2,5

Opět máme problém napasovat skutečnost do
striktně formulovaných podmínek pro udělování
hvězd. Dvě piva na čepu a k zakousnutí výběr mezi utopenci a ...utopenci. Z navštívených hostinců
zatím nejmenší výběr. K tomu přidejme prázdné
rozlehlé prostory. Průměrná hospoda je dnes rozhodně výš.
Na druhé straně WC není na hraně použitelnosti
a obsluha se netváří otráveně, ba naopak, hostinská atmosféru zlidšťuje. Půl hvězdy navíc přidělujeme Hostinci U Rybáře za paní hostinskou...

HOSTINEC U RYBÁE PROST JOV

JAKO SEDMNÁCTÝ PIŠEL NA ADU PODNIK S NÁZVEM:

Foto: PV Veerník
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Na zámku nebylo kam si sednout, lidí přišlo víc, než organizátoři čekali

Již počtvrté v rámci stále více oblíbenějšího seriálu PROSTĚJOVSKÉHO
ÉHO
Večerníku o jídle a pití nahlížíme pod pokličku místních hostinců. Jak
VRTÉ
DNES POÈT ím
je totiž známo, celý monitoring kolem gurmánství je rozdělen na
dvě samostatné, vedle sebe probíhající části. Díváme se totiž
se zamìøen vinu
„na zoubek“ nejen regionálním restauracím, ale chceme uspopolo
na druhou riálu
kojit i ty z vás, kteří si raději zajdou spíše na pivo než na večeři do
komfortnější restaurace. Mezitím pro vás čas od času připravíme
našeho se
nějaké překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegeteriánské
restaurace či monitoringu Hanáckých slavností.
Ve svém dohromady sedmnáctém pokračování jsme navštívili legendární hostinec. Současně vás
také chceme upozornit, že během listopadu a prosince budeme bojovat o avizované výhry
v rámci čtenářské soutěže. Oceňovat budeme také samotné provozovatele.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz
a příslušný banner, pod kterým se skrývají nejen potřebné informace, ale i dříve zveřejněné díly.
Teď už ale pojďme do tradičního hostince, do něhož Prostějované chodí už po několik generací...

RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

BEREME
B
EREME
K
ES
TO LU
KE
STOLU
L
UPU!!!
LUPU!!!

Pondělí 16. října 2017
www.vecern
www.vecernikpv.cz

JÍME, PIJEME,
ME,,
E....
HODNOTÍME...

letos slavíme jubileum...
jubile

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH

seriál Večerníku

Nádraží v N÷méicích nad Hanou by se m÷lo pąesunout blíž
ve sm÷ru k Nezamyslicím.
Foto: archiv Veéerníku
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Laski se stalo

Smržické

Pondělí 16. října 2017
www.vecernikpv.cz

NĚMČICE NAD HANOU Už
bezmála deset let se mluví o modernizaci vlakové trati mezi Brnem
a Přerovem. Projekt se má na
Prostějovsku výrazně dotknout
i Nezamyslic či Němčic nad Hanou.
Přestože se začne stavět za zhruba
pět let, pozemky, na kterých má trať
vzniknout, se stávají předmětem
spekulací už nyní...

zjistili jsme
Modernizace by měla spočívat zejména v rozšíření jednokolejné trati
o druhou kolej. Zruší se i všechna
křížení se silnicemi a výrazně
se tak zvýší rychlost, kterou budou moci vlaky po trati projíždět.
Nákladný projekt byl rozdělen do
tří etap a dotkne se i Nezamyslic
a Němčic nad Hanou, kde se plánuje
i přesun zdejšího nádraží. Dojít má
i k výstavbě 600 metrů dlouhého
železničního tunelu v bezprostřední

Martin ZAORAL

blízkosti města. Množí se však
případy, kdy vlastníky pozemků, na
kterých by měla trať vyrůst, oslovují
lidé s nabídkou odkupu. Přitom
Správa železniční a dopravní cesty
coby investor celé stavby s výkupem
dosud nezačala.
„Setkáváme se s těmito nabídkami
stále častěji. Někteří lidé se očividně
snaží na blížící se výstavbě zbohatnout. Majitelé pozemků by měli
být opatrní,“ vzkazuje v této souvislosti starostka Němčic nad Hanou
Ivana Dvořáková.

svého čtvrtstoletí se tak nyní může
těšit i z označení největší Štiky českého byznysu v Olomouckém kraji.
Uvedený žebříček založila společnost
Coface v roce 2005, od letošního
roku nad ním převzala záštitu Hospodářská komora české republiky.
(mls)

Zakladatel firmy Laski Zden÷k Zapletal je
hrdý pąedevším na výrobu fréz na paąezy a št÷pkovaée, které v Evrop÷ nemají
konkurenci.
Foto: archiv Veéerníku

www.vecernikpv.cz

SMRŽICE První říjnové úterý se
na Pražském hradě předávalo prestižní ocenění Štika českého byznysu pro rok 2017. Smržická firma
Laski zvítězila v Olomouckém kraji
a zároveň získala zvláštní cenu poroty Česká štika 2017. Ocenění dosáhla díky skvělým ekonomickým
výsledkům z posledních tří let.
Hodnocení jednotlivých firem proběhlo ve všech čtrnácti krajích, v každém z nich byly vyhlášeny tři nejlepší
společnosti. Z nich pak vzešel nejen
celorepublikový vítěz, ale také firma,
která získala zvláštní cenu poroty.
Hodnotilo se dle objektivních kritérií
s cílem vybrat nejrychleji rostoucí české podniky.
Firma Laski se zabývá výrobou komunální techniky. Vyniká zejména
svými frézami na pařezy, štěpkovači
či vysavači listí. Laski vzniklo v roce
1992 ve Smržicích jako malá rodinná
firma. Ke svému dvacetiletému výročí obdrželo před pěti lety ocenění firma Olomouckého kraje. Při oslavách

KOSTELEC NA HANÉ Zcela nevšední akci měli možnost zažít
první říjnovou sobotu účastníci pochodu s příznačným názvem „Bezručovské véplaz“. Organizátoři z TJ
Sokol Kostelec na Hané se tímto
zábavnějším a pro něho typickým
způsobem rozhodli připomenout
150. výročí narození slezského básníka Petra Bezruče.
Zhruba padesát účastníků včetně dvou
psů sice není na město velikosti Kostelce na Hané mnoho, je potřeba ale vzít
v úvahu, že akce byla už jednou odložena. „Vzhledem k nestálému počasí
v posledních dnech jsme za tuto účast
velmi rádi,“ připomněl minulé obtíže
jeden z organizátorů Petr Bureš.
Na turisty, z nichž nejmladší měl
pouhé tři roky a nejstarší čtyřiasedmdesát, čekalo na dvou variantách tras
podzimní počasí s aprílovým nádechem. „Několikrát nás to pokropilo,
ale spíš jen tak pro osvěžení. Užili
jsme i sluníčka. Kolem cest a někdy
dokonce přímo na cestě rostlo plno
hub. Mnozí si přinesli slušné úlovky,“
líčí Bureš.

Foto: Anna Burešová

Na informačních tabulích rozmístěných po trase si mohli turisté přečíst
zajímavosti z Bezručova života. Dozvěděli se tak třeba o ženách v jeho
životě, o jeho vášni pro turistiku, v Bílovicích bylo jedno zastavení u domu,
kam se chodil čtvrtstoletí holit a stříhat ke svému, jak on říkal, „krašliči“
panu Mikšánkovi. Každý účastník si
odnesl na památku placku.

Úéastníci pochodu na nádvoąí zámku ve Ptení.

Trasy byly vytyčeny podzimní přírodou po cestách, kde Bezruč skutečně
chodil. V rámci pochodu si účastníci
prohlédli dvě expozice, jednu v „Zeleném domečku“ v Kostelci a druhou
ve vstupu do ptenského zámku, který
měli účastníci ojedinělou příležitost
si prohlédnout. Obvykle bývá nepřístupný, ale Lesy města Prostějova
umožnily alespoň omezený vstup.

Foto: Anna Burešová

Lesy města Prostějova a všem, kteří
nějakým způsobem přispěli ke zdárnému průběhu,“ neopomněli zmínit
organizátoři. A jak byli vlastně spokojeni? „My organizátoři jsme byli
spokojeni a dle reakcí účastníků i oni.
Předsevzatý úkol byl splněn,“ uzavřel
Petr Bureš a jak dodal, nemusí zůstat
jen u premiérového ročníku. (tok)

Na trase byly rozmíst÷ny informaéní tabule.

V ptenské sokolovně čekalo na vyhládlé poutníky občerstvení spolu
s malou kulturní vložkou, kterou byl
přednes Bezručovy básně „Ptení“. Závěr v klubovně na hřišti FC Kostelec
na Hané se pak protáhl až do večerních hodin. „Děkujeme za podporu
městu Kostelec na Hané, obci Ptení,
FC Kostelec na Hané, společnosti

MOSTKOVICE Zda se situace ve
Stražisku zlepší, bude hodně záležet
na osobě nového majitele. Lenka
Skácelová svého času vlastnila
i ubytovnu v Mostkovicích, která
nechvalně proslula podobnými problémy. „Po změně majitele se situace rapidně zlepšila. Nový majitel
s námi pravidelně spolupracuje,
a pokud je nějaký problém, okamžitě
jej řeší. Předchozí majitelka pouze
slibovala a nic se nedělo. Situace sice
úplně ideální není, ale nemusím se
už zabývat neustálými krádežemi
v zahrádkách a podobnými excesy,“
srovnal oba případy starosta Mostkovic Jaroslav Peška.
(mls)
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už je klid

Originální pochod: Bezruÿ, sluníÿko a houby V Mostkovicích

návštěvnice Pavla, která do Plumlova
přijela z Prostějova.
Hubertské slavnosti jsou jednou ze
dvou akcí pořádaných v Plumlově.
Tou druhou je jarní výstava trofejí pořádaná v kulturním domě
v Žárovicích.

Jedním z nejv÷tších lákadel pro d÷ti
byla zvíąata, a to zejména psi, kterých
se v Plumlov÷ sešlo požehnan÷.
Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

TÁHLY U NĚmÿic se chystá TUNEL Štikou byznysu
POZOR
na spekulanty
s pozemky!

aneb jsme
vámi u toho...

jubileum...

17101311183
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17101011164

PEDPLATNÉ
LEVN JI
608 960 042

V době od 4. do 6. října vnikl dosud nezjištěný pachatel na dvorek domu v obci na Drahansku.
Ze dvorku poté odcizil krosový
motocykl typu KTM oranžovobílé barvy. Majiteli motocyklu
svým jednáním způsobil škodu
vyčíslenou na 70 000 korun.
V případě dopadení a prokázání
viny pachateli tohoto skutku za
přečin krádeže hrozí trest odnětí
svobody na jeden rok až pět let.

A je bez motorky!

V době od úterního odpoledne
10 října do následujícího rána
v Čechách pod Kosířem dosud
nezjištěný pachatel odmontoval
a odcizil parkovací automat. Obci
tímto jednáním způsobil škodu
vyčíslenou na 200 000 korun.
V případě dopadení a prokázání
viny pachateli tohoto skutku za
přečin krádeže hrozí trest odnětí
svobody na jeden rok až pět let.

...a parkuje se zadarmo!

Krátce před třináctou hodinou
téhož dne obdrželi policisté další oznámení o nálezu munice.
V tomto případě jednatřicetiletý
muž v lesním prostoru u Pivína
nalezl hlavici připomínající ruční
protipancéřovou střelu. Na místo
se od obce Skalka přemístil policejní pyrotechnik, který určil, že
se jedná o nevystřelenou bojovou
část rakety Panzerfaust ze druhé
světové války. Dále zjistil, že raketa je bez zápalníku a munici si převzal k odborné likvidaci.

... panzerfaust v lese!

Předminulou sobotu 7. října před
desátou hodinou nelezl šestačtyřicetiletý muž při výkopových
pracích bagrem za hřištěm ve
Skalce předmět připomínající
munici. Po zajištění místa nálezu
policisty z obvodního oddělení
Prostějov 2 byl na místo přivolán
policejní pyrotechnik. Ten nález
klasifikoval jako ruskou dělostřeleckou minu ráže 82 milimetrů z období druhé světové války.
Z důvodu rizika při převozu nálezu pyrotechnik rozhodl o její
likvidaci přímo na místě. K té došlo ve 12:27 hodin na polní cestě
mezi obcemi Skalka a Pivín. Při
odstřelu nedošlo ke zranění osob
ani ke škodě na majetku.

sv
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jakké bylly oslaavyy paatroonaa myysllivcců....
3x foto: Martin Zaoral

sranda, představte si, jak by to vypadalo, kdyby se do sebe naplno pustili
dva boxeři a každý z nich vážil přes dvě
stě kilo. Proto je dobré se před takovými samci raději klidit pryč,“ zmínil se
Večerníku zkušený myslivec.
Celý program pak po osmnácté
hodině zakončila Svatohubertská
mše celebrovaná páterem Petrem
Klimešem. V průběhu dne hrála
skupina Hubertus. Lidi pak táhla
zejména občerství z myslivecké
kuchyně. Kdo by ostatně odolal
divočákovi na rožni? „Je to tady prima, hodně zvířat, pořád se něco děje

VÍCOV Minulý čtvrtek 12. října
krátce po třinácté hodině došlo na
silnici druhé třídy ve Vícově, směrem od Plumlova na Stínavu, k dopravní nehodě dvou automobilů.
A to osobního vozidla Landrover,
které řídil devětašedesátiletý řidič
a vozidla Hyundai, za jehož volantem seděl o dva roky mladší muž.
„Z prvotního šetření vyplývá, že
k nehodě mělo dojít v okamžiku, kdy
řidič Landroveru měl v mírném stoupání začít předjíždět před ním jedoucí
vozidla, včetně automobilu Hyndai,
jedoucího před ním a odbočujícího

vlevo na místní komunikaci,“ prozradila Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Alkohol byl u obou účastníků nehody na místě vyloučen orientačními
dechovými zkouškami, ke zranění
osob nedošlo. Předběžně byla celková hmotná škoda vyčíslena na 60 tisíc
korun. „Přesné příčiny nehody, její
okolnosti a míra zavinění jednotlivých
účastníků jsou v šetření policistů prostějovského dopravního inspektorátu,“
dodala mluvčí krajských policistů.
(mik)
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Foto: Policie R
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jež nepochopila, které zákony má ona
či kdokoliv jiný porušovat. „Pokud by
k něčemu takovému docházelo, máme
kontrolní výbor, proč na něco takového dopředu neupozornil?“ poznamenala Dvořáková, která se přiznala,
že jí hlavou prolétla myšlenka, že se
sama vzdá funkce... „Nakonec jsem
zachovala chladnou hlavu. Máme rozjeté důležité projekty. Konkrétně jde
například o potřebnou rekonstrukci
základní školy, která by měla vyjít na
osmdesát milionů korun. Bez dotací
se do ní určitě pustit nemůžeme. Mělo
by jít o největší investici za dobu mého
působení. Projekt bude organizačně
hodně náročný. Pokud vše vyjde, na
jaře by se s opravami mohlo začít,“
upozornila němčická starostka, která
je však z dlouhodobých sporů hodně
unavená. „Myslím, že každý může vidět, kolik peněz se proinvestovalo, co

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

a chutná nám. Jsme tady s malou dcerou a ta byla nadšená hlavně ze všech
těch psů, co se tu sešli. Akorát bych
si někam sedla a nemám kam. Těch
pár míst je pořád obsazených a země
je studená,“ zhodnotila povedenou
největší víkendovou událost v regionu

www.vecernikpv.cz

NĚMČICE NAD HANOU Bod
navrhující odvolání starostky a radního Milana Tesaříka (KSČM) původně na programu zastupitelstva
vůbec nebyl. Zastupitel Radoslav
Borovička (KDU-ČSL) s ním přišel až během samotného jednání.
Návrh zdůvodnil špatnou komunikací, nerespektováním názorů opozice a dokonce i údajným porušováním zákonů. Konkrétnější však
příliš nebyl, materiál spíše obsahuje řadu obecných tezí.
Milan Tesařík nařčení razantně odmítl, následně však neudržel nervy na
uzdě a jednání zastupitelstva rozhořčeně opustil. „Myslím, že byl z přístupu
mnohých lidí hodně rozčarovaný,“ komentovala starostka Ivana Dvořáková,

se za ně pořídilo a k čemu to slouží.
Díky našim lidem nám funguje i kulturní a společenský život. Jsem však
přesvědčena, že se toho mohlo udělat
ještě daleko více, pokud bychom se
zejména v posledních letech neutápěli v malicherných sporech. Jenže
dneska každý přesně ví, jak se to má
dělat, ačkoliv ani netuší, co všechno to
obnáší. Ale to určitě není jen v Němčicích, to je problém celé společnosti,“
konstatovala smutně Ivana Dvořáková,
kterou dlouhodobé spory znechutily natolik, že se rozhodla po volbách
o post starostky již neusilovat. „Jsem už
rozhodnutá. Rok mám být v důchodu,
klidně si ho budu užívat jinak. Do voleb
sice ještě půjdu, ale o jakoukoliv uvolněnou funkci usilovat nebudu. Ať si to
klidně zkusí někdo jiný,“ uzavřela dáma,
která má bohaté zkušenosti nejen z komunální, ale i krajské politiky. (mls)

„Pokusím se sehnat peníze
na opravu školy a pak odejdu
do d?chodu,“ netajila
znechucení DvoFáková
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PLUMLOV Myslivcům třináctka přála! Letos se již po třinácté sešli milovníci lesa a zvěře na plumlovském zámku, aby uctili svatého Huberta, svého legendárního patrona. Zároveň si na celé sobotní odpoledne připravili zajímavý program, který se však nijak zásadně nelišil od předchozích
ročníků. Díky slunečnému a teplému počasí přitáhl spolu s pochoutkami
z myslivecké kuchyně na nádvoří stovky lidí. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

Martin ZAORAL

pro Večerník

původní zpravodajství

Trubači Vojenských lesů uplynulou
sobotu tradičně zahájili Hubertské
slavnosti na plumlovském zámku.
Návštěvníci, kterých letos dorazilo několik stovek, mohli postupně sledovat
přehlídku loveckých psů, obdivovat
dravé ptáky a sovy či se dozvědět něco
o historii střelných zbraní, do níž dali
nahlédnout lukostřelci ze skupiny
Kirri. Chybět nemohlo ani vábení jelenů pomocí několika druhů troubení.
Diváci si tak mohli postupně vyslechnout, jak troubí nezkušený mladík, samec toužící po lani či zdatný jelen po
vítězném boji. „Boj jelenů není žádná

PROSLUNĚNÉ
HUBERTSKÉ SLAVNOSTI
Na zámku nebylo kam si sednout, lidí přišlo víc, než organizátoři čekali

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Bagr odhalil minu...

KRONIKA



zprávy z regionu

region

ERNÁ

16
zpravodajství

9

171011311185

na třináct tisíc korun, dále pak požaduje bolestné ve výši
dvaadvaceti tisíc korun.
Bez následků však rozhodně nezůstal ani Patrik
Hala, který dle svých slov měl mimo jiné nadvakrát
zlomený nos. Jeho zásadním problémem však je, že se
do podobných konfliktů s nejrůznějšími lidmi dostával
poměrně často, byl dokonce v „podmínce“. Problémy
s ním měl mimo jiné i muž, který mu v Prostějově na
Újezdě pronajímal byt. „Chtěl bych se za všechno moc
omluvit,“ hlesl u soudu směrem k manželce poškozeného.
V tu chvíli působil pokorně a rozhodně nevypadal na
onoho „gangstu“, za něhož se zejména pod vlivem alkoholu tak rád vydává...
Rozsudek v této věci dosud nepadl, hlavní líčení
bylo odročeno na 13. listopadu.

Basketbal:
1 Matouš Pelikán O6.B - reprezentant ČR U16 (studuje s vyznamenáním)
2 Štěpán Borovka 3.B - reprezentant
ČR U17 (studuje s vyznamenáním
- 1,0)
3 Juraj Páleník 3.B - reprezentant SR
U18
4 Milan Szabó 4.B - reprezentant SR
U20, hráč basketbalové Kooperativa
NBL
5 Jan Maděra 4.B - reprezentant ČR
U18

  %

Golf:

& '(

* Připravila vás škola adekvátně
pro studium na vysoké školy?
„Již během studia na GJW jsem byl
rozhodnutý pro další studium na
´vejšce´. Vzdělání pro mě bylo vždy
prioritní. Po úspěšném složení maturitní zkoušky a přijímacího řízení jsem
se rozhodl pro studium na Univerzitě
Palackého v Olomouci. Mým studijním oborem je biologie v kombinaci
s tělesnou výchovou.“

) * +

Atletika:
1. Tereza Korhoňová 1.B - bronzová
na Mistrovství ČR v hodu oštěpem
(7. místo v překážkách)

Cyklistika:
1. Natálie Valuchová 3.B - mistryně
ČR v časovce družstev a časovce
jednotlivkyň

Plavání:
1. Veronika Hrabalová 2.B - pravidelná
účast na MČR; nejlepší dosažené
umístění 3. místo, pravidelně do 8. místa

Stranu připravily: A. Průšová, Z. Bálintová, V. Zbořilová

Na Gymnáziu Jiřího Wolkerova
studovalo či studuje hned několik
sportovních talentů, kteří se prosadili nejen za lavicemi. Někteří
z nich to dotáhli až do národních
výběrů a dnes stojí na prahu profesionální kariéry. Jedním takovým
je loňský úspěšný maturant Martin
Nábělek, s nímž jsme pořídili krátký exkluzivní rozhovor.
* Máte pocit, že vám škola poskytla
dobré podmínky pro sport i studium?
„Ano, a to velmi dobré podmínky.
(úsměv) Již po dobu studia jsem byl
členem reprezentačního týmu České republiky. Sportovní příprava mi
zabírala dost času, ale ve škole mi
bylo umožněno studovat za využití
individuálního vzdělávacího plánu,
tudíž bylo možné skloubit tréninky
s přípravou do školy. Když jsem potřeboval, učitelé mi vždy poskytli individuální konzultace.“

říká Martin Nábělek

velmi dobré podmínky,“

„GJW poskytuje

Tenis:
1. Jiří Lehečka 1.B - člen
reprezentačního týmu v kategorii do 16 let, mistr Evropy ve čtyřhře, člen reprezentace. ČR na MS do 16 let,
2. David Kovařík 2.B pravidelná účast na MČR;
nejlepší dosažené umístění v žebříčku 5. místo
v ČR (mladší žáci), účast
na zahraničních turnajích
ETA - nejlepší umístění
121. v Evropě

1. Štěpán Holiš (ukončil studium 2017) - reprezentace
ČR, mistr ČR a vicemistr ČR v singlu a ve čtyřhře

Tenis:

1. Kateřina Zdráhalová (2013) - reprezentační družstvo
žen ČR

Volejbal:
1. Klára Dvořáčková 2.B
- extraliga juniorek ČR,
reprezentantka ČR
2. Veronika Dudová 2.B
- extraliga juniorek ČR,
reprezentantka ČR
3. Tereza Slavíková 4.B
- reprezentace ČR, hráčka
současného „A“-týmu VK
Prostějov (nejvyšší ženské ligy)
4. Šarlota Svobodová O7.A reprezentantka ČR v beachvolejbale, start na ME U18

SOUÈASNÍ STUDENTI

Kooperativa NBL,
studium na FTK UP Olomouc
4. Adam Goga (2016) - reprezentant ČR U20, hráč basketbalové Kooperativa
NBL, studium na PřF UP Olomouc (Biochemie)
5. Martin Nábělek (2017) - reprezentant ČR U20, hráč basketbalové Kooperativa
NBL, studium na PřF a FTK UP Olomouc (Bi, Tv)
6. František Váňa (2017) - reprezentant ČR U20, hráč basketbalové Kooperativa
NBL, studium na PdF a FTK UP Olomouc (A, Tv)
7. Adéla Neubaerová (2017) - reprezentantka U16, U18, účast na ME vyhlášena
jako členka týmu ALL STARS, studium na FSV MU Brno (sportovní management)

Volejbal:

1. Kristýna Adamčíková (2016) - reprezentantka ČR,
nejvyšší ženská liga, 6. místo na ME v beachvolejbale,
v současné době studuje architekturu na Universitě v USA
(získala stipendium)
2. Sarah Cruz (2017) - reprezentace ČR, hráčka současného A týmu VK Prostějov (nejvyšší ženské ligy)
3. Adéla Stavinohová (2017) - reprezentace ČR,
hráčka současného A týmu PVK Olymp Praha

Basketbal:

1. Petr Dokoupil (ukončil 2007) - bývalý juniorský
reprezentant ČR a hráč basketbalové Kooperativa NBL
absolvent PřF UPOL - matematika v bankovnictví
2. Jaromír Bohačík (2011) - reprezentant ČR na letošním ME,
nejlepší hráč basketbalové Kooperativa NBL
3. Marek Sehnal (2015) - reprezentant ČR U20, hráč basketbalové

ÚSPÌŠNÍ ABSOLVENTI GJW...

Stejně jako minulý rok bude v rámci studia na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově otevřena jedna třída talentového oboru gymnázium se sportovní přípravou. Do 30. listopadu 2017 mají možnost podat přihlášku žáci 9. tříd, kteří se aktivně věnují
vrcholovému sportu a chtějí spojit studium se sportovní přípravou.
V rozsahu jedné třídy tuto možnost pro talentované sportovce nabízí Gymnázium Jiřího Wolkera již několik let a v řadách studentů školy
i absolventů se objevili úspěšní sportovci. Sportovci, kteří spojili a spojují svoji úspěšnou sportovní kariéru s dobrými studijními výsledky
a dalším studiem na vysokých školách. V rámci tohoto oboru také gymnázium podporuje práci trenérů a sportovní přípravu.
Podrobnosti o přijímacím řízení včetně vzoru přihlášky lze najít na webových stránkách Gymnázia Jiřího Wolkera. Přehled
úspěšných studentů a absolventů je za několik posledních let skutečně imponující. Jde o reprezentanty České republiky
a úspěšné vrcholové sportovce.

PRO 30 TALENTOVANÝCH SPORTOVCŮ

GYMNÁZIUM JIŘÍHO WOLKERA

Právě „vítěz“ uvedené bitky následně zavolal policii
a v celé věci nyní figuruje jako poškozený. Z rvačky si
odnesl otřes mozku, mnohočetná zranění hlavy, hrudníku i kolen a další zranění. Kvůli tomu nemohl bezmála
půl měsíce chodit do práce. Způsobenou škodu vyčíslil

Ve høe jsou ušlá mzda i bolestné

>>> dokončení ze strany 5
Nezpochybnitelným faktem však zůstává, že Hala na
poškozeného zaútočil ozbrojen tzv. boxerem, což je kovová násada na prsty. „My jen stáli kolem nich a nijak
se do toho nepletli. Vše skončilo tím, že pan poškozený
klečel na ležícím Patrikovi, který se mu vzdával,“ popsali
shodně všichni čtyři mladíci, kteří provázeli svého kamaráda.


    
 " #$%&' ( ))*+ "(-'...

PROSTĚJOV Horší než být slepý je nevidět druhé,
kteří potřebují naši pomoc. Přesně dva tucty středoškoláků se vydaly uplynulou středu do ulic Prostějova, aby ve dvojicích vybíraly peníze v rámci 18. ročníku celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Činili se
i žáci čtyř prostějovských základních škol.
>>> dokončení na straně 29!

(  *4  
!    "
   , 

hlavně studenti Trivisu

Bílou pastelku nabízeli

letos slavíme jubileum...

NABÍDNE PŘÍLEŽITOST STUDIA

Pondělí 16. října 2017
www.vecernikpv.cz

17101311176
17101311186

10

rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...

Pondělí 16. října 2017
www.vecernikpv.cz

KAREL
RICHARD
MARINOV“
Karel Kekeši se už jako malý kluk toužil stát profesionálním zpěvákem
G 
  .

PROSTĚJOV Okrašlovací spolek města Prostějova spolupracuje
s Karlem Kekešim již několik let,
zejména při vystoupení s Dagmar
Cáskovou, kdy tuto duo hraje a zpívá v domovech seniorů nebo na
akcích nejen pro starší spoluobčany
v „Duze“. Mimo to jej můžete vidět
také na muzikoterapiích i přednáškách v Prostějově a okolí, byť nyní
tráví více času v Praze. Ostatně muzikoterapie, harmonizace zpěvem,
meditace, odbourání stresu, dechové cviky, harmonizace čaker, alikvótní zpěvy, akordeon a mnoho dalšího
- právě to je oblíbený Karel Kekeši.
Přestože se narodil v Krnově a nyní
bydlí v Praze, vyrůstal a největší část
života strávil v Prostějově.

v rámci
exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

Natálie
MORÁVKOVÁ

17101111165

 Kdy jste se začal věnovat hudbě?
„Dá se říct, že celkově odmalička. Maminka mi říkala, že jsem dřív zpíval,
než mluvil. (směje se) A tak mě zpívání
provází celým životem. Mám rád především šansony.“
 O čem jste vůbec snil v dětství?
„Jako malý kluk jsem toužil stát se profesionálním zpěvákem.“
 Takže jste chodil do základní
umělecké školy a na konzervatoř?
„Nemám žádné pěvecké školy ani
konzervatoř, ale za svůj život jsem absolvoval mnoho kurzů zpěvu a naučil
se několik technik zpívání uvolňujících
přirozený hlas. Od dětství jsem se učil

hrát také na akordeon a zpíval lidové
písně. Mojí největší školou byl ale samotný život.“
 Proč vám rodiče neumožnili rozvíjet se v hudební sféře?
„Z jejich strany se mi bohužel nedostávalo vůbec žádné podpory. Chtěl jsem hrát
na klavír, ale ze strany rodičů byla pokaždé negativní odezva...“
 Kdo vás tedy naučil hrát na akordeon?
„Rodiče byli chudí, tak
chtěli, abych chodil jen
do hudební výchovy na
akordeon. Já se bránil
a teprve v osmé třídě
mě vzal pan Kuchař
z milosti na takzvaný
´švindl kurz´, kde mě
naučil trochu noty
a seznámil s tím, jak se na
to hraje. Zbytek byl jen
na mně, tudíž jsem ve
čtrnácti letech začínal jako
samouk podle sluchu.
Dnes je akordeon
mou láskou.“
(úsměv)

 Je o vás známé, že se věnujete
alikvótním zpěvům. Co to vlastně je
a jak dlouho se jimi zabýváte?
„Alikvótním zpěvům se věnuji asi šest
let. Byla to dlouhá cesta. Alikvótní
zpěv je technika využívající jazyka
a horního patra. Jazyk dám na horní
patro a posouvám ho. V rámci sebe-

 Působil jste v nějaké kapele?
„Zpíval jsem v dechovém orchestru Vřesovanka, kde jsem se poznal
s Dagmar Cáskovou, dále ve vojenské
kapele Hrušovanka, patnáct let jsem
byl zpěvák v Tanečním orchestru Sokrat v Karlových Varech i v Orchestru
Václava Hybše.“

Zpíval jsem na Šlágru a nakoukl do byznysu.
Zjistil jsem, že není o co stát... Je to jen iluze,
show pro lidi a nic není skutečné. Nemám rád
televizní média, neříkají totiž vůbec pravdu!

-  

poznávání jsem
potkal jistou Petru
Schwabe, která ve mně
objevila schopnost harmonizovat za pomoci alikvótně-intuitivního zpěvu. Je to
technika zpívání různě
vysokých tónů, které svojí vibrací
příznivě
působí na
naši psychiku i na orgány v našem
těle a uvolňují
tlak, stres a napětí.
Dokáže
zklidnit a celkově
harmonizovat. Tuto
techniku zpívání a její vibrace znali již naši dávní předkové, egyptští kněží, tibetští
lámové a šamani. Poznal
jsem také alikvótního zpěváka
Wolfganga Sauce z Německa.“

 Jak jste se octil v Karlových Varech?
„Udělal jsem si tam masérský kurz
a masážím se věnoval dobrých dvacet
let. Zároveň jsem byl členem Tanečního orchestru Sokrat.“
 Vystupoval jste i někde jinde?
„Zpíval jsem na Šlágru pod starým
jménem Karel Richard Marinov, to
mě ovšem nenaplnilo.“
 Takže jste nějakou dobu používal jiné jméno?
„Ano, přechodnou dobu jsem pod
ním vystupoval. Z té doby naleznete
mnoho mých vystoupení např. na
www.youtube.cz, dokonce i ´cédéčko´ z té doby nesou jméno K. R.
Marinov. Pak jsem se ale vrátil ke kořenům a vystupuji pod svým původním jménem Karel Kekeši.“
 Říkáte, že vás zpívání na TV
Šlágr nenaplnilo. Proč?
„Raději zpívám sám a pro radost.
Nakoukl jsem do byznysu a zjistil,
že není o co stát... Je to jen iluze,

show pro lidi a nic není skutečné.
Nemám rád televizní média, neříkají pravdu!“
 Zúčastnil jste se někdy nějakých soutěží?
„V roce 1997 jsem vyhrál v pěvecké
soutěži Caruso Show zájezd do Tunisu, o rok později jsem skončil na
druhém místě v televizní estrádě
Rozjezdy pro hvězdy.“
 Máte nějaký svůj hudební
vzor?
„Vzorů mám hodně, zejména
těch, kteří zpívají srdcem. Lze sem
zařadit Edith Piaf, Lisu Gerrard,
která nazpívala úvodní song k filmu Gladiátor, jednu z nejsilnějších písní Scary Face. Z českých
umělců by to potom byli Waldemar Matuška, Karel Hála, Judita
Čeřovská.“
 Kde nejraději zpíváte?
„V prostorech s vysokou klenbou.
A rád zpívám a hraji seniorům.“
 Takže kostely?
„Tam je dobrá akustika i vysoká klenba.
Ne vždy je mi to však dovoleno! Nevím,
čeho se bojí, a proto ne vždy souhlasím
s jejich zákazy...“ (zamračí se)

 Jaký hudební žánr máte v oblibě?
„Rád zpívám intuitivně-alikvótní
zpěvy, šansony, lidovky, swing a etnickou muziku.“
 A když si chcete něco poslechnout, čemu dáváte přednost?
„Poslouchám klasiku, balkánskou
muziku, arabskou hudbu, šansony.“
 Přidal byste nějaké vaše životní
krédo?
„Zdravý selský rozum, otevřené čisté srdce a radost - to je mé životní
motto.“
 Nedávno na muzikoterapii jste
zmínil psychohygienu. Můžete
přiblížit?
„Psychohygiena znamená vyčistit si
hlavu. Najít si čas jen pro sebe, pustit si muziku, zazpívat si. Je to hlavně
o duši.“
 Najde se ve vašem životě perlička?
„Jsem adoptovaný. To jsem se ale dozvěděl až po smrti adoptivních rodičů. Mé rodné jméno bylo Karel Vrba.“
 Čemu se nyní nejvíce věnujete?
„V současné době především sólovému koncertování, muzikoterapii a nahrávání cédéčka.“

vizitka
KAREL KEKEŠI
✓ narodil se 6. srpna 1967 v Krnově
✓ skoro čtvrtstoletí, přesně 24 let žil v Prostějově
✓ jako zpěvák je oblíbený zejména mezi seniory
✓ absolvoval SOU v Olomouci, obor mechanik,
opravář kolejových vozidel
✓ zpíval s Vřesovankou, Hrušovankou,
v orchestru Sokrat, působil také v Orchestru Václava Hybše
✓ vydal tři vlastní CD Harmonia, Na křídlech lásky a Na vlnách Jadranu
zajímavost: jeho rodným jménem je Karel Vrba, o adopci se dozvěděl
po smrti adoptivních rodičů...

letos slavíme jubileum...
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PARLAMENTNÍ VOLBY UŽ O TOMTO VÍKENDU. BUTE U TOHO S NÁMI!
Odpočítávání času do zahájení voleb do Parlamentu
České republiky se zastavilo na úplném minimu! Do
otevření místností zbývá
už jen něco málo přes čtyři dny. Večerník v dnešním
vydání přináší svým čtenářům a samozřejmě i potencionálním voličům ten
nepřehlednější předvolební sumář a mnohé pohledy
na jednotlivé kandidáty
z nejrůznějších politických
stran a hnutí. V pátek 20.
října či v sobotu 21. října
budete rozhodovat o další
čtyřleté budoucnosti naší
republiky. Nepochybujeme
o tom, že většina z vás už
ví, komu předá svoji důvěru a jakého kandidáta
„pošle“ do Poslanecké sněmovny. Očekává se velmi
slušná volební účast a my
Prostějované bychom se
měli zachovat jako patrioti
a dát hlas právě prostějovským kandidátům.
Večerník bude během
nadcházejícího víkendu
volby pochopitelně sledovat. Na www.vecernikpv.
cz najdete podrobnou
reportáž, to nejzajímavější s konečnými výsledky
a ohlasy regionálních
kandidátů pak najdete
v příštím tištěném vydání.

POSLEDNÍ PR{ZKUM: sociální demokracie se mírn pibližuje
Dle reprezentativního výzkumu veřejného mínění
na dospělé populaci České republiky, který agentura FOCUS provedla v první polovině října 2017,
by sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO 2011, za
kterým s odstupem následuje ČSSD. Do poslanecké sněmovny by se dostaly také KSČM, ODS, SPD,
TOP 09, Piráti a KDU-ČSL. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu agentury Focus.
Agentura Focus provedla ve dnech 3. až 10. října reprezentativní výzkum veřejného mínění na dospělé
populaci České republiky pomocí přímých standardizovaných (face to face) rozhovorů vyškolených tazatelů
s respondenty. Výběrový vzorek tvořilo 999 respondentů ve věku 18 a více let, kteří byli vybráni metodou
kvótního výběru na základě pohlaví, věku, vzdělání,
velikosti obce bydliště a kraje. Volební model vychází
z odpovědí 548 respondentů, kteří vyjádřili ochotu jít
k volbám a zároveň měli vybranou stranu, které chtěli
dát svůj hlas.

PØEDPOKLÁDANÁ
VOLEBNÍ ÚÈAST
øíjen 2017

Do poslanecké sněmovny by se podle volebního modelu agentury Focus dostalo
osm politických stran. Zvítězilo by hnutí ANO 2011, které by získalo 26,5 % hlasů.
S větším odstupem by následovala ČSSD se ziskem 15,7 % hlasů. Třetí příčku by
obsadili komunisté, kterým vyjádřilo v modelu podporu 12,4 % voličů. Těsně pod
desetiprocentní hranici se pak umístila ODS s voličskou podporou 9,9 % následovaná SPD Tomio Okamura (7,1%) a TOP 09 (7 %). Blíže k pětiprocentní hranici
jsou Piráti a KDU-ČSL, uzavírající skupinu stran, které by se podle modelu dostaly
do dolní komory Parlamentu ČR. Pirátům vyjádřilo podporu 6,6 % respondentů
a KDU-ČSL 6,2 %. Pod prahem nutným pro vstup do sněmovny zůstávají Starostové (2,9 %), Zelení (2,6 %) i ostatní strany.

VOLEBNÍ MODEL, øíjen 2017

Zdroj: FOCUS
Pokud by se sněmovní volby konaly počátkem
října 2017, zúčastnilo by se jich 64 % dospělé
populace. Deklarovaná účast od května 2017
vytrvale mírně roste.

Preference ANO 2011 a ODS oproti výzkumu ze srpna 2017
mírně poklesly, vzrostla naopak podpora Pirátů a SPD. U ostatních stran nenastaly ve volebním modelu výraznější změny.
Zdroj: FOCUS

SpoZítejte to politik^m p_i volbách
Už je to pár let, kdy jsem naposledy
trénoval mladé fotbalisty. Když jsem
kluky posílal na hřiště, sestavu jsem
vybíral podle toho, jak kdo hrál minulý
zápas. Volil jsem ty, kteří se snažili, měli
výsledky, makali pro tým, hráli fér...
Věřím, že podobně budou lidé hodnotit nás - politiky - při volbách.
Nenechají se 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. Mnohem důležitější
je to, jak se kdo angažuje při přípravě

a získávání podpory pro zákony napříč
sněmovnou a politickými stranami.
Tento proces probíhá v kuloárech
a diváci na ČT24 ho nevidí...
Když si projdu v hlavě uplynulé
čtyři roky, angažoval jsem se takto
při přípravě bezpočtu zákonů a je-

jich 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 sta-

rosta, 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 se nemá za co stydět, uplynulé čtyři roky jsme prostě makali.
Ladislav OKLEŠTĚK,
lídr kandidátky Olomouckého kraje
Zadavatel: ANO 2011
Zpracovatel: PRODUCTION
TEAM, s. r. o

PETR SOKOL
ROZKRÁDAJÍ U„VÝSLECHU“
REPUBLIKU!

1. SPD považuje memorandum
ohledně těžby lithia podepsané mezi
ministrem průmyslu a obchodu
Jiřím Havlíčkem (ČSSD) a australskou společností European Metals
Holdings, jejíž dceřiná společnost
Geomet prováděla v okolí krušnohorského Cínovce průzkumné vrty
a které také patří přednostně těžební
práva, za poškození zájmů České republiky a faktickou loupež jejího nerostného bohatství. Česká republika
je podle posledních geologických
průzkumů jedním z největších nalezišť celosvětových zásob lithia, jehož
cena za posledních pár let několikanásobně vzrostla. Geologické průzkumy na Cínovci totiž odhalily, že
v oblasti se nachází cca 6,5 milionu
tun vytěžitelného lithia, což znamená asi 3 % celosvětových zásob této
strategické horniny. Tyto zásoby by
republice vynesly spolu s wolfra-

mem a cínem, které by se vytěžily
navíc spolu s lithiem, do státního
rozpočtu ČR minimálně 4,4 bilionu
korun v průběhu dvaceti let.
SPD v této souvislosti požaduje, aby
Parlament České republiky přijal
zákon, jenž zajistí těžbu a zpracování
zásob lithia v České republice státní
organizací. A ta pak bude svůj zisk
plně odvádět do státního rozpočtu
České republiky. Do přijetí tohoto
zákona by vláda České republiky
neměla činit žádná nevratná rozhodnutí v této věci a měla by odvolat
platnost memoranda podepsaného
ministrem Havlíčkem. Peníze, které
by mohl stát z lithia získat, by nejen
umořily státní dluh, ale bylo by možné dát více finančních prostředků
starým lidem na důchody a léky,
školství, zdravotnictví, na posílení
policie, armády a tak podobně. Loupež lithia přes SPD neprojde.

2. V médiích zveřejněný dokument
k privatizaci OKD jasně dokazuje, že
prodej společnosti pod cenou nebyl
chybou odhadců, ale vlády premiérů
Špidly a Grosse. Věděli, že odhad
nezahrnuje cenu dceřiných společností. Odpovědnost za prodej OKD
nesl tehdejší ministr financí a dnešní
premiér Sobotka. Jde o zásadní informaci v celé věci. SPD bude požadovat zařazení této kauzy jako bod
jednání sněmovny, a pokud se potvrdí informace v tisku, je nutné, aby
věc znovu prošetřily orgány činné
v trestním řízení.
Radim FIALA,
lídr kandidátky Hnutí Svoboda
a přímá demokracieTomio Okamura
v Olomouckém kraji
Zadavatel: SPD-T. Okamura
Zpracovatel: SPD- T.Okamura

Čím jste chtěl být jako malý
kluk?
„Začalo to popelářem, když jsem
každou středu ráno čekal, až pojedou ´košipáni´, jak jsem jim říkal,
kolem našeho domu. Pak přišlo
období hasiče. A nakonec jsem se
reálně začal chystat na to, že budu
sportovním komentátorem. Táta mi
předvídal, že budu novinářem, což
se nakonec trochu splnilo, protože
pravidelně píšu články do časopisu
Reflex i místního Večerníku.“
Vaše oblíbená kniha?
„Když jsem byl kluk, vedl u mne
Tajuplný ostrov, klasická verneovka.
Dnes bych asi řekl Pěna dní. Rád čtu
ale také detektivky nebo knihy s nějakou historickou zápletkou.“
A oblíbený film?
„Z českých mám opravdu rád Samotáře, z cizích bych jmenoval Návrat
Somersbyho, což je film o trestu
smrti, věrnosti a loajalitě. Jak jsem
už u vás psal, současný svět ale spíše připomíná ukázky ze sci-fi filmu

Demolition man, kde je všechno
zakázané jíst, pít či říkat.“
Jakou barvu máte nejraději?
„Asi nemohu říct nic jiného než
modrá. Ale tady to do sebe zapadá. Modrá byla opravdu vždy mou
favoritkou, i když jsem ještě vůbec
nepřemýšlel o politice.“ (úsměv)
Jaký je váš rodinný stav?
„Jsem ženatý. S manželkou Miladou
bydlíme v Prostějově a vychováváme tři děti. Jedno chodí na vysokou,
druhé na střední a třetí - nejmladší
- navštěvuje letos poslední ročník
školky.“
Jak vypadá vaše ideální
dovolená?
„Nejradši jezdím každý rok do
Chorvatska k moři. Mám cestování
vůbec rád, ale čím je člověk starší,
tím víc ocení, že může zůstat celou
dovolenou na jednom místě.“
Jaké záliby máte ve volném
čase?
Rád sleduji jakýkoli sport, což je tak
trochu dědictví z doby, kdy jsem se

připravoval na kariéru sportovní komentátora. Mám také jednu zálibu,
která mne vlastně dovedla k současné práci. Od mala mám moc rád vlajky. Když jsem byl kluk, byla mou nejoblíbenější knihou publikace ´Vlajky
a znaky světa´ z edice Oko. Přes vlajky jsem se pak dostal k zeměpisu, od
něj k politické geografii a politologii,
kterou učím na vysoké škole.“
Jaký je vlastně rozdíl mezi
politologem a politikem?
„Asi jako mezi sportovním komentátorem a fotbalistou. Politologie je věda o
tom, jak funguje stát a politika jako celek.“
Často vystupujete v televizi.
Naposledy jste byl uplynulý čtvrtek v pořadu Události, komentáře
na ČT. Proč vždy zdravíte: „Dobrý večer, z Hané“?
„V Prostějově nemáme studio České
televize, takže musím jezdit do studia v
Olomouci. A protože jsem z Prostějova, říkám dobrý večer z Hané.“ (úsměv)
Zadavatel: ODS
Zpracovatel: ODS

17101311206

17101311205

Ne, ne, nejde o opravdový výslech, ale o palbu otázek na tělo, které jsme podrobili Prostějovana
Petra Sokola. Ten kandiduje jako číslo 2 za občanské demokraty do Sněmovny. Jenže volby
doslova klepou na dveře a politické rozhovory nejsou rozhodně nedostatkovým zbožím,
takže jsme se rozhodli podívat se na něj z trochu jiného úhlu - více osobního...
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Další agentura Median se ve svém
průzkumu týkajícím se volebních
preferencí před volbami do sněmovny
nevěnovala pouze hodnotám volebních preferencí, ale zjišťovala také,
zda a kam hodlají přeběhnout voliči
oproti posledním volbám. Zajímavé
jsou však také údaje týkající se podílu
voličů, kteří se chystají stranu, jíž volili
v posledních volbách do Poslanecké
sněmovny v roce 2013 volit i v nadcházejících volbách.
Z tohoto pohledu mají nejvěrnější voliče
KSČM společně s Piráty, kde se pro
opětovnou volbu vyslovilo 83 % dotázaných. Za nimi následuje hnutí ANO
2011, které hodlá znovu volit 77 % dotázaných, čtvrtá v tomto pořadí je ODS, již
hodlá opětovně volit 75 % dotázaných, na
pátém místě tohoto žebříčku jsou lidovci
s 66 % opětovných voličů. Až šestá je sociální demokracie, kterou hodlá znovu
volit 55 % z těch, kteří ji volili v roce 2013,
a ještě pod ní je TOP 09, pro kterou je
opětovně rozhodnuto 54 % dotázaných.
A zcela poslední v tomto žebříčku jsou
zelení, kterým podle Medianu zůstane
věrných 53 % voličů.
Pokud se podíváme, kam stranám utíkají
voliči, zjistíme, že hnutí ANO 2011 utíkají
voliči do všech směrů, ale souhrnně nejvíce
jich avizuje, že nepůjde volit nebo že nejsou
rozhodnuti, koho volit, a to 6 %. K ČSSD
hodlají od ANO utéci 3 % voličů a 3 %
k ODS (5 % z těch, kteří v roce 2013 volili ANO 2011, již v některých následujících
volbách barvy hnutí opustili a vrátili se zpět
k ODS). Tři procenta voličů Andreje Babiše
a spol. avizují volbu Okamurovy SPD,

PARLAMENTNÍ VOLBY UŽ O TOMTO VÍKENDU. BUTE U TOHO S NÁMI!

navštivte stále více oblíbenější inter netové stránky www.vecernikpv.cz

úst anebo kdo se vám snažil aspoň
pomoci.
Byla to ODS nebo ČSSD nebo KDU-ČSL nebo TOP 09 nebo KSČM
nebo ANO 2011.
Máte jedinečnou možnost si mezi
nimi vybrat tu správnou, která se postará o vás a ne o sebe.
Když si nevyberete, tak se vám nabízejí další strany: Piráti, Zelení, Realisté, SPD, Starostové a Nezávislí. Mají
vůbec kompletní program a dostatek
vynikajících odborníků…? Zvažte!
Věřím, že nesednete na vějičku a dáte
důvěru té straně, která vám zajistí tak
potřebnou prosperitu, ale pro všechny.
Jeden z voličů Antonín Dušek,
Prostějov

TENTO PÁTEK DOPOLEDNE

ON-LINE REPORTÁŽ,
PRŮBĚŽNÉ I KONEČNÉ VÝSLEDKY
HLEDEJTE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ!
STARTUJEME

Agentura SC&C provedla výzkum,
na jak dlouho by občanům vystačila
finanční rezerva. Je to ohromující zjištění! Jen každý osmý by s našetřenými
penězi vyžil šest měsíců. Další pětina
by s naspořenou rezervou dokázala
vyžít jen tři měsíce a třetina nemá vůbec představu, na jak dlouho by jim
finanční rezerva vystačila.
Závěr: pokud by většina přišla o pravidelný zdroj příjmu (výplaty, důchody,
sociální dávky), tak nad vodou by se
dlouho neudržela.
A teď vezměte rozum do hrsti. Strany
se předbíhají v nabídkách, jak vám
doslovně vylepší váš život. Měli jste
možnost již přes dvacet let porovnávat, kdo vám mazal jen med kolem

do Poslanecké snmovny

došlo na naši adresu...

ovšem již 9 % z těch, kteří v roce 2013,
k SPD dříve přešla a hodlá je volit i nyní.
Největší hromadný odliv zaznamenává
podle Medianu sociální demokracie, od
které odchod k hnutí ANO 2011 avizuje
22 % z těch, kteří v roce 2013 volili ČSSD.
Z 15 % voličů, kteří tuto stranu volili
v roce 2013, jsou už nyní voliči hnutí
ANO. Lze tedy konstatovat, že přesun
voličů ČSSD k hnutí ANO 2011 nejen
že trvá, ale navíc nabírá na tempu. Dalších
9 % z těch, kteří v roce 2013 volili ČSSD,
v nadcházejících volbách k urnám
nepřijde nebo není rozhodnuto, koho
bude volit. Ke komunistům od ČSSD
avizuje „útěk“ 5 procent voličů.
Stejně jako ČSSD také KSČM ztrácí své
voliče nejčastěji jejich přechodem k ANO
2011, kdy 7 % komunistických voličů
z posledních sněmovních voleb avizuje
volbu hnutí a 3 % z těch, kteří komunisty
volili v posledních volbách do Sněmovny,
jsou voliči ANO již nyní. Zajímavé je, že
k sociální demokracii voliči komunistů
téměř neutíkají a stejně tak jako k SPD
hodlá komunistům v nadcházejících volbám přejít pouze 1 % voličů. 6 % voličů
komunistů avizuje, že nepůjde k volbám
či není rozhodnuto, koho volit.
TOP 09 ztrácí nejvíce voličů ve prospěch
ODS, ke které v následujících volbách
avizuje přechod 10 % někdejších voličů
TOP 09, přičemž 11 % z těch, kteří v roce
2013 volili TOP 09, jsou již současnými
voliči ODS. A také TOP 09 ztrácí část
voličů ve prospěch hnutí ANO, kam
směřuje 8 % jejích voličů. Nevoličů či
nerozhodnutých voličů z řad bývalých
voličů TOP 09 avizuje Median 6 %.

Zdroj: MEDIAN

ODS ztratí dle Medianu ve prospěch
ANO 5 % voličů a 7 % jejích voličů není
rozhodnuto, koho volit či k volbám
nepřijde.
Okamurovu SPD (bývalému Úsvitu
přímé demokracie T Okamury) hodlá
k ANO utéci 13 % voličů a 15 % jeho
voličů k volbám nepřijde vůbec nebo
neví, koho bude volit. Stejné procento
voličů pak Okamura ztratí ve prospěch
ostatních, v průzkumu nevedených stran.
K sociální demokracii hodlají přijít 3 %
Okamurových voličů.
KDU-ČSL zřejmě ztratí své voliče zejména ve prospěch STAN, kdy 12 %
současných voličů lidovců avizuje, že
v nadcházejících volbách zvolí Starosty,
a 6 % voličů KDU-ČSL hodlá přejít k
hnutí ANO.
Piráti ztrácejí své voliče zejména ve
prospěch Zelených, a to 3 % hlasů (stejný
počet voličů zelených však hodlá tentokrát dát svůj hlas Pirátům).
Velký zástup voličů dokáže hnutí
ANO čerpat také z bývalých nevoličů
a prvovoličů, kdy 12 % prvovoličů avizuje volbu hnutí ANO, přičemž druhou
nejsilnější stranu, ČSSD, hodlá volit
pouze 1 % prvovoličů. Sympatiím se
krom hnutí ANO těší u prvovoličů
také Piráti, jejichž volbu avizuje 7 %
prvovoličů, SPD, jíž hodlá dát svůj hlas
5 % prvovoličů, stejně jako TOP 09.
Z tohoto průzkumu Agentury Median
je jasně vidět, že hlavní síla hnutí ANO
2011 spočívá v tom, že dokáže velmi
silně odsávat voliče všem tradičním politickým stranám bez ohledu na jejich
umístění v politickém spektru. A zcela
nejlépe se mu daří přebírat voliče sociální
demokracii. To by pro ČSSD mělo být
velkým varováním, pokud by chtěla
a měla možnost vstoupit s hnutím ANO
do vládní koalice. Strategie mlčení či tichého kuňkání úspěchů vlády – navíc bez
vyzdvihnutí práce sociální demokracie –
někde, kde si toho téměř nikdo nevšimne,
není dobrá strategie…

13

KSČM je zavedenou politickou stranou, která na české politické scéně
funguje již od roku 1990. Nejedná se
tedy o stranu na jedno použití či stranu jednoho muže. KSČM je dlouhodobě zárukou toho, že její kandidáti
a zvolení zastupitelé se budou při své
činnosti ve prospěch občanů vždy
držet toho, co slíbí. KSČM opakovaně prokázala, že jí občané mohou
věřit, body svého programu se snaží
prosazovat a dle svých možností plnit, a to nejen v Poslanecké sněmovně PČR, ale především na úrovni
krajů, měst a obcí.
V Poslanecké sněmovně PČR byly,
v tomto dobíhajícím volebním období, návrhy zákonů a jejich novel
vzešlých ze strany poslanců za KSČM
často vládnoucí koalicí odmítány
a nezařazovány na pořad jejího jednání. Poslaneckým klubem KSČM bylo
předloženo 39 návrhů a na dalších 30
návrzích se poslanci KSČM podíleli
jako spolupředkladatelé. Z 39 návrhů
zákonů předložených poslaneckým
klubem KSČM nebylo projednáno 23 návrhů. V několika případech
byly následně tyto návrhy některou
z koaličních stran, nejčastěji ČSSD,
vydávány za jejich vlastní nápad
a předkládány Poslanecké sněmovně
PČR vládou. Mnoho volebních priorit KSČM převzala postupně do svého programu ČSSD a jiné strany. Ovšem na rozdíl od KSČM je používají
pouze jako lákadlo na voliče s malou
vůlí je splnit. Z tohoto důvodu je důle-

žité volit KSČM, ta jediná je zárukou,
že to, co řekne, skutečně splní.
Na kandidátce KSČM se na pátém
místě nachází Ludvík Šulda, BBA,
číslo jedna z okresu Prostějov. Je to
váš kandidát, který žije mezi vámi
a zná dobře okres, ve kterém se každodenně pohybuje. Proč volit právě
jeho? Na prvém místě je to pro jeho
inovační řešení problémů. Ludvík
Šulda zná velmi dobře nedostatky, se
kterými se v různých sférách potýkáme, ať již se jedná o oblast pracovní,
sociální, či zdravotní. Lidem, kteří ho
znají, se na jeho pozici politika, zastupitele lidu, zamlouvá jeho vzdělání, ale
především jeho životní a profesní zkušenosti. Zajímají ho problémy jak jednotlivců, tzv. maličkosti, tak celé společnosti, našeho státu. Ludvík Šulda je
osobností mající srdce, které tluče pro
nás pro občany, a snaží se být s námi
v každodenním kontaktu a prožívat
naší realitu.
Pro to vše je dobré volit levici KSČM - a kandidáta č. 5 na její kandidátní listině Ludvíka Šuldu.
Zhotovitel: OV KSČM Prostějov
Objednavatel: OV KSČM Prostějov

ProZ volit KSM a jejího
lídra v okrese Prost3jov

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

Pondělí 16. října 2017
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Pohled za kulisy aneb odkud a kam pFestupují voli!i...
Úvaha nad volbami 2017
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letos slavíme jubileum...
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„Když nejsem v Praze, pracuji pro Prostjov,“
popisuje soubh politických funkcí Pavel Holík (SSD)
PROSTĚJOV Prostějovský poslanec
Pavel Holík (ČSSD) působí v Parlamentu České republiky už sedm
let a nyní se uchází v pořadí už o třetí
poslanecký mandát. Daleko dříve
ale vstoupil do komunální politiky,
zastupitelem statutárního města Prostějova je už od roku 2002. Byl také
členem Rady města Prostějova a voliči jej rovněž v jednom volebním období vynesli svými hlasy do krajského
zastupitelstva, stal se neuvolněným
členem Rady Olomouckého kraje.
 Tato otázka se dá položit desítkám
politiků v naší zemi. Dá se skloubit
práce v celostátní politice s tou v komunální, popřípadě i krajské?
„Skloubit se to dá, pracovně i časově.
Určitě ale ne dohromady s nějakou významnou uvolněnou funkcí v městském
či krajském měřítku, která si člověka vyžaduje na plný úvazek. Já osobně tím, že
jsem se v roce 2010 dostal do Poslanecké
sněmovny, jsem takzvaně nechal doběhnout volební období ve funkci krajského
radního a v tom příštím jsem již na něj
nekandidoval. Nedalo se to prostě s prací
poslance stíhat. Stejně tak jsem ukončil
i činnost ředitele Zdravotnické záchranné služby v Prostějově.
 Ale prostějovským zastupitelem
jste zůstal...
„Ano, protože místní zastupitelstvo se
schází pouze jednou za dva měsíce, navíc
už nejsem ani v radě města. Jako zastupitel stíhám chodit na schůzi šestkrát ročně.
Samozřejmě nejde jenom o to, odsedět
si několik hodin v obřadní síni. S mandátem zastupitele je spojena i spousta další
práce.“
 No právě. Stiháte se taky setkávat
se svými prostějovskými voliči?
„Odpověď na tuto otázku postavím do
určitého srovnání. Tak jak lidé vidí v televizi jednání Poslanecké sněmovny, tak
vidí jenom tu schůzi. Že toto zasedání je
pouze špičkou ledovce a je s tím spojena

Foto: archív SSD
Zadavatel: ČSSD
Zpracovatel: BB Design

celá řada jednání ve výborech, podvýborech a jiná neformální setkání, která
zabírají až osmdesát procent času práce
poslanců, to už nikdo nevidí. Nebo nechce vidět. A to samé je na prostějovské
radnici. Zastupitelstvo se koná jednou za
dva měsíce, ale mezitím se každý měsíc
koná jednání zdravotní a sociální komise, jejímž jsem předsedou. Mimo to se
průběžně řeší různé problémy a otázky
související s touto oblastí. Když nejsem
v Praze, pracuji pro Prostějov.“
 Stačíte se také běžně setkávat
s Prostějovany a ptát se na jejich problémy?
„Komunikovat s lidmi přímo z Prostějova vcelku stíhám a dělám to velmi rád.
(úsměv) Navíc mám vždy v pondělí pro
každého otevřeny dveře dokořán ve své
poslanecké kanceláři v Netušilově ulici.
A lidé opravdu ke mně chodí v hojném
počtu. Řešíme spolu takřka všechno
od zdraví až po sousedské spory. Lidé
za mnou chodí také se svými problémy
v těch případech, kdy se nemohou dovolat spravedlnosti ani u soudu. A ptají
se mě, zda bych jim nějak mohl pomoci.“
 Pro každou obec je vždy výhodou,
když v řadách zastupitelů je i poslanec. Cítíte to také?
„Jednoznačně! Už kdysi jsem prohlásil,
že se snažím propojit město s nejvyššími
patry politiky. Jinými slovy, otevírat dveře

představitelům města Prostějova na jednotlivá ministerstva či úřady. Zcela odlišný význam má to, když na nějaký státní
úřad pošlete dopis a čekáte na odpověď,
nebo když jako poslanec osobně navštívím samotného ministra či jeho náměstka a požádám je o pomoc pro své město.
Nebo zprostředkuji návštěvu primátorky
s ministrem a podobně. Toto je ostatně
práce každého správného poslance.“
 Tato práce má ale také i zpětnou
vazbu, že?
„Přesně tak. I v tom negativním smyslu.
Nedávno jsme v parlamentu schválili
zákon o rušení nočního klidu. Ani si
neumíte představit, co jsem si na prostějovské radnici pak vyslechl, co jsme
to schválili za nesmysl! A to je právě ona
zpětná vazby, kdy nám právě zastupitelé
dávají najevo, že jsme nějaký zákon odhlasovali v naprosto nešťastné podobě.
V tomto konkrétním případě jsem v následujícím volebním období tuto otázku
v Poslanecké sněmovně znovu otevřít
a napravit chyby v zákoně a sladit ho
s reálným životem.“
 Nyní usilujete o třetí poslanecký
mandát v řadě. Nicméně za rok jsou
i komunální volby. Budete v nich rovněž kandidovat?
„Na tuto otázku nemám zatím jednoznačnou odpověď. A to z toho důvodu,
že v tuto chvíli netuším, jak dopadnou
parlamentní volby a v jaké pozici my - sociální demokraté - budeme ve sněmovně
v následujících čtyřech letech. Jinými
slovy, kolik bude práce ve sněmovně,
poté se rozhodnu o své kandidatuře
do prostějovského zastupitelstva.
Ale jak jsem již řekl na začátku, to
propojení celostátní a komunální
politiky vidím jako užitečné pro naše
město. Rozhodně však podpořím
kandidátku ČSSD do městského
zastupitelstva. Na jakém místě kandidátky ovšem budu, o tom je nyní
ještě předčasné hovořit.“
(pr)

Hledáme 20 000 dobrovolník
pro Olomoucký kraj
propadnou. Hlasujme ve volbách!
Starostové připravili kandidátku
složenou ze starostů, starostek
a dalších osobností žijících v Olomouckém kraji – přitom skutečných osobností – a vy víte, že si
zaslouží vaši důvěru. Že budou prosazovat to nejlepší pro naše školky
i školy, které navštěvují i jejich děti,
pro silnice a chodníky, po kterých
sami jezdí a chodí, i pro domovy
seniorů, kam se možná jednou taky
dostanou… Starostové podporují
kulturní a spolkový život, pomáhají
hasičům, myslivcům, sportovcům,
svazům žen… Každému, kdo pomoc potřebuje. Starostové totiž
musí pracovat pro obec tak, aby se
za ně nemusela jejich rodina doma
stydět, a stejně tak budou pracovat
jako poslanci, aby se za ně nemusela
stydět jejich obec.

Abychom do Prahy dostali jednoho
vyslance, tedy poslance, stačí 20 000
lidí, kteří vhodí při volbách do urny
ten správný lístek. Proto hledáme 20
000 dobrovolníků. Není to tak moc,
třeba když si spočítáme, kolik našich
známých - patriotů našeho regionu k volbám vůbec nechodí. To bychom
mohli dát dohromady i 30 000 lidí
a tedy s velkou pravděpodobností i dvě
poslanecká křesla. A to už za to stojí,
protože dva zvládnou víc než jeden!
Stanete se naším dobrovolníkem?
Starostové nejsou anonymní lidé bez
minulosti. Volte ty, které doma již
prověřili!
Radim SRŠEŇ
starosta Dolních Studének a lídr
kandidátky Starostové a nezávislí
v Olomouckém kraji
Zadavatel: STAN
Zpracovatel: STAN

ON-LINE REPORTÁŽ,
PRŮBĚŽNÉ I KONEČNÉ VÝSLEDKY
HLEDEJTE NA WWW.VECERNIKPV.CZ!
STARTUJEME

TENTO PÁTEK DOPOLEDNE

17101311213

17101311211

Foto: archív Veerníku

Do Prahy je daleko. Když jedeme
do hlavního města na výlet, nikdy
netušíme, co tam zažijeme. Pražáci
to mají ještě těžší - přes Olomouc
většinou jen projíždějí vlakem, do
Jeseníku přijedou jednou za život
za čerstvým vzduchem a „Horní
Dolní“, tedy většinu malých měst
a vesnic v našem kraji, pravděpodobně nepoznají nikdy.
Pražáci nás prostě neznají, radosti ani
strasti našeho života si neumí představit. Stejně jako poslanci, což jsou
vlastně taky Pražáci, ať už pocházejí
odkudkoliv. Nemějme jim to za zlé,
prostě to tak je. Ale neříkejme, že
s tím nemůžeme nic udělat. Nestěžujme si, že za nás zase „v Praze“ rozhodli
něco, čemu se musíme přizpůsobit.
Máme přece šanci to ovlivnit. Nestěžujme si na Facebooku a nepodepisujme petice, tam naše hlasy

letos slavíme jubileum...
um...

Pondělí 16. října 2017
www.vecernikpv.cz

region
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zprávy z regionu

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

RYCHLÝ
UBYTOVNA
NA
STRAŽISKU
MÁ
ZMĚNIT
MAJITELE
VEERNÍK
Vedení obce chce vzít nájemníkům sociální dávky...
STRAŽISKO Doupě neřesti. I tak by se dala označit ubytovna
v centru Stražiska, kterou tady od roku 2012 provozuje Lenka
Skácelová. Její existence stála za přílivem „spodiny“ do vesnice, do které se přitom v průběhu uplynulého století stěhovala
prostějovská „smetánka“. Obdobná situace panovala
i v bývalém kině v Mostkovicích. To nakonec Lenka Skácelová
před dvěma lety prodala, aktuálně se pak chce zbavit také
ubytovny na Stražisku. Důvodem může být i skutečnost, že
na základě nedávno vydaného rozhodnutí obce mohou noví
nájemníci přijít o nárok na sociální dávky!
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Svého času se v malebném Stražisku
mohli potkávat světoznámý vědec
Otto Wichterle se spisovatelem
Edvardem Valentou či později hercem
Ladislavem Peškem. V současnosti
se situace poněkud změnila. V roce
2012 koupila Lenka Skácelová objekt v centru obce, v jehož přízemí
fungovala restaurace. Původní majitel

chtěl v patře vybudovat ubytovnu pro
turisty. Na dokončení projektu však
neměl dost peněz, tak nemovitost
prodal. Nová majitelka pokračovala
v rekonstrukci a nechala zde postavit osm malých bytových jednotek.
Vše bylo zkolaudováno coby ubytovna pro rekreační účely. Žádný
turista se však v jejích útrobách nakonec nikdy neubytoval... Naopak
střechu nad hlavou zde našli lidé žijící
na okraji společnosti a přežívající
ze sociálních dávek. Jejich počet se
postupně zvyšoval, majitelka po čase
zrušila i původní hospodu v přízemí,
načež přidělala malé pokoje se
společným sociálním zařízením.

Místo prasat budou krávy

Noví obyvatelé
pøijdou o pøíspìvek

Místním byli ubytovna a její obyvatelé
dlouho trnem v oku. Mimo mnoha
jiného se tu řešily neustálé bitky
a ublížení na zdraví. Kromě policistů
sem pravidelně mířila i „sociálka“. Letos
v létě obec požádala, aby byl objekt
označen „oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“.
Konický úřad tomuto návrhu před
pár dny vyhověl. „V roce 2016 sem
Policie ČR uskutečnila devětašedesát
výjezdů hlídek, což představuje
85,2 % všech výjezdů do obce Stražisko.
Došlo zde ke spáchání pětatřiceti
přestupků a třinácti trestných činů,“
píše se v odůvodnění, z něhož vyplývá,
že o rok dříve byla situace ještě výrazně
horší. Klid tu ovšem není ani letos.
„V tomto roce Policie ČR kvůli ubytovně
uskutečnila třiadvacet výjezdů, bylo
zde spácháno šest trestných činů a osm
přestupků,“ konstatuje Jiří Vodák z MÚ
Konice, který rozhodnutí vydal. Na
základě něho by nově příchozí obyvatelé
problémové ubytovny neměli mít nárok
na příspěvek na bydlení.

Zatímco ob,ané Stražiska objekt v centru msta vnímali jako sídlo kriminálních
živl", majitelka jej prezentovala jako d"m poslední záchrany pro lidi v nesnázích.
Foto: Martin Zaoral
„Obec dùm nechtìla“

Většina lidí ze Stražiska vyčítala
majitelce objektu, že vydělává na
sociálních dávkách od lidí, kteří se
často vlastní vinou ocitli na pokraji
bezdomovectví. „Netuším, kde je
vzala, musela je posbírat někde na
nádraží,“ nebrali si servítky. Ona sama
o své ubytovně hovořila jako o způsobu,
jak pomoci lidem, kteří se dostali až
na samé dno a nejsou schopni se z něj
sami dostat. „Rodina mi říká, že jsem
něco jako matka Tereza a abych toho
už nechala,“ zmínila se v této souvislosti Skácelová, která život na ubytovně
popisovala dosti jinak než většina os-

tatních. Připouštěla sice občasné problémy, objektu se přesto dlouho nechtěla
vzdát. Nyní se dle jejích slov situace
změnila. „Dům se prodává, už na to
opravdu nestačím. Opakovaně jsem jej
nabízela obci, ale její vedení o něj neprojevilo zájem. Divím se tomu, mohli zde
provozovat sociální byty. Nyní však
mám konkrétního zájemce, pokud vše
vyjde, přejde dům v dohledné době na
jiného vlastníka. Já sama chci už mít
klid a věnovat se vnučkám,“ vyjádřila se
aktuálně pro Večerník Lenka Skácelová.

VÍCE ČTĚTE NA
STRANĚ 17

Intriky
a
tahanice
Seniorka v Nmicích,
se ztratila

v lese!

KONICE, SKŘÍPOV Rychlá a hlavně účinná akce konických policistů i hasičů přispěla k nalzení seniorky, která se ztratila při hledání hub
v lesích právě na Konicku. Její zmizení nahlásil manžel...
„Ve středu jedenáctého října v 15:36 hodin jsme přijali oznámení o ztracení devětasedmdesátileté houbařky v lesním prostoru mezi Konicí a Skřípovem. Žena na houby se svým manželem vyrazila již dopoledne. Krátce
před polednem se rozdělili a dohodli si pozdější setkání u vozidla. Tam
však žena nepřišla, proto její příbuzní věc oznámili na policii,“ popsal počátek nakonec poměrně krátké anabáze František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Policisté ve spolupráci s hasiči seniorku brzy našli. „Do pátrání po
ženě přímo na místě se ihned zapojili čtyři policisté z obvodního oddělení
v Konici a stejný počet příslušníků konické stanice hasičského záchranného sboru. Na místo byl kromě jiných vyslán také policejní psovod se
služebním psem. Pátrání naštěstí netrvalo příliš dlouho a seniorka byla již
před sedmnáctou hodinou v pořádku nalezena,“ přinesl dobrou zprávu
mluvčí prostějovské policie.
(mik)

Rozstání (mls) - Zatímco počty
prasat v posledních letech neustále
klesaly, počet krav se po propadu na
konci devadesátých let stabilizoval
a v současné době se dokonce mírně
zvyšuje. Tento trend lze vysledovat
i z rekonstrukce, kterou chystá zemědělské družstvo Agro Rozstání. Stáj
pro výkrm prasat zde plánují předělat na moderní odchovnu jalovic.
Budova by po rekonstrukci měla mít
kapacitu 180 ustájovacích míst.
Stromky pro potomky
Pivín (mls) - Obec Pivín zve na první
společné sázení stromů za pivínské
děti, které proběhne v rámci nového projektu obce Pivín s názvem
„Stromky pro potomky“, a to v sobotu 21. října podél cesty směrem
ke Skalce a k Tvorovicícm. Sraz je
ve 13:00 hodin u hasičské zbrojnice.
Lopatu, kladivo a nádobu s vodou by
si měli účastníci vzít s sebou.
Oprava mostu se protáhne
Dobromilice (mls) - Už letos v červnu zavřeli kvůli propadlé vozovce kamenný most v centru Dobromilic.
Celková rekonstrukce stavby známé
svými dvěma sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Sarkandra měla
skončit letos v listopadu. Už nyní je
jasné, že se tak nestane. Dle informací Správy silnic Olomouckého kraje
bude zbývající část prací provedena
na počátku příštího roku, jakmile to
umožní počasí.
Zateplí úøad
Ptení (mls) - Pracovat na zateplení
Obecního úřadu ve Ptení v dohledné době začnou ve Ptení. Náklady
na tuto investici byly vyčísleny na
více jak čtyři miliony korun s daní.
Stavbu provede brněnská společnost
Kalaha.
Vloupání do rekreaèních chat

opozice šla starostce

tvrd po krku
Lidé ze zastupitelstva v Nm,icích se vzájemn dobe a dlouho znají. Pesto nkteí z nich dokáží své sousedy v mnohém
pekvapit.
Foto: archiv Veerníku

Martin ZAORAL
NĚMČICE NAD HANOU Tak se přece jen dočkali! Ale uspěli jen částečně. Politická opozice v Němčicích nad Hanou dokázala protlačit na jednání zastupitelstva hlasování o odvolání starostky Ivany Dvořákové (ČSSD). Ta stojí v čele města
od roku 2005. Během této doby Němčice doznaly řady pozitivních změn, které
by jim srovnatelně velká města nejen v regionu mohla závidět. Navzdory tomu je
Dvořáková lidem z opozice dlouhodobě trnem v oku. Při čtvrtečním jednání zastupitelstva se ji tedy pokusili odvolat....
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Ptení (mik) - V době od 3. do 9. října vnikl dosud nezjištěný pachatel do
dvou rekreačních chat v katastrálním
území Ptení. Pachatel po násilném
překonání kovových mříží a rozbití
oken chaty prohledal a z obou odcizil
televizor značky Samsung se set-top
boxem a dálkovým ovládáním. Majitelé chat škodu vzniklou odcizením
televizorů vyčíslili na 17 500 korun
v prvním, a na 23 500 korun ve druhém případě. Násilným vniknutím do
chat pak pachatel způsobil škodu poškozením vyčíslenou v obou případech
na 1 000 korun. V případě dopadení a
prokázání viny pachateli tohoto jednání za přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže hrozí trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři roky.

VČELÍ ŠPION Z PLUMLOVA USPĚL V SOUTĚŽI ENERGY GLOBE
Systém BeeSpy může napomoci v boji s úbytkem včel

PLUMLOV Tohle by určitě ocenil i Přemek Podlaha! Tomáš Nezval z Plumlova vymyslel a jako
první realizoval naprosto unikátní záležitost, která může výrazně
pomoci všem českým včelařům
a napomoci v boji s úbytkem
včel. Jeho systému pro monitorování včel BeeSpy se dostalo
ocenění během předávání cen
Energy Globe, jež bylo k vidění
předminulou sobotu na obrazovkách ČT1.

Martin ZAORAL

Tomáš Nezval byl v soutěži nominován odbornou porotou v kategorii Kutil. Ocenění se mu dostalo
za systém nabízející přesné infor-

mace o stavu včelstev. „Základem
systému BeeSpy je citlivá digitální váha, která po vložení pod
úl celoročně monitoruje změny
v hmotnosti včelstva. Právě podle
ní majitel nejlépe pozná, jak na tom
jeho včelstvo je. Díky tomuto systém může včelař omezit prohlídky
úlů stresující včely a tím negativně
ovlivňující
výnosy
medu,“
představil Večerníku svůj projekt
Tomáš Nezval.
Jeho systém BeeSpy, což by se
dalo volně přeložit jako „Včelí
špion“, monitoruje také teplotu,
vlhkost a v případně i sluneční
aktivitu. Mimo to nabízí BeeSpy
i základní bezpečností funkce, jako
je upozornění na náhlou změnu

hmotnosti způsobenou krádeží
nebo vyrojením včel. „Všechna
zmíněná data jsou odesílána na
vzdálený server a včelaři je mají
k dispozici on-line na svém mobilním telefonu nebo počítači,“ dodal
Tomáš Nezval.
Podle vyjádření odborné komise
je BeeSpy zajímavým konceptem,
jenž může napomoci k efektivnímu
boji s úbytkem včel v ČR. Včelařům
dává šanci monitorovat jejich úly
24 hodin denně, a takto získaná
data využít k zlepšení svých výnosů.
Dlouhodobým cílem projektu
je pak vytvořit orientační mapu
včelstev v České republice, která by
mohla poskytnout cenné informace pro efektivnější rozmístění úlů.

Tomáš Nezval ped úlem napojeným na unikátní systém BeeSpy, který sám vymyslel.

zjistili jsme

Foto: www.energyglobe.cz
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Koupím chalupu – chatu. Plumlov a okolí
739 367 205
Prodám byt 1+1 v Prostějově - dobrá investice. Více informací na telefonní čísle
777 321 030.
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V okolí Prostějova koupím dům i k opravě.
732 116 877
Potřebuji koupit byt 2+1 nebo 1+1. Děkuji
604 635 527
Pronajmu garáž v Prostějově, ul. Brněnská.
Tel.: 724 711 106

Pronájem prostorů na kosmetiku, kadeřnictví, pedikúru, kanceláře. Tel.:
721 755 420.
Vyměním velmi pěkný byt 1+1 v Pv,
po kompl. rekonstrukci, 44m2 za
byt 2 až 3+1 v Pv, s doplatkem. Tel.:
605 011 310.
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Pronajmu garáž v PV, Fanderlíkova ul. Tel.:
602 775 607
Pronajmu vybavený byt 2+1 v rodinném domě v PV. 60 m2. Cena vč. inkasa
9 000 Kč/m. Tel.: 720 750 511.
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Nabízím bydlení v RD v Bedihošti,
jedna osoba, tel.: 737 941 529

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
20. ØÍJNA
V 10.00 HODIN
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PROSTĚJOV Na dvou prostějovských náměstích probíhají
aktuálně rekonstrukce. Stavební
práce jsou v plném proudu na Neumannově náměstí a na náměstí
Odboje.
„Jde o rekonstrukci centrální části náměstí, kde dochází k výstavbě nových
chodníků a sadovým úpravám. Součástí je také rekonstrukce veřejného
osvětlení v tomto prostoru a umístění městského mobiliáře. Bude zde
instalováno šest laviček, dva nové
odpadkové koše a rovněž čtyři fitness
prvky,“ uvedl k případu rekonstrukce

17072110817

Pondělí 16. října 2017
www.vecernikpv.cz

17101371214

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

letos slavíme jubileum...

Neumannova náměstí Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.
Zdárně probíhá také revitalizace
náměstí Odboje. „Tady dochází
k rekonstrukci zpevněných i nezpevněných ploch. Stavba spočívá v rekonstrukci centrální části náměstí,
kde budou v novém chodníky včetně jejich olemování a nezapomíná
se ani na sadové úpravy. Součástí je
také rekonstrukce veřejného osvětlení v tomto prostoru a umístění šesti
nových laviček a dvou odpadkových
košů,“ přibližuje Zajíček.
(red)

16010871430
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SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

letos slavíme jubileum...
SEZNÁMENÍ

FINANCE

Najde se hodný, upřímný a veselé povahy Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč, EXPRESSmuž s autem ve věku 56-63? Zn.: Samota je CASH Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
zlá, jen vážní zájemci. Volejte: 731 206 628.
Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Pohledný 61/185 hledá ženu, zázemí i auto Tel.: 776 087 428
mám, chybíš mi jen Ty.Vánoce ve dvou,
tel.:737 491 860

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

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

Vitráže Tiffany
Výplně dveře, okna, zástěny, paravány.
Svítidla, lampy, lustry, nástěníky.
Dle vašeho přání pro váš krásný domov
i místo vašeho podnikání, kavárny,
restaurace, obchody. Josef Vörös,
Prostějov, tel.: 602 777 454

Kdo v srdci žije, neumírá,
ve vzpomínkách se připomíná.
Ačkoliv v tomto světě nás opustil
a práh onoho světa překročil,
z myšlenek našich se nevytratil.
Všechno má začátky, všechno
má konce, kreslené pohádky,
pohřební zvnoce. Mezi tím život
pomalu plynoucí a je nám líto,
že vše je už na konci.

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz
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Dne 19. října 2017
si připomeneme
5. smutné výročí od úmrtí
pana Ing. Zdeňka
Augustina POSPÍŠILA
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka Zdeňka a syn Jan.

Dne 13. října 2017
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
pana Jaroslava MLČOUŠKA.
Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují manželka a synové.

Dne 17. října 2017
uplyne 3. smutné výročí úmrtí
pana Miroslava JURDY.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpoměnte s námi. S láskou
v srdci vzpomíná dcera s rodinou.

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

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

Dne 21. října 2017
si připomeneme 15. výročí úmrtí
pana Rudolfa FOLBERGERA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují
Miloslav Rudolf a Jitka
s rodinami.

GRATULACE
Naše milá babičko,
ať máš pevné zdraví, všichni
z celé rodiny, mají tě moc rádi.

Sběratel koupí porcelánové figurky. Kvalitu ocením, ale koupím i běžné kusy.
Dohoda jistá. Tel.: 605 138 473.
Koupím starožitný nábytek po r. 1970,
i poškozený. Mám zájem i o ostatní
starožinosti, např. mince, šperky, zbraně,
obrazy, hudební nástroje, hodinky,
hodiny, moto jawa-čz, aj. E-mail:
kukol.tom@seznam.cz, Tel.: 608 913 666

15021020132
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KOUPÍM
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje a
zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz Po – pá 11:00 – 16:00 hod.

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

řádková inzerce / vzpomínky

V pátek 13. října 2017
oslavila
paní Aneška MATOUŠKOVÁ
krásné 90. narozeniny.
Všechno nejlepší a hlavně pevné
zdravíčko do dalších let přeje
za celou rodinu syn Karel

Dne 20. října 2017
uplyne rok, co nás navždy opustila
slečna Šárka KUNCOVÁ
z Němčic nad Hanou.
S láskou v srdci vzpomíná
sestra Radka s Michalem
a celou rodinou
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, starou pračku JETAS - PRAT, staré
motorky Javy a celé pozůstalosti. Tel.:
702 809 319
Koupím starší mobilní telefon NOKIA
3310 – funkční. Tel.: 777 213 793

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

Dne 17. října 2017
uplyne 5 let od úmrtí
naší milované maminky
paní Emilie SLÁMOVÉ.
S láskou v srdci vzpomínají
dcery a syn s rodinami.

Dne 13. října 2017
jsme si připomněli
5. smutné výročí úmrtí
pana Josefa VALKOVIČE
z Otonovic.
S láskou a úctou stále
vzpomíná manželka Zdenka
a děti s rodinami.

Co osud vezme,
nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Škoda je,
že už tu s námi nemůžeš být,
aby jsi mohl své narozeniny oslavit.
My na Tebe neustále vzpomínáme
a své myšlenky Ti posíláme.

Dne 20. října 2017
by oslavil 78. narozeniny
pan František FIALA
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomínají
synové a dcera s rodinami.

Jen svíci hořící a hezkou kytici Vám
na hrob můžeme dát, chvíli postát a s
láskou na Vás vzpomínat.
Dne 19. října 2017
je tomu 5 roků od úmrtí
paní Františky BOUDOVÉ
a 1. února 2017
tomu byly 2 roky od úmrtí
pana Jana BOUDY.
Všichni, kdo jste je znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují dcery Zdena, Jana
a syn František s rodinami.

16011421482

1707212808

Patříš mezi ty, kteří neodcházejí.
Zůstáváš mezi námi ve všem a všude.
Budeš mezi námi, dokud my tu budeme.

Dne 18. října 2017
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Antonín KOŠŤÁLEK
z Otaslavic.
Za vzpomínku děkují manželka a
děti s rodinou.

Dne 19. října 2017
uplyne 7. výročí úmrtí
pana Miroslava NOVOTNÉHO
z Kralic na Hané.
S láskou v srdci vzpomínají
děti s rodinami.

Dne 20. října 2017
vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí
pana Metoděje DOSOUDILA
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcery
s rodinami.

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 20. ØÍJNA V 10.00 HODIN

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
17090721014

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

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

150123020036

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po - Pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Přijmeme brigádníky na stříhání
stromků, více info na uvedeném tel.
Prodám levně plyn. závěsný kotel
protherm 12, 80 l boiler. Tel.: 774 664 966

Pohřební služba Pavel Makový
Poslední rozlouèení
Františka Nakládalová 1933 Dubany Pondělí 16. října 2017
František
Pospíšil
1948
Vrbátky
12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Petra Veličková 1981
Olomouc
Hana Grošková 1956 Kostelec na Hané 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jarmila Frýbortová 1928
Olšany u Prostějova
Alois Žídek 1933
Hluchov
Alois Starosta 1942
Prostějov MVDr. Květuše Valentová 1929
Vrahovice Helena Matzenauerová 1926 Vsetín
Petr Bouška 1943
Prostějov
Krasice
Rudolf Krajíček 1931
Prostějov Vladimír Koutný 1945
Petr Koubek 1949
Prostějov Jan Dostál 1945 Čechy pod Kosířem
[$ $&' '

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
[$ $&' '
Marta Moučková 1922 Prostějov
Anna Pazderová 1930
Želeč
Zdeněk Formánek 1958 Otaslavice
Antonín Vysloužil 1942 Prostějov

Poslední rozlouèení
Úterý 17. října 2017
Rudolf Preclík 1932 Prostějov 10.00 Obřadní síň Prostějov
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letos slavíme jubileum...

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

PRÁCI NABÍZÍ

HLEDÁTE PRÁCI?
1

Galanterie Bivoj Kolář přijme prodavačku na zkrácený úvazek pro
prodejnu Švadlenka, Újezd 2, Prostějov. Znalost sortimentu výhodou.
Životopis zasílejte na:
jana.kolarova@galanterie-kolar.cz

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

17060920615

Přijmeme prodavače/prodavačku do
autoservisu v Prostějově. Nástup
možný ihned. Praxe v oboru automotiv
výhodou. Strukturovaný životopis
zasílejte na e-mail: lukas@pneufloryk.cz
Přijmeme automechanika do autoservisu a pracovníka do pneuservisu
v Prostějově. Platové ohodnocení až
20 000 Kč. Nástup možný ihned. Pro
info. volejte 777 870 729.

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.

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

Hledáme pomocnou sílu do kuchyně
a úklidové pracovníky. Tel.: 777 099 406. Do ženského kolektivu přijmeme
brigádníka na odpolední směny. Tel:
603 533 508
PRÁCI HLEDÁ

Pozice

Farmaceutický laborant/-ka
17100621147

<<< www.vecernikpv.cz

Pozice
Plat (Kè) Provoz
Kvalifikace
Firma
Pracovníci mrazírenského skladu 19 000-24 000 Kč nepřetržitý
základní + praktická PROFROST Prostějov
Operátor přípravny
17 000 Kč
nepřetržitý
střední odborné
TORAY, Prostějov
Kvalifikovaný/-á
učitel/-ka pro 2. stupeň
25 470 Kč
jednosměnný vysokoškolské
ZŠ a gymnázium Konice
Číšníci/servírky
23 000 Kč
turnusové
střední odborné
Nápoje Kostelec
Pracovník/-ce
v potravinářském průmyslu
18 000-26 000 Kč dvousměnný střední odborné
MAKOVEC, Držovice
Skladoví manipulanti
17 000 Kč
noční
základní + praktická GEIS Prostějov
Referent/-ka přestupkového odd. na odboru
občanských záležitostí MMPV
17 100-25 740 Kč
pružný
vysokoškolské
Statutární město Prostějov
Řidiči vozidla do 3,5 t
15 000 Kč
jednosměnný střední odborné
SPÁČIL prádelny
a čistírny Prostějov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Hledám elektrikáře a pomocné administrativně-technické pracovníky. Tel.:
774 989 007

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

   

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

Hledám švadlenu pro externí spolupráci
opravy oděvů. Tel.: 702 870 751

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

Pondělí 16. října 2017
www.vecernikpv.cz

Plat (Kè)

120-140 Kč

Provoz

Kvalifikace

jednosměnný ÚSO s maturitou

Firma

Lékárna Haná, Prostějov

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

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

17052670575

17101011163

17100421136

17040720401

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Kraj hlásí historicky nejnižší nezaměstnanost
stále
Prostìjov


 

#''

OLOMOUCKÝ KRAJ Během září letošního roku klesl celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji
o 4 procenta na 18 728 osob, počet hlášených volných pracovních míst je pak
nižší o tři procenta s hodnotou 9 125
a podíl nezaměstnaných osob se snížil
na 4,1 procenta. To jsou základní statistické údaje nezaměstnanosti v rámci
Olomouckého kraje k 30. září. Jak je na
tom celá Česká republika?
Úřad práce ČR celkem eviduje 284 915
uchazečů o zaměstnání, což je o 11 911
méně než v srpnu, o 93 343 méně než
před rokem a zároveň nejméně od května
1998, kdy jich bylo 275 322! Z celkového počtu lidí bez práce bylo v uplynulém
měsíci 262 487 dosažitelných uchazečů.
Podíl nezaměstnaných osob klesl na 3,8
% (srpen 2017 - 4 %, září 2016 - 5,2 %).
Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet

volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v září nabízeli
prostřednictvím ÚP ČR
206 081, více než 17 660
z nich pak v rámci dohod
mimo pracovní poměr, tj.
na DPP nebo DPČ. V mezinárodním srovnání mělo Česko podle
posledních dostupných dat nejnižší míru
nezaměstnanosti v celé EU.
Co je těmto číslům největší příčinou?
„V uplynulém měsíci došlo k dalšímu
oživení pracovního trhu, když skončily
dovolené a firmy opět rozjely naplno
výrobu. Nadále pokračují sezonní práce
a zároveň ještě doznívá turistická sezóna,“ říká Kateřina Beránková, tisková
mluvčí ÚP ČR. „Jako každý rok v září
i letos dorazila do evidence hlavní vlna
nezaměstnaných absolventů. Vývoj na
trhu práce ale výrazně neovlivnila,“ tvrdí
dále Beránková s tím, že meziměsíčně
jich bylo o 3 236 více, celkem 12 242.
V dlouhodobém srovnání však jejich
počet klesá (září 2014 - 29 373, září 2015
- 23 089, září 2016 - 17 514). „Celkově
bylo ke konci předchozího měsíce bez
práce 15 390 mladých lidí, tedy absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých,“ přidala tisková mluvčí

'

Zpět do regionu. K poslednímu zářijovému dnu evidovala Krajská pobočka
v Olomouci celkem 18 728 uchazečů
o zaměstnání. „Jejich počet byl o 771
nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku byl nižší o 6 246 osob.
Jedná se o nejnižší nezaměstnanost od
vzniku krajského uspořádání, v dosavadní historii zatím nikdy neklesl počet
pod hranici devatenáct tisíc osob,“ pochvaluje si Jaroslav Mikšaník, analytik
trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské
pobočky v Olomouci. „Z tohoto počtu
bylo 16 803 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let, což je o 817
méně než na konci předchozího měsíce.
Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 6 475.
V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno
3 033 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 760 osob více a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku
méně o 527 osob. Z evidence během měsíce září odešlo celkem 3 804 uchazečů.
Bylo to o 902 osob více než v předchozím
měsíci a o 187 osob méně než ve stejném
měsíci minulého roku. Do zaměstnání
z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2
522, což je o 853 více než v předchozím

měsíci a o 111 méně než ve stejném měsíci minulého roku,“ přidává další statistická
čísla Jaroslav Mikšaník.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých
regionech Olomouckého kraje byl podobný, ve všech okresech došlo k poklesu
počtu nezaměstnaných. Nejvíce pak na
Olomoucku a Šumpersku o pět procent.

„Co se týká Prostějova, tady bylo na konci
září bez práce 2 607 osob, z toho 1 498
žen. Volných míst eviduje zdejší pobočka
Úřadu práce 1 784 a podíl nezaměstnaných zde činí 2,7 procenta,“ sdělil.
Na konci září bylo v rámci Olomouckého
kraje evidováno také 1 075 klientů Úřadu
práce z řad absolventů škol všech stupňů

vzdělání a mladistvých, jejich počet se ve
srovnání s předchozím měsícem zvýšil
o 270 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 377 osob.
„Podporu v nezaměstnanosti pobíralo
v září 4 645 uchazečů o zaměstnání, což je
25 procent všech uchazečů vedených v evidenci,“ uzavřel Mikšaník.
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I dvaačtyřicáté 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 19. 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.
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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Hybešova ul.
Helena ŠMÍDOVÁ, Vrahovická 290, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment bistra.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Martin Žerava
Milan HEJČ, Hrubčice 170
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na akci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA
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RADEGAST
Eva RATIBORSKÁ, J.Kučery 4, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 700 Kč na koncert.

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

SU
DO
KU



"#$%&

SUDOKU
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3,4,9,9
Jiří PAUL, Šárka 24, 796 01 Prostějov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 570 Kč.
KŘÍŽOVKA

17040760398



Výherce získá "#$! $&
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Pojeďte se s námi bát na večerní Bouzov
Martina KALNÁ, Čechovická 12, Prostějov
Výherce získává: 2 místa v hodnotě 798 Kč na zájezd na Bouzov
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

16112563357

VLÁČKY, DŘEVĚNÉ HRAČKY A ...... PRO MALÉ I VELKÉ

17090861019

SUDOKU

OSMISMĚRKA

UTÍTI, VŠEUM, NÁSTIN, GOUDA, STÁDO, NEKTAR, NAIVA, OBRNA, RUINA,
STRIE, IONTY, SMALTY, LHOTKA, SNĚTÍ, DEKOKT, LELEK, KLOVATI, ŠRANK,
NOSNÍK, LETCI, CELIBÁT, JAKSI, RUDOLF, STUHA

Výherce získá $&
   

Výherce získává  
 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

17082360951

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
KULTURY a graficky lehce poupravili moderátora
talk show České televize Všechnopárty, který už za
pár dnů přijede do Prostějova...

16102763252

Výherce získá  
   

Výherce získává  
   ! "#$! %
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TIP  ku
DIVADELNÍ PÁTEK V NĚMČICÍCH
KDY: PÁTEK 20. ØÍJNA, 19:00 HODIN
KDE: KINO OKO, DOLNÍ BRÁNA 25, NÌMÈICE NAD HANOU
Tento pátek 20. října od 19:00 hodin si nenechte ujít divadelní představení Utíkej Nituško, se kterým do Němčic
nad Hanou v rámci dalšího „Divadelního pátku“ přijede
Divadelní spolek Kroměříž. Půjde o hudební komedii, ve
které je kostelní varhaník ve skutečnosti utajeným operetním autorem, matka představená majorem, poručík subretou a klášterní schovanka operní divou. Součástí večera
je i losování jedné volné vstupenky na všechna představení
Hanáckého divadelního máje 2018.
Hru Ľubomíra Feldeka režíroval známý a všestranně nadaný
brněnský herec Ladislav „Láry“ Kolář. Kromě toho se ujal režie
mnoha dalších úspěšných a oceněných inscenací kroměřížského

divadla jako například Veroničin pokoj či Vymítání ďábla, proto
můžeme čekat, že i „Nituška“ bude jednou z jeho zdařilých kousků.
Inscenace měla ještě před třemi lety své místo v repertoáru Slováckého divadla, aby nyní její svéráznou adaptaci vzala pod svá křídla
právě Kroměříž. Humorné zápletky s převleky a dvojím životem
postav bývají tradičně oblíbeným námětem frašek a situačních
komedií, ale autor „Nitušky“ Ľubomír Feldek jej originálně uplatnil na tuto zpěvohru. Úspěchy slavila již při svém prvním uvedení
v roce 1988, kdy se dočkala dohromady pětačtyřicet repríz.
V hereckých rolích se představí Michaela Vachová, Miloslav
Kuběna, Bronislav Mašík a další. Nezapomeňte tedy v pátek
vyrazit do Neměčic, divadla si užijete víc než dost!

LEDNÍ HOKEJ:
pondělí 16. října:
18:00: LHK Jestřábi Prostějov - HC ZUBR
Přerov (14. kolo WSM Ligy, Víceúčelová
hala-zimní stadion Pv)
úterý 17. října:
15:30 ČR „U16“ - HC Olomouc dorost
(přípravné utkání, Víceúčelová hala-zimní
stadion Pv)
sobota 21. října:
10:30 SK Prostějov 1913 - HK Mladí
Draci Šumperk (7. kolo Ligy mladších
žáků „D, sk. 18“, Víceúčelová hala-zimní
stadion Pv)
12:30 SK Prostějov 1913 - Mladí Draci Šumperk (7. kolo Ligy starších žáků
„B“, sk. 18, Víceúčelová hala-zimní
stadion Pv)
17:00 LHK Jestřábi Prostějov - HC Slavia
Praha (16. kolo WSM Ligy, Víceúčelová
hala-zimní stadion Pv)
neděle 22. října:
11:30 SK Prostějov 1913 - HC Zubr
Přerov (minihokej, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv).

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 16. října
17:30 Zahradnictví: Dezertér
české drama
20:00 8 hlav šílenství
československý životopisný film
úterý 17. října
15:00 Úkryt v zoo
životopisné drama USA/ČR
17:30 Alibi na míru
francouzská komedie
20:00 Sněhulák
americké drama
středa 18. října
17:30 Alibi na míru
20:00 Díra v hlavě
český dokument
čtvrtek 19. října
17:30 Bajkeři
česká komedie
20:00 Matka!
psychologický thriller USA
pátek 20. října
15:30 Hurvínek a kouzelné muzeum
animovaná komedie ČR
17:30 Bajkeři
20:00 Amityville: Probuzení
americký horor
sobota 21. října
15:30 LEGO® NINJAGO® FILM 3D
animovaná komedie USA
17:30 Wind River
kanadský akční thriller
20:00 Sněhulák
neděle 22. října
10:30 My Little Pony Film
animovaná komedie USA
15:30 LEGO® NINJAGO® FILM 3D
17:30 Geostorm: Globální nebezpečí
americké akční sci-fi
20:00 Matka!

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 21. října
15:00 DO KINA ZA KRTKEM
pásmo pohádek ČR
17:30 ŠMOULOVÉ:
ZAPOMENUTÁ VESNICE
animovaná komedie USA
20:00 ŠPUNTI NA VODĚ
čeká rodinná komedie

Kulturní klub

DUHA

pondělí 16. října
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
MĚSTA PROSTĚJOVA
k poslechu hrají manželé Vyroubalovi
do 31. října
IN THE CORNER
výstava významného českého grafika
a také bývalého děkana Fakulty umění
Ostravské univerzity Zbyňka Janáčka.
Mezi jeho největší ocenění patří Cena
Vladimíra Boudníka z roku 2013, která
je udělována žijícím českým grafikům
za celoživotní přínos. Ve své tvorbě se
věnuje hlavně serigrafii, digitálnímu tisku
a experimentální grafice.

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
úterý 17. října
9:30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY
TŘETÍHO VĚKU
otevírá se nový semestr virtuální univerzity třetího věku, jehož tématem bude
cestování
středa 18. října
17:00 GENIUS A ENIGMA LOCI
PROTĚJOVA RENESANČNÍHO
Co nám zbylo z pernštejnského města? Které renesanční artefakty najdeme
v současném Prostějově? A co nám
mohou prozradit o době svého vzniku
a o tehdejších Prostějovanech? To vše se
dozvíme na další přednášce historičky Michaely Kokojanové.
čtvrtek 19. října
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte,
kam se obrátit? Odborní právní poradci
s vámi budou řešit váš konkrétní problém.
17:00 SETKÁNÍ S KAROLEM
SIDONEM
autorské čtení známého prozaika, dramatika a scénáristy Karola Sidona se
uskuteční v rámci jedinečného projektu
Spisovatelé do knihoven, jehož cílem je
představit čtenářům zajímavé současné
české autory
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.
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.
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)

ŠPALÍÈEK

Uprkova 18, Prostějov
do 12. listopadu
AUTÍČKA PRO MALÉ I VELKÉ
Máte rádi retro a hračky? Tak přijďte
zavzpomínat na autíčka, která se vyráběla v Československu v sedmdesátých
až devadesátých letech 20. století a
hrály si s nimi tzv. „Husákovy děti“. Do
kouzelného světa autíček vtáhne sbírka
MÌSTSKÉ DIVADLO manželů Tiefenbachových, ve které si
můžete prohlédnout sanitky, náklaďáky
PROSTÌJOV
s korbou, skříňová i osobní auta a vrátit
se také na chvíli do dětských let. Kromě
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
toho, že kolekce je dokladem kvalitneděle 22. října
ní práce bývalých ryze českých firem
15:00 OPICE ŽOFKA
Žofka Orangutanová, neobyčejně chyt- IGRA, ITES a Kovodružstvo Náchod,
rá, sympatická, spravedlivá a vynalézavá jistě potěší všechny, kdo si rádi hrají.
opička je oblíbenou hrdinkou dvou knížek pro děti od Miloše Macourka i televiz- Zámek Prostìjov
ních večerníčků
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
Hrají: M. Vančurová, R. Marek, M. Kalužiková, J. Řezníček, P. Vacek, J. Koller, do 31. října
16:00 OBRAZY
G. Řezníček, T. Kotrbová
(výstavní sál)
Městské divadlo Zlín výstava Jiřího Šmída

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

VOLEJBAL:

do 31. října
FOTOGRAFIE V KONICI
výstava snímků „Jeseníky“ Ivo Netopila
a „Příroda okem tuláka“ Vojtěcha Krejčího

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 30. listopadu
ZAČÍNÁME
výstava prací žáků VO (Galerie Linka)

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 22. října
13:30 a 15:30 PERNÍKOVÁ
CHALOUPKA
loutkové představení

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

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

Avatarka
nám. T.G.Masaryka 20
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

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
čtvrtek 19. října
17:00 MUZEJNÍ PODVEČER NEJEN
PRO HLEDAČE POKLADŮ
přednáška u příležitosti Mezinárodního
dne archeologie v sobotu 21. října
Přednášející: M. Popelka, I. Čižmář
(Ústav archeologické památkové péče
Brno, v.v.i.)
do 26. listopadu
POD KŮŽÍ MARSYA
výstava k nedožitým 90. narozeninám prostějovského rodáka Františka Sysla st. (19272013) se věnuje nejen jeho restaurátorské
činnosti, ale ve stejné míře i jeho volné tvorbě

KDE SE
CO DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY
NA AKCE NÁM VOLEJTE,
PIŠTE VECERNIK@PV.CZ
VOLEJTE 608 960 042

akce v regionu...

sobota 21. října:
10:00 VK Agel Prostějov - TJ Sokol Šternberk (7. kolo extraligy kadetek, hala Sportcentra DDM Pv).
14:00 VK Agel Prostějov - TJ Sokol Šternberk (8. kolo extraligy kadetek, hala Sportcentra DDM Pv).
neděle 22. října:
10:00 VK Agel Prostějov - TJ Sokol Šternberk (7. kolo extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Pv).
14:00 VK Agel Prostějov - TJ Sokol Šternberk (8. kolo extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Pv).

BRUSLENÍ

Charitativní koncert v Malém Hradisku
Charitativní koncert pro trojčata Koláčkovy z Újezdu u Brna
pořádá ZUŠ Konice ve spolupráci s OÚ Malé Hradisko. Akce se koná
v sobotu 21. října od 15:00 hodin v kulturním domě právě v Malém Hradisku. Vystoupí zde
Holóbkovamozeka,skupinaTamdemajejichhosté.Přijďtepodpořitdobrouvěc!

Výlov rybníka v Tovačově

Za lidojedy do Kostelce

Rybářství Tovačov pořádá o víkendu tradiční výlov Hradeckého rybníka. Akce,
která každoročně přitáhne pozornost
velkého množství lidí i z prostějovského regionu, se bude konat v sobotu 21.
a neděli 22. října od 8:30 do 16:00 hodin.

PřednáškaCestazalidojedysebudekonat
v Městské knihovně v Kostelci na Hané
již dnes, tj. v pondělí 16. října od 17.00
hodin. O návštěvě ostrova Papua Nová
Guinea bude přednášet cestovatel a fotograf Tomáš Kubeš.

Expedice Cuba v Němčicích
Cestovatelka Martina Klevetová seznámí posluchače s tím, jak se dá za měsíc projet celá Kuba, jací jsou tamní obyvatelé a život. Akce se koná ve středu 18. října od
18:00 hodin v Městské knihovně Němčice nad Hanou.

VEŘEJNOSTI
Neděle

22.10.

13.45-14.45

3ċ('3/$71e
na rok 2018

608 960 042

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 17. října od 17:00 hodin
pokračuje KURZ EFEKTIVNÍHO
RODIČOVSTVÍ v podání M. Mečkovské - lekce 2: TŘI STYLY RODINNÉ
VÝCHOVY
* ve čtvrtek 19. října od 17:00 hodin se koná
tvořivá dílna s E. Svobodovou „PODZIMNÍ DEKORACE“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pátek 20. října v 16:00 hodin se koná
interaktivní přednáška na téma „CO
NEVÍME O ODPADECH“, při níž se
dozvíme, jak správně třídit odpad, co se
děje po vytřídění a co lze z odpadu vyrobit - součástí budou i krátká videa a reálné
ukázky
* v rámci celosvětové akce DEN STROMŮ proběhnou v sobotu 21. října od
9:00 hodin na nám. T.G. Masaryka aktivity pro všechny věkové skupiny. Informace pro dospělé, výstava o stromech,
hravé, výtvarné a naučné aktivity pro děti.
Po celé dopoledne živá hudba a kulturní
vystoupení.

SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 16. října od 14:00 do 15:00 hodin se uskuteční „Posezení u kávy a čaje“
* ve čtvrtek 19. října od 9:00 do 12:00
hodin je na programu „Pletení z pedigu“
* v pátek 20. října se koná exkurze do firmy
Naděje v Brodku u Konice, účastníkům se
bude věnovat majitelka a zakladatelka této
firmy Jarmila Podhorná. Odjezd z Prostějova autobusem od Alberta v 8:35 hodin
ze stanoviště č. 6.
ICM
Komenského 17, Prostějov
* v pondělí 16. září proběhne kreativní
dílna „PODZIMNÍ DEKORACE“,
vyrábět se bude ježeček
RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka,
ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla
aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na
tel. č. 588 008 095, 724 706 773

LAZARIÁNSKÝ SERVIS - půjčovna
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, Prostějov Hacarova 2 oznamuje
MC Cipísek
ukončení činnosti k 30. září 2017. Tyto
nám J.V. Sládka 2 Prostějov
kompenzační pomůcky bude nadále
* první ze seminářů pro ženy s Veroni- možné si zapůjčit v Charitě Prostějov,
kou Richter „SEBE/VĚDOMÁ ŽENA- Polišenského 1, tel.: 777 731 328. Všem
-MATKA“ se koná v úterý 17. října od příznivcům děkujeme za podporu.
18:00 hodin
Moravsko-slezská křesťanská akademie,
CENTRUM PRO RODINU
region Prostějov vás zve na přednášku Jinám. J.V.Sládka 2, Prostějov
řiny Štouračové z Masarykovy univerzity
* každé úterý od 17:00 do 19:30 hodin se v Brně, na téma: STÝKÁNÍ A POTÝkoná KURZ EFEKTIVNÍHO RODI- KÁNÍ KŘESŤANSTVÍ A ISLÁMU.
ČOVSTVÍ. Setkání jsou zaměřeny na vý- Přednáška se uskuteční v budově CMG,
chovu k odpovědnosti a samostatnosti.
Komenského 17, Prostějov.

Nově otevřený Motobar u Máji na
Vápenici 29 pořádá každý pátek a sobotu hudebně-taneční večery. Těšit se můžete také na šipkové a fotbálkové turnaje
v příjemném prostředí.
KLub historický a státovědný v Prostějově
pořádá přednášku, která se uskuteční tradiční
třetí úterý v měsíci, tj. dne 17. října od 17:00
hodin ve výstavním sále Státního okresního
archivu Prostějov v Třebízského ulici 1. Z aktuálních výsledků archeologických výzkumů
na Prostějovsku vás seznámí Pavel Fojtík, odborný pracovník prostějovského pracoviště
Ústavu archeologické památkové péče Brno.
Akademie seniorů, LIPKA, Tetín 1 pořádá
v úterý 17. října ve 14:00 hodin přednášku na téma „KONFLIKTY A JEJICH
ZVLÁDÁNÍ“
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR,z.s., Svatoplukova 15, Prostějov oznamuje všem
klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově je od 2.10. 2017 opět v provozu.
Můžete využít služeb zařízení v podobě
odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
tablety, či ušní tvarovky různých velikostí)
Tento pátek 20. října v 18:00 hodin se
koná divadelní představení STRAŠIDLO
CANTERVILLSKÉ v multifunkční
budově v Čechách pod Kosířem. Hraje
Divadlo Hanácké obce Prostějov.

SHÁNÍTE ÈTENÍ NA PODZIM? MÁME TEN SPRÁVNÝ TIP! PROSTÌJOV-HANÁCKÝ JERUZALÉM
Kdo by si chtìl publikaci poøídit, mùže se informovat pøímo v redakci na adrese Olomoucká 10. PROSTÌJOVSKÝ Veèerník - titulární a mediální partner knihy.

®

SPORT

KULTURA

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
kpv.cz
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14

z raftaøského MS!

DIVADLE

Číslo 42•Ročník 21
Č
Naleznete
uvnitř

TÉMATKA
AUTO-MOTO
 Přichází doba přezouvání pneumatik, ale také kompletních servisů.
Zimanečeká...
strany 30-31

BOXEŘI
DO RINGU

 Tým BC DTJ čeká premiéra nového ročníku extraligy. Jaké ambice čekat
od„Býků“?
strana 41

Foto: M#stské divadlo Prost#jov

Marek SONNEVEND
D

Jubilejní roèník
festivalu APLAUS
spìje do finále

Na mistrovství svta v raftingu zazáily pedevším juniorky ,tymi
zlatými medailemi a jednou stíbrnou.
Foto: internet

MIYOSHI, PROSTĚJOV Vynikajícím úspěchem skončilo pro členy Raft Teamu Tomi-Remont
Prostějov mistrovství světa R6 (šestimístných člunů), jež se počátkem října konalo v Japonsku.
Hanácký oddíl tvořil většinu reprezentace České republiky na šampionátu a jeho lodě získaly
dohromady čtrnáct medailí včetně čtyř zlatých!

ČTĚTE NA STRANĚ 41

JEDNOU
VTOU

 Ve třetím kole první ligy porazili
hráči BCM Orli Prostějov Zlín 102:70
a v tabulce skupiny Východ se posunuli
na druhé místo.
 Během sobotního odpoledne a část
neděle se v chovatelském areálu OO
Prostějov na Plumlovské ulici v Prostějově konala Krajská soutěžní výstava
hospodářského a drobného zvířectva.
 Uplynulou sobotu 14. října hostila
tělocvična Základní a mateřské školy
v Kostelci na Hané mezinárodní policejní turnaj v sálové kopané. Pořádal
jej Sportovní klub policie Moravan
Prostějov ve spolupráci s Nadací policistů a hasičů, přičemž mezi účastníky
byla mužstva policistů z ČR, Slovenska, Polska a Srbska.

 Volejbalistky Prostějova prozradily na tiskovce své plány a ze
Šternberku přivezly první výhru
strany 44-45

ŠLÁGR VEČERNÍKU - HOKEJ

OVÉDIVADLO Úkol pro dnešní derby:
K
S
Á
Ň
A
M
SKOLIT ARCIRIVALA!
VIDEO&FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Sotva opadlo
o
vzrušení ze sobotní bitvy
prostějovských hokejistů
se silným Kladnem, hned
přichází ještě atraktivnější
a víc vzrušující šlágr. Už dnes od
18:00 hodin totiž Jestřábi přivítají ve 14. kole WSM ligy mužů ČR 2017/18
konkurenční Přerov!
Půjde o tradiční hanácké derby, které vždy nabídne něco speciálního. Pokaždé je to především vynikající divácká kulisa zaplněného zimního stadiónu,
což se dá očekávat bez ohledu na okolnosti i tentokrát. A primárním magnetem jistě znova bude značná rivalita mezi oběma tábory ze stejného kraje.
„Moc rádi bychom Přerov konečně porazili, neboť za poslední dobu se nám
to příliš často nedařilo. Zvlášť doma chceme v derby zvítězit pro sebe i pro
fanoušky,“ řekl kapitán mužstva LHK Matouš Venkrbec v narážce na zářijovou prohru venku 0:2 i ztracené předkolo play-off z minulé sezóny. „Z mého
pohledu mají tři body z každého zápasu úplně stejnou hodnotu, ať hrajeme
proti komukoliv. Samozřejmě vnímám, jak je derby s Přerovem pro lidi důležité, ale je potřeba zachovat chladnou hlavu. A soustředit se hlavně na kvalitu
našeho vlastního výkonu. Pak budeme mít k vítězství blíž,“ zdůraznil kouč
jestřábí letky Jiří Vykoukal.
(son)

vs.

 V americkém Charlestonu na mezinárodním turnaji žen ITF s dotací 15
000 amerických dolarů vyhrála dvouhru čerstvá studentka univerzity ve Washingtonu a hráčka TK AGROFERT
Prostějov Michaela Bayerlová (1998).
 Na žíněnkách prostějovské sokolovny se zápasilo v rámci tradičního
Memoriálu Gustava Frištenského.
Domácí Prostějov skončil v souboji
družstev druhý, Čechovice byly třetí.

➢

VYDAŘENÁ
PREMIÉRA

v Církvi bratrské přilákalo plný sál
Natálie MORÁVKOVÁ

Foto: Natálie Morávková

PROSTĚJOVVpodvečerpředminulénedělesevProstějověodehrálomaňáskovédivadlo.Dobrodružství
sovy Houkalky přilákalo do Církve bratrské v ulici Šárka množství nejen malých diváků. Samotné děti
napovídaly při hře, jaký maňásek co provedl, což byla větší zábava než divadlo samotné, neboť dětské
dušičky zbořily rázem celý sál smíchem! I přesto však maňásci plnili svou úlohu dále, čímž došlo k tomu,
že se obdobná situace opakovala vícekrát. S dětmi se bavili a usmívali i jejich rodiče a příbuzní.

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 42-433

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

TBALEM

➢

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 12. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 12. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 12. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 12. KOLO

PØEBOR OFS PV – 12. KOLO

TJ SOKOL URČICE
SK PROTIVANOV
SOBOTA 21.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

TJ SOKOL MOSTKOVICE
SK LIPOVÁ
SOBOTA 21.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL ČECHOVICE
NEDĚLE 22.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci n/H

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
TJ SOKOL TOVAČOV
NEDĚLE 22.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

TJ SOKOL VRAHOVICE
TJ SOKOL ČECHOVICE „B“
SOBOTA 21.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrahovicích

26

letos slavíme jubileum...

výsledkový servis
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MALIÒÁKOVÁ DOHNALA HORÁKA
Víkendové klání v moci Jiøího Koèaøe

!  
*![(^.#g 96:84
(24:16, 48:35, 69:61)

Napajedla - Kostelec n. H.

R3-(PO<8 1  L+!
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L A RF 8 -3' 
A  -7 H -3 A  -! ?N
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>V 1 1 46/26:43/22. ?2 ,-=/! ?9
,:O,(=O,:!%2(;= !B4 21:13.
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Tak tohle bude ještě pořádné drama! Na průběžně vedoucího Jiřího Horáka se totiž o uplynulém
víkendu dotáhla nejlepší žena Pavla Maliňková a boj o první příčku s bonusovou prémií DVACET
TISÍC KORUN tak víceméně startuje od nuly. A to vše ve chvíli, kdy do cíle chybí už jen pouhá tři
dějství! Ojedinělé regionální klání FOTBALOVÁ DEVÍTKA nabízí ten nejlepší možný finiš.
XR3-(  -( ) O )\  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
L - 12  )(  )V( ´
#  &  "7JY7V2c1 lukrativní finanční výhru i spoustu dalších hodnotných cen. Zkrátka pak určitě nepřijdou ani ostatní
úspěšní tipéři. Ti, kteří se umístí na bedně, se mohou těšit na velmi zajímavé věcné odměny a poukazy
STRANA 47
partnerů soutěže. Sólo se bude počítat i podzimní část, jejíž vítěz si mimo jiné může chystat hrdlo a
$%*_)^ &#("g&
25:31 (16:14) žaludek na padesátilitrový sud černohorské dvanáctky. Každý týden pak obdrží vítěz týdenního kola
R3-(PO1  5 !`1== !$ = dárkový pivní multipack a další ceny. Zkrátka soutěžit s PROSTĚJOVSKÝMVečerníkem se během toho(=!L $== !7 9=-!
L# ' $# =W<'&5I to roku více než vyplatí! Proto neváhejte a zapojte sebe i vaše přátele, tipovačka právě vrcholí!
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GRATULUJEME

V minulém
týdnu si přišel
pro výhru
z 21. kola

MICHAL
PETRŽELA

Foto: Milan Fojt

Dvaadvacáté kolo bylo současně již desátým podzimním
dějstvím a přineslo i několik
překvapení. Z nejvyššího počtu
bodů a tím pádem první příčky
se tentokrát radoval Jiří Kočař,
který posbíral patnáctibodový
polštář. O druhé místo se podělili Rudolf Trefený a Oxana Müllerová, kteří zůstali dva bodíky
zpět. Jen o bod zpět pak byl další
kvintet tipérů a i na dalších příčkách rozhodovaly jen ty nejtěsnější možné rozestupy.
Jak již bylo zmíněno v úvodu,
v průběžném pořadí je momentálně na čele dvojice se shodným
počtem 158 bodů. Jak dosavadní
lídr Jiří Horák, tak i nejlepší žena
celoročních bojů si tak mohou
oprávněně dělat nárok na cílovou
prémii. Bez šancí ale zdaleka nejsou ani další. Jen dva body zpět je
Roman Cibulka a například desátý
Františe Patz ztrácí na čelo deset
bodů, což při správném risku ještě
není beznadějná situace.
Proto se vyplatí bojovat, rozhodnuto ale není zdaleka nic...
Pořadí 22.kola
1. Jiří Kočař 15 bodů, 2.-3. Rudolf Trefený a
Roxana Müllerová oba 13 bodů, 4.-8. Martin
Matušů, Antonín Daněček, Lukáš Antl, František
Svobodník, Miloslav Ondrouch všichni 12 bodů,
9. Jan Buigl 11 bodů, 10.-22. Jaromír Seidler, Vlastimil Rybařík, David Dostál, Vlastimil Dostál, Roman Ryba, Vendula Musilová, Miroslav Pluháček,
Renáta Benešová, Pavel Novák, Vladimír Staněk,
Jakub Jamrich, Ladislav Pírek, Lenka Karásková
všichni 10 bodů, 23.-35. Miroslav Coufalík, Miloslav Brázda, Richard Vaverka, Michal Polehla,
Jiří Možný, Jiří Paul, Tomáš Gottwald, František
Grulich, Markéta Kaštilová, Jana Klusová, František Horák, Pavla Maliňáková, Stanislav Konupka
všichni 9 bodů, 36.-37. Roman Cibulka a František Patz oba 8 bodů, 38.-62. Jan Vysloužil, Zdeněk Pazdera 1, Jindřich Stach, Jiří Spáčil, Vladimír
Krč, Zdeněk Halenka, Božena Jahnová, Miluše
Musilová, Zdeněk Langr, Jitka Vlachová, Libor
Doležel, Zdeněk Majer, František Sedlák, Martin Kučera, Tomáš Lakomý, Jiří Svobodník, Petr
Přibyl, Tereza Kučerová, Radek Motal, Miroslav
Růžička, Petr Müller, Josef Trubka, Martin Hlavinka, Karel Štěpánek, David Gryglák všichni 7
bodů, 63.-78. Zdeněk Pazdera 2, Oldřich Horák,
Drahomír Duchek, Libor Nakládal, Oldřich Trávníček, Vladimír Kouřil, Jaroslav Kouřil, Jiří Hájek,
Jaroslav Jordán, Petr Musil, Věra Jurenková, Eva
Mičková, Tomáš Frňka, David Blahák, Ladislav
Šťastný, Roman Prokeš všichni 6 bodů, 79.-88.
Karel Sklenář, František Vysloužil, Bob Hála, Petr
Látal, Josef Soldán, Jaroslav Drabek, Jaromír Přecechtěl, Josef Václavík všichni 5 bodů, 87.-100.
Edvard Drtil, Rostislav Spáčil, Jiří Horák, Vladimír
Franc, Jan Makovec, Oldřich Lošťák, Ivo Zmeškal,
Eva Halousková, Petra Halousková, Kamil Kohoutek, Květoslav Lužný, Michal Lužný, Magdaléna Vránová, Lukáš Král všichni 4 body, 101.-105.
Majka Lusková, Ondřej Nejezchleba, Květoslav
Nejezchleba, Jiří Svoboda, Jiří Svozil všichni 3
body, 106.-109. Vladimír Kaštyl, Michal Petržela,
Zbyněk Lošťák, Klára Knápková všichni 2 body,
110. David Karhan 0 bodů.

Celkové po 22.kole

1. Jiří Horák 158 bodů, 2. Pavla Maliňáková 158
bodů, 3. Roman Cibulka 156 bodů, 4.-5. Rudolf
Trefený a Josef Václavík oba 155 bodů, 6. Radek
Motal 154 bodů, Zdeněk Pazdera 1 153 bodů, 8.
Miloslav Ondrouch 151 bodů, 9. Oldřich Lošťák
150 bodů, 10. František Patz 148 bodů, 11.-12.
Miroslav Růžička a Renáta Benešová 147 bodů,
13. Jaroslav Kouřil 146 bodů, 14.-16. František
Sedlák, Petr Müller, Jana Klusová všichni 145
bodů, 17.-18. Roman Ryba, David Gryglák všichni 144 bodů, 19.-20. Bob Hála, Martin Hlavinka
oba 143 bodů, 21.-23. Miroslav Coufalík, František Svobodník, Jakub Jamrich všichni 142 bodů,
24.-27. Zdeněk Halenka, Zdeněk Majer, František Grulich, Michal Lužný všichni 141 bodů, 28.30. Antonín Daněček, Richard Vaverka, Květoslav
Nejezchleba všichni 140 bodů, 31.-33. Lukáš
Antl, Jaromír Přecechtěl, Ladislav Šťastný všichni
139 bodů, 34. Michal Petržela 137 bodů, 35.-39.
Zdeněk Pazdera 2, Edvard Drtil, Eva Halousková,
Petra Halousková, Kamil Kohoutek všichni 136
bodů, 40.-41. Jitka Vlachová, Pavel Novák oba
135 bodů, 42.-45. Jan Vysloužil, Drahomír Duchek, Vladimír Kouřil, Jakub Zatloukal všichni
134 bodů, 46.-49. Josef Trubka, Karel Štěpánek,
Květoslav Lužný, Lukáš Král všichni 133 bodů,
50.-53. Jaromír Seidler, Libor Doležel, Jaroslav
Drabek, Stanislav Konupka všichni 132 bodů,
Více najdete na www.vecenikpv.cz

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

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

O CO SE HRAJE?

Také vítěz nadcházejícího dějství se může opětovně těšit
na multipack výběrových piv
od partnera naší soutěže PIVOVARU ČERNÁ HORA, ale
vzhledem k číslu podzimních
bitev také na jedenáctiměsíční předplatné. Na druhého a
JEDNODUCHÉ ZAPOJENÍ třetího v pořadí pak čekají dárSystém FOTBALOVÉ DEVÍT- kové poukazy a upomínkové
KY VEČERNÍKU je velice jedno- předměty.

VÝSLEDKY

2017

22. kolo – FOTBALOVÉ DEVÍTKY

1. Líšeň - 1.SK Prostějov (3) 1:1
2. Kralice n.H. - Zábřeh (2) 0:1
3. Plumlov - Opatovice (2) 0:3
4. Bělotín - Němčice n. H. (1) 9:1
5. Klenovice n.H. - Kojetín B (1) 5:2

6. Haná Pv - H. Moštěnice (3) 4:4
7. Újezdec - Pivín (1) 4:2
8. Otaslavice - Vrahovice (2) 1:3
9. Olšany u Pv - Kostelec n.H. B (3) 3:3

TIPOVACÍ KUPÓN
2017
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 23. KOLO:
TIP

1

0

2

1. 1.SK Prostějov - Kroměříž
2. Určice - Protivanov
3. Mostkovice - Lipová
4. Otaslavice - Ptení
5. Vrahovice - Čechovice „B“
6. Hvozd - Určice „B“
7. Bedihošť - Želeč
8. Kostelec „B“ - Plumlov „B“
9. Držovice - Olšany u Pv

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

kultura v prostějově a okolí

„BÝT, ,I NEBÝT“ ANEB
HAMLET NA SEDMOU

28

PROSTĚJOV Hudební divadlo
dětem z Hradce Králové uvede v prostějovském kině Metro
tři klasické české pohádky plné
hudby a tance.
Královéhradecké Hudební divadlo
dětem navštíví sál kina Metro 70 už
tento čtvrtek 19. října a v něm uvítá
dětské diváky z mateřských a prvních
stupňů základních škol z Prostějova
a okolí (začátky představení v 8:30
a 10:00 hodin). Za malými návštěvníky přijede s novým představením
„Hrátky na pohádky“.
Tři klasické pohádky v muzikálovém provedení jsou, jak již název
napovídá, plné her, říkadel, veselých písniček, tance, a dokonce pro
tento divadelní žánr netradičních
žonglérských prvků. V „Hrátkách

na pohádky“ se autorce scénáře
a krásných písniček Michaele Novozámské podařilo nabídnout
divákům nový pohled na klasické
české pohádky. Nejznámější ponaučení z pohádek O neposlušných
kůzlátkách, O Červené Karkulce
a Jak se Honza hádal s králem dětem předložila ve verzi, kde důležitou součástí představení jsou hudba
a písničky. Hudební divadlo dětem
Michaely Novozámské za dětmi do
Prostějova jezdí velmi často a vždy
jim přiveze hezké pohádkové příběhy, veselé písničky, dobrou náladu a úsměvy.
Přijďte se přesvědčit, že i v repertoáru divadla nové představení
„Hrátky na pohádky“ splňuje náročné požadavky malého diváka.

Do kina pøijede divadlo

Marketingová společnost TK PLUS
si pro letošek připravila opravdu vynikající kousky. Po bláznivé italské
komedii se na prknech prostějovského divadla představilo pražské divadlo Na zábradlí s inscenací Hamleti.
Nešlo o tradiční shakespearovské
drama, i když drama jako takové
zaplněnému sálu nabídnuto bylo.
Podobnost se snad ještě dala vysledovat ve filozofických monolozích,

k
pro Večerník
Josef
POPELKA

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

vtipných a sarkastických poznámkách, které se střídaly s vážnými výstupy.
O velmi dobrém hereckém výkonu celého kolektivu hned úvodním
gagem přesvědčil publikum Petr
Čtvrtníček, hlavně však zaujala výtečná Jana Plodková. Jediná to žena
mezi Hamlety. Tvůrcům se do inscenace podařilo s patřičně sebeironickým nadhledem vměstnat snad
všechny postřehy o životě kolem
divadla a herectví vůbec. Otevírá se
nám tak sled obrazů všech možných
hereckých trápení, pohledů, myšlenek, krizí či poslání, nad kterými jistě každý herec někdy přemýšlel. Buď
jsou milováni, až zbožňováni, stejně
jako opovrhováni, či nenáviděni.
2x foto: M#stské divadlo Prost#jov

Foto: Josef Popelka

www.vecernikpv.cz

aký bbyl
yll druhý
druhý aplaus...
applaaus....
Fotooreeporrtááž ssasaaaa jjaký

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

VIDEO&FOTO
GALERIE

Divadelní pehlídka Aplaus
pokraovala druhým dílem

Pondělí 16. října 2017
www.vecernikpv.cz

Malí Jií Šmíd vsed, vedle nj stojí Miroslav Macík, který ml úvodní slovo k vernisáži.
Foto: Natálie Morávková

Foto: archív Divadlo Hradec Králové

Hudební divadlo dětem by chtělo
poděkovat firmě DT - Výhybkárna
a strojírna, a. s. Prostějov za podporu dvou představení pro děti v Prostějově a podporu tvorbě Hudebního divadla dětem.
(mib)

Poslední autorovo dílo z letošního roku – rozebrané
housle.

s oborem kameník, kde poznal řadu
kvalitních pedagogů. Od roku 1975 byl
Šmíd zaměstnán v Kostelci na Hané jako
kameník, v roce 1993 se přesunul do
Plumlova. Na počátku devadesátých let
pracoval i v kamenosochařství v Německu. Tam mu bylo umožněno seznámit
se s u nás dosud neznámými technologiemi a získal nové zkušenosti. Obohatil
tak malování o restaurování kamenných
památek a stýkal se s výtvarníky, fotografy i divadelníky. Dnes již nemaluje, neboť
mu to zdravotní stav nedovoluje. Poslední jeho dílo pochází z letošního roku, a to
kompletní rozebrání houslí do nejmenších součástek.
Miroslav Macík, který návštěvníky s vernisáží seznámil, přeložil i slova Jiřího Šmída z hanáčtiny do češtiny: „Malování je
uvnitř, kdesi ve mně, a musí to ven, není
to koníček, je to trápení. Sednu si a maluju.“ Klarinetisté Jan Komínek a Pavel
Kopečný zpestřili vernisáž hudebním
podkresem. Po jejich vystoupení přišel
k autorovi jeden muž se slovy: „Rád bych
chtěl poděkovat Jirkovi Šmídovi za obraz. Dostal za něj ode mě osm upytlačených kaprů. Jirko, děkuju.“
Obrazy visely od června doposud na
zámku v Plumlově, došlo tedy k přemístění kolekce, ta byla doplněna o jeden obraz. Díla vzbudila u lidí zájem, na vernisáži byl přítomen i exprimátor Miroslav
Pišťák se svými přáteli.

PROSTĚJOV Už 21. listopadu zahraje rocková kapela Olympic prostějovskému publiku. Ve Společenském
domě představí v rámci svého turné
svoji nejnovější desku. Nebudou chybět ani hity, které znějí českými rádii
už desítky let.
Na Olympic Permanentní tour zazní
písně z posledních třech alb Souhvězdí
šílenců, Souhvězdí drsňáků a Souhvězdí
romantiků. Fanoušci se můžou těšit i na
prověřené hity jako Osmý den, Slzy tvý
mámy nebo Želva, které nemůžou na
žádném koncertu Olympicu chybět.
„Jakmile začneme hrát, už zhruba po
druhé písničce začnou lidé skandovat
Želva, Želva! To je neuvěřitelné. Tahle
písnička si našla svou cestu v roce 1966
a vítězně táhne celou naší historií. A pořád ji mám rád,“ směje se Petr Janda, který
na nejnovějším albu Souhvězdí romantiků spolupracoval s takovými jmény
jako Karel Šíp, Eduard Krečmar nebo
s mladým textařem Ondřejem Fenclem.
„Ondřej mě oslovil s tím, že by pro mě
chtěl něco napsat. Pak poslal nějaké texty
a vyšlo to. Na mé minulé desce měl jeden
text, na poslední už tři,“ dodává Janda.
Kapela Olympic vznikla v roce 1962.
V současnosti hrají ve složení Petr Janda
(kytara, zpěv), Milan Broum (basová
kytara, zpěv), Jiří Valenta (klávesy) a jako

stálý host Martin Vajgl (bicí). Za dobu
existence kapely Janda složil na tisíc písniček, kapela vydala dvaadvacet alb, získala
tři Zlaté a tři České slavíky. Na koncert
Olympicu se můžete těšit už jednadvacátého listopadu od devatenácti hodin
v Prostějově.
(pr)
Vstupenky na koncert můžete
koupit na www.ticketportal.cz/Event/
OLYMPIC_PERMANENTNI_
TOUR_2017

Legendární Olympic mí_í do Prost3jova

Za tento obraz dostal autor v roce 2004 od kamaráda
osm upytla,ených kapr".
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aká byla
bylla vernisáž
verniisááž jiřího
jiřříhho šmída
šmídda
Fotooreeporrtááž ssasaaaa jjaká

Kresbě a malbě se Jiří Šmíd věnuje od
svého dětství, stejně jako jeho starší bratr
a jejich otec. Zájem o výtvarnou tvorbu
jej nasměroval z Hané do Podkrkonoší
na hořickou sochařskou průmyslovku

Natálie MORÁVKOVÁ

PROSTĚJOV V regionálním informačním centru proběhla předminulou středu vernisáž nejen obrazů
umělce Jiřího Šmída, který se narodil
v Boskovicích a v současné době, už
jako šedesátiletý muž žije v Bílovicích. Tuto výstavu připravilo Statutární město Prostějov, Spolek pro
Plumlovský zámek i KLub historický
a státovědný v Prostějově.

Za obraz dostal upytlačené kapry, prasklo na Jiřího Šmída...

Vyhrocené a parodované situace donutily nejednoho diváka přemýšlet
o podstatě herectví. Je to vysněné
povolání či nikoliv? Herci si stěžují
na role, div mnohdy nebrečí. Ivan
Lupták se dokonce objeví na
scéně zcela nahý, což znázorňuje
prolínání hereckého a reálného
života – herec se role nezbaví ani
po odchodu z jeviště.
Celá inscenace končí rozebráním
scény skutečnými kulisáky. Takový
byl pohled do nitra hercovy duše.
Co více k Hamletům Divadla Na
zábradlí napsat? Taková netradiční
cesta do hlubin herecké duše. „Za
mě trefa do černého, moc jsem si
představení užila,“ svěřila se šestapadesátiletá Jarmila z Prostějova.

PROSTĚJOV Divadelní přehlídka APLAUS pokračovala ve svém jubilejním ročníku další inscenací. Zatímco v prvním představení diváky zahřála slunná Itálie, druhá zavedla diváky do zákulisí
divadelního světa. O této profesi panuje celá řada zkreslených představ. Sedm hereckých osobností dokonale vystihlo, jak má herecké povolání blízko k Hamletovi, jeho náladám a stavům...
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jediný mistrovský mač ve Šternberku
taktéž za tři získané body. Ještě předtím
prověřil jeho kvality špičkově obsazený
mezinárodní turnaj v polském Rzeszówě, odkud se vrátil se třemi výhrami,
jedinou ztracenou sadou i suverénním
triumfem před zvučnými protivníky.
Co se týče vzájemných zápasů mezi
UP a VK, jejich bilance z minulé sezóny vyzněla nezvykle vyrovnaně.
Zatímco v předchozích letech mělo jasně
navrch vékáčko a svému sokovi mnoho
let ani jednou nepodlehlo, během uplynulého ročníku se to stalo hned čtyřikrát.
Nejprve v extraligové nadstavbě, poté ve
finále Českého poháru a následně dvakrát
i ve výše zmíněné finálové sérii. Tu však
nakonec tehdejší Agelky doslova urvaly
poměrem 3:2 na utkání a s vypětím všech
sil obhájily mistrovský titul.
K jakým změnám došlo v obou kolektivech od té doby? Olomouc hlásí
takřka žádné, protože realizační tým zů-

9]½MHPQÅ]½SDV\YSRVOHGQÉFKGYRXVH]ÏQ½FK

stal pohromadě celý v čele s trenérskou
dvojicí Jiří Teplý + Pavel Háp a hráčský
kádr doznal minimálních korektur. Ani
Prostějov nesahal s výjimkou postu
maséra do svého realizáku, mančaft
dál vedou Miroslav Čada s Lubomírem Petrášem. Naopak soupiska je jiná
z poloviny, přičemž ji vyztužily výborné
posily Kathleen Weiss, Helena Horká či
Andrea Kossányiová. Roli favorita si tak
do sobotního střetu tradičně ponesou
obhájkyně ligového zlata.
„Olomouc je papírově naším největším
soupeřem a první vzájemný zápas tohoto
soutěžního ročníku přichází velice brzy.
V minulých letech, kdy jsme se zpočátku

většinou potýkali s horší sehraností, by to
znamenalo větší nebezpečí výsledkového
klopýtnutí. Ale tentokrát jsme strávili celou přípravu skoro komplet pohromadě
a tomu odpovídá naše dobrá aktuální forma. Věřím, že ji potvrdíme i v sobotním
derby. Respektujeme kvality soupeře, na
druhou stranu se můžeme opřít o naši
vlastní sílu. A do Olomouce si pojedeme
pro vítězství znamenající psychické povzbuzení do dalších utkání,“ shrnul kouč
VK Miroslav Čada před krajským soubojem top adeptů na mistrovský primát.
Ve Sportovní hale Univerzity Palackého
bude o nejbližším víkendu pořádné horko, volejbaloví fandové se mají nač těšit!

Ročník 2016/17
&HONRY½ELODQFH
5. kolo extraligy (10. listopadu 2016):
Olomouc – Prostějov 0:3 (-17, -20, -18).
Prostějov vs. Olomouc
14. kolo extraligy (14. ledna 2017):
Prostějov – Olomouc 3:2 (-25, 16, 23,
-22, 14). 20. kolo extraligy (25. února
2017): Prostějov – Olomouc 2:3 (-25,
20, -23, 23, -12). Finále Českého pohásy
ru (1. března 2017): Olomouc – Prosa zápa
tějov 3:2 (18, 21, -19, -20, 14). 23. kolo
54:8 n a sety
n
extraligy (18. března 2017): Olomouc
6
:4
5
7
1
– Prostějov 0:3 (-17, -24, -23). Finále
extraligy, první utkání (29. dubna
2017): Prostějov – Olomouc 2:3 (-22,
-26, 18, 22, -11), druhé utkání (30. dubna 2017): Prostějov – Olomouc 3:0 (19,
20, 22), třetí utkání (3. května 2017): Olomouc – Prostějov 3:2 (17, 23, -16, -19,
9), čtvrté utkání (4. května 2017): Olomouc – Prostějov 0:3 (-23, -18, -16), páté
utkání (6. května 2017): Prostějov – Olomouc 3:2 (21, -22, 12, -20, 6).
Ročník 2015/16
4. kolo extraligy (7. listopadu 2015): Prostějov – Olomouc 3:0 (12, 22, 10). 13. kolo
extraligy (19. prosince 2015): Olomouc – Prostějov 0:3 (-18, -17, -24). Semifinále
Českého poháru, první utkání (14. ledna 2016): Olomouc – Prostějov 0:3 (-16,
-18, -12), odveta (4. února 2016): Prostějov – Olomouc 3:0 (23, 24, 14). 20. kolo extraligy (13. února 2016): Prostějov – Olomouc 3:0 (15, 12, 16). 23. kolo extraligy
(9. března 2016): Olomouc – Prostějov 1:3 (24, -16, -20, -15). Finále extraligy, první
utkání (20. dubna 2016): Prostějov – Olomouc 3:0 (19, 14, 18), druhé utkání (21.
dubna 2016): Prostějov – Olomouc 3:0 (19, 13, 14), třetí utkání (23. dubna 2016):
Olomouc – Prostějov 0:3 (-12, -8, -16).
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„Ta je hodně dobrá. Byla už před mým
nástupem a ještě ji vylepšilo skvělé
vystoupení na silně obsazeném turnaji v Polsku, kde jsme porazily francouzské Cannes, domácí Rzeszów
i další polský celek Muszynu. A celou
přípravnou akci se nám povedlo jasně
vyhrát, což samozřejmě zvedne náladu, podpoří psychiku. Některé holky
SR]GÈMvÉP
teď sice mají zdravotní potíže, ale ne]DÄOHQÈQÉGRWÙPX
jde snad o nic vážného, takže celková
„Po návratu z české reprezentace jsem atmosféra v týmu je supr.“
do prostějovské přípravy naskočila
WX]HPVNÙFK
teprve začátkem minulého týdne, ale
FÉOHFKYVH]ÏQÈ
rozhodně můžu říct, že máme supr
tým. A taky supr partu, která mě krásně „Já jsem s Prostějovem získala tři mispřijala mezi sebe a začlenila do kolek- trovské tituly i České poháry a teď sativu. S holkama jsem sice kratší dobu mozřejmě chci čtvrté. Celkově se dost
a moc toho s nimi zatím nenatrénova- rozebírá, že VK může v letošním ročla, s čímž by však neměl být problém. níku dosáhnout na desáté extraligové
Některé holky znám z dřívějška, navíc zlato za sebou a taky na domácí poháony už jsou z přípravy docela sehrané, rovou trofej číslo deset, byť s přerušejá se to snažím rychle dohánět. Skvěle ním. Tohle nás s holkama samozřejmě
nám vyšel turnaj v Rzeszówě, mančaft láká, bereme to jako jednoznačný cíl
se jeví dost silně. Proto věřím, že nás a půjdeme za jeho splněním. Máme
výborné podmínky i zázemí, supr
čeká výborná sezóna.“
trenéra a celý realizační tým, kvalitní
YVWXSXGR
hráčský kádr. Toho všeho je potřeba
VRXWÈzQÉKRURÄQÉNX
využít.“
„Na první mistráky se člověk vždycky
WÈvHQÉVH
moc těší, ale zároveň cítí i trochu nerQD/LJXPLVWU\Î
vozity, takové té zdravé. Pro mě osobně jde tak trochu o návrat domů a tím „Champions League je pro mě osobvětší je moje natěšení. Proto doufám, ně velké lákadlo a byla i jedním z důže ve Šternberku bez problémů vyhra- vodů, proč jsem se rozhodla vrátit. Jde
jeme a potom přidáme další vítězství o supr soutěž a nejsilnější klubový pohár, kde se každý může naplno ukázat.
i v Olomouci.“

PROSTĚJOV V minulých dvou
letech sdělovala své dojmy na předsezónní tiskové konferenci VK
Prostějov za hráčky Julie Kovářová
z pozice libera. Tentokrát klubové
vedení vybralo smečařku Andreu
Kossányiovou, jež se na Hanou
vrátila po dvou letech v Polsku
a nedávno absolvovala mistrovství
Evropy žen. Co vše vítaná posila na
tiskovce řekla?

„Celkově nebylo EURO z naší strany
vůbec špatné, hlavně základní skupinu
jsme odehrály dobře. Dokázaly jsme
docela vyrovnaně vzdorovat pozdějším finalistkám ze Srbska i Nizozemska, porazily Belgii a tím postoupily
do play-off. Osmifinále s Běloruskem
jsme taky začaly výborně, bohužel za
stavu 2:0 na sety se to nějak zaseklo
a nakonec přišlo vinou obratu na 2:3
zbytečné vyřazení. Tohle po pravdě
ještě nepřebolelo a nejspíš ani nepře-

O GRMPHFK]HYURSVNÅKR
vDPSLRQ½WX

„I po přestupu do Wroclawi jsem Prostějov nepřestala sledovat a aspoň na
dálku vnímala jeho výsledky. Proto
samozřejmě vím, že minulá sezóna
nebyla úplně dobrá a zdejší družstvo
mělo problémy. Přišla nějaká zranění,
potom porážky, z toho asi větší stres
a psychika šla dolů. Naštěstí holky zabojovaly a po ztrátě národního poháru
vydřely aspoň mistrovský titul. Což se
po všech těch komplikacích určitě počítá. V tomhle ročníku pochopitelně
nechceme žádné podobné potíže připustit a rády bychom obě české trofeje
získaly v pohodě.“

VOHGRY½QÉ9.
SRRGFKRGXGR3ROVND

O

Uvidíme, jaké soupeře nám přisoudí
prosincový los, každopádně se ocitneme skoro s jistotou ve strašně těžké
skupině plné top soupeřů. Přesto budeme chtít minimálně jednou zvítězit
a třeba i víckrát, pokud to půjde. Popereme se o to.“

bolí. Na druhou stranu se to někdy
stává, takový je sport. Doufám, že
si chuť spravím teď s Prostějovem.
(smích) K reprezentaci bych však ještě
ráda dodala, že jsme letos měly supr
soudržný tým a na všech akcích bě-

hem celého roku předváděly kvalitní
volejbal bez nějakých okolních vlivů.
Nezáleželo na individualitách, ale jen
na kolektivu, což je do budoucna důležité.“
Zaznamenal Marek Sonnevend

Foto:Josef Popelka

Andrea Kossányiová se vrátila i kvůli Lize mistryň
a říká: „Máme supr tým, desátý titul za sebou láká“

Hlaste se na zájezd fanoušků

Domácí volejbalistky mají za sebou už
dva vítězné duely v soutěži, když zvládly
střetnutí úvodního dějství na Olympu
Praha a navíc i předehrávku třetího pokračování na Fénixu Brno. Kromě toho
ÆO \CVÊåKNCMQPVQiVGTPDGTMCPGLXÊEGtUG bylo úpéčko stoprocentní rovněž při
Foto: Marek Sonnevend. vstupu do Středoevropské ligy: v mana Fénixu Brno. A v rámci nadcháze- ďarské Nyíregyháze přehrálo hostitelky
jícího 2. dějství elitní české soutěže se i Slávii EU Bratislava hladce 3:0.
ho teď pokusí sesadit z vedoucí příčky Prostějovský soubor zatím absolvoval
úřadující mistryně republiky.
„Pro nás je stěžejní, abychom proti
kompaktnímu olomouckému družstvu šli pokud možno plně zdraví, což
znamená doléčit momentální potíže. PROSTĚJOV Fanklub volejbalového oddílu VK Prostějov pořádá autoKlíčem k příznivému výsledku se pak busový zájezd na utkání 2. kola UNIQA extraligy žen mezi UP Olomouc
podle mého názoru stane zejména naše a VK Prostějov.
přihrávka. Soupeř bude určitě solit po- První klasické derby hanáckých rivadání, a pokud si jej dobře přihrajeme, lů v letošním ročníku nejvyšší české
můžeme následně získávat převahu. soutěže se hraje v sobotu 21. října od
V opačném případě by nejspíš nastaly 17.00 hodin, sraz fanoušků je týž den
potíže. Holkám však věřím, na vítězství v 15:45 hodin na parkovišti u haly
Sportcentra DDM.
v Olomouci rozhodně máme,“ nepo- Zájemci se mohou hlásit prostředchybuje Čada.
nictvím e-mailu na adresu marek.
Nepustit rivala jeho případnou vý- sonnevend@email.cz nebo telefonicky na číslo 606 957 288. Uzávěrka
hrou ve vzájemné řežbě do psychické přihlášek ve středu 18. října do 14.00 hodin.
výhody, tak zní prostějovské motto pro Zájezd je tradičně zdarma, jeho účastníci si musí zaplatit pouze vstupenku na
blížící se střetnutí (nejen) o Hanou. samotný zápas. A vzhledem k omezené kapacitě jednoho autobusu platí pravidlo, že kdo se přihlásí dříve, ten jede.
(son)
Povede se VK dostat soka pod sebe?

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Před necelým půl rokem český volejbal žil třaskavým i nesmírně dramatickým finále nejvyšší
ženské soutěže mezi VK Prostějov
a UP Olomouc. Teď se tahle žhavá
doba alespoň na chvíli vrátí, neboť na
programu 2. kola UNIQA extraligy
je další bitva mezi hanáckými rivaly.
Derby se hraje tuto sobotu 21. října
od 17:00 hodin v olomoucké Sportovní hale Univerzity Palackého.

= odveta za finále číslo 1!

K DERBY Sobotní derby v Olomouci

jubileum...

STRANÌ 47!

ROZHOVOR
S GABRIELOU
KOZMÍK
NAJDETE NA

Šternberk (son) - Aby toho nebylo
málo, zdravotní indispozice netrápí
zkraje právě zahájeného soutěžního
ročníku jen výše probíranou Helenu
Horkou. Místo potřebné pohody postihly nepříjemné potíže ještě další dvě
prostějovské plejerky.
Lépe je zvládla blokařka Nina Herelová.
„Na tréninku hned začátkem týdne se jí
při blokování zvrátila ruka v zápěstí dozadu. Zprvu to bylo dost bolestivé a báli
jsme se vážnějšího zranění, ale naštěstí
se ukázalo, že nejde o nic hrozného,“
oddechl si lodivod VK Miroslav Čada.
Slovenka zpevňuje postižené místo tejpem a stejně jako Horká obětavě nastoupila do extraligové premiéry ve Šternberku. „Nina říkala, že ruka se každým dnem
lepší a bolest ustupuje. Víc to prý zabolí,
jen pokud při blokování dostane ránu
přímo do té ruky. Věříme, že se vše rychle spraví,“ řekl Čada k Herelové, která na
hřišti Sokola odvedla kvalitní výkon (10
bodů včetně 4 es, úspěšnost útoku 67
procent, užitečnost +9).
To další marodka Veronika Trnková
zůstala proti TJ radši na lavičce. „Jestli
můžu hrát? Spíš mě potěší, když nebudu muset,“ prohodila pobledlá blokařka krátce před cestou do Šternberka.
Během uplynulého týdne ji postihly
silnější žaludeční problémy a v sobotu
se ještě necítila úplně fit, proto ji zkušený kormidelník do střetnutí nevyslal.
„Příležitost dostala Gabika Kozmík,
Verča se potřebuje dostat do stoprocentního pořádku. Uvidíme, jaké přesně onemocnění ukážou zdravotní testy, jež absolvovala,“ doplnil Čada.

7UDEOHSRVWLKO\WÅz
+HUHORYRXD7UQNRYRX

Šternberk (son) - Jednou z největších
hrozeb v této sezóně je pro volejbalistky
VK Prostějov případné dlouhodobější
zranění některé z klíčových opor hráčského kádru. Jsou hlavně dvě tahounky,
bez nichž by se tým obešel jen velice
těžko: nahrávačka Kathleen Weiss +
univerzálka Helena Horká. A právě
druhou jmenovanou hned zkraje nového ročníku 2017/18 postihly zdravotní
potíže. Jak už Večerník informoval dříve, posilu z Polska po dlouhé cestě autobusem na turnaj do Rzeszówa rozbolela
horní polovina těla. „Hela si nějak hnula
se zády a bolest jí následně vystřelovala
do žeber. Proto hned po návratu domů
absolvovala několik vyšetření, pak začala cvičit a rehabilitovat. Problémy pomalu ustupovaly, takže mohla naskočit
do tréninků, ale v ideálním stavu před
utkáním ve Šternberku ještě nebyla,“
popsal situaci kouč vékáčka Miroslav
Čada.
Přesto jeho stěžejní svěřenkyně do
duelu 1. kola UNIQA extraligy ČR
obětavě naskočila. „Kdyby na tom byla
vyloženě špatně, do zápasu bychom ji
samozřejmě nepustili. Hela však sama
přišla a řekla, že chce hrát, neboť vstup
do soutěže je důležitý. Její přístup se mi
moc líbí, coby kvalitní a zkušená hráčka si uvědomuje svou zodpovědnost
za mančaft,“ ocenil Čada.
Nastoupení Horké do šternberského
mače se sebezapřením vyšlo na sto procent. Celý kolektiv dotáhla sedmnácti
dosaženými body za hladkým vítězstvím
3:0 a navíc se její trable se zády nijak nezhoršily. Pro sobotní derby v Olomouci
by tedy měla být plně k dispozici.

9ÙERUQ½+RUN½
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RYCHLÝ
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VEČERNÍKU

Jen tři zápasy je momentálně dlouhá (či spíš krátká) série neporazitelnosti volejbalistek VK Prostějov
v soutěžních utkáních proti českým
soupeřům. V minulosti bývala tahle šňůra mnohem delší, ale po dramatickém finále minulého ročníku
extraligy s Olomoucí začínají teď
ženy vékáčka téměř od nuly.

Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov

„Příprava byla velice dobrá a její závěr včetně turnaje v Polsku nám vyšel výborně. Soutěžní
zápasy jsou však něco úplně jiného, na což jsme si musely dát pozor. Zvlášť proto, že první
mistrák a tím vstup do ostré sezóny je pokaždé moc důležitý. Tím pádem jsme za vítězství ve
Šternberku 3:0 velice rády. Úvodní set i začátek druhého byl z naší strany perfektní, předváděly jsme celkově kvalitní volejbal podle představ. Pak jsme ale začaly dělat víc chyb a občas zbytečně riskovat, tím pádem byl zbytek střetnutí obtížnější. Důležité je, že jsme nepřipustily žádné
opravdu vážné problémy a neztratily sadu. Ocenění zaslouží Hela Horká s Ninou Herelovou,
které nastoupily i přes zdravotní potíže. Teď se musíme co nejlépe nachystat na těžký souboj
v Olomouci. Nechceme hned takhle brzy v novém ročníku ztratit body a já věřím, že derby
zvládneme. Hlavně půjde o to předvést na hřišti náš vysoký standard, kterého jsme schopny.“

-DNWRYLGÉ
.$3,71.$

aneb pohled
Kathleen Weiss

Marek Sonnevend
72+/(%8'(7($0:25.
Vítejte ve zbrusu nové rubrice Večerníku, kde bych se pokaždé rád zamyslel nad nějakým zajímavým tématem zpod vysoké sítě a současně z tábora (či blízko) VK Prostějov.
Dnes začnu tím, jak se mi jeví současný kolektiv Hanaček. A to nikoliv z herního
hlediska, kde to vypadá dost slibně, ale po lidské stránce. Volejbal je totiž týmový
sport a v něm jak známo nerozhoduje pouze prostý součet kvalit jednotlivých plejerek, nýbrž jejich prolnutí a společné fungování.
Soudě dle absolvované přípravy i výpravy za prvním utkáním nového extraligového
ročníku do Šternberka, které jsem byl osobně přítomen, se prostějovská parta ubírá tím
nejlepším směrem. Není samozřejmě možné poznat všechno spolehlivě hned a navíc
vztahy mají neustálý vývoj, ale tentokrát je zaděláno na opravdový TEAMWORK.
Nechybí zkušené, zodpovědné a osobnostně silné tahounky (Weiss, Horká, Kovářová), výkonná střední generace s individuálním progresem ve prospěch mančaftu
(Emonts, Kossányiová, Herelová, Trnková, Nová) ani talentované mládí učících se
klubových odchovankyň (Zatloukalová, Cruz, Slavíková).
Podstatné je, že si ve stávající ekipě VK žádná z jejích členek absolutně na nic nehraje,
vnímá i bere svou roli a coby člověk není problematická. Alespoň se to tak zatím jeví.
A pokud by hrozil nějaká potíž, je nachystán osvědčený realizační tým v čele s respektovaným koučem Miroslavem Čadou.
Kdybych si měl vsadit, tohle bude v podání žen Prostějova hodně kvalitní sezóna!

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
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Prostějovský volejbal sice nemá zdaleka tak početné diváctvo, jako třeba
místní hokej, ale jádro fanoušků VK
pevně stojí za svým družstvem. Pouto se ještě posílilo problematickou
minulou sezónou, kdy nejskalnější příznivci obou pohlaví nejprve
oplakali společně s hráčkami těsnou
ztrátu Českého poháru. A následně si
euforicky užili ještě těsnější, nesmírně dramatický a tím krásnější zisk mistrovského titulu číslo devět. Zkraje
nového ročníku 2017/2018 dorazila
desítka věrných fandů i na extraligovou premiéru do Šternberka. „Líbilo
se mi, jak nás začali ještě víc povzbuzovat, když se holkám přestalo tolik
dařit. Tím mančaftu pomohli,“ ocenil
kouč vékáčka Miroslav Čada. Dobrou zprávou tudíž je, že na derby do
Olomouce klub pro své fanoušky vypravuje tradiční autobusový zájezd.

letos slavíme

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

lu. „Některé pasáže byly z naší strany
opravdu špatné,“ zamračil se Čada při
vzpomínce například na dotažení TJ
ve druhém dějství ze zmíněných 5:12
na 16:19 či hned dvojí ztrátu výrazného náskoku během třetí části (ze 7:15
na 15:18, z 15:22 na 20:23). „V těchto
momentech nám odešla přihrávka,
chybovali jsme také v jiných činnostech a výkon celého týmu šel dolů,“
nemaloval kouč nic na růžovo.
Jak tedy znělo jeho celkové resumé
z uplynulé soboty? „První polovina
zápasu kvalitní, ta druhá horší. V součtu bych řekl takový průměr, který na
dnešního protivníka bezpečně stačil.
Příště však musíme odehrát na vysoké úrovni celé utkání. Podstatné je,
že jsme vždy důležitý úvodní mistrák
zvládli bez ztraceného setu i nějakých
větších problémů. Nepřipustili jsme
tím hrozbu rychlé počáteční nervozity,“ zdůraznil Čada.
Extraligový duel číslo dva nyní přijde v sobotu 21. října od 17.00 hodin opět venku. A hned takto brzy
v načaté sezóně půjde o nejvíc jiskrnou bitvu tuzemské současnosti.
7PKXGT\¾NMC8-*GNGPC*QTM¾ éÊUNQXDÊNÆ
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Derby Olomouc versus Prostějov,
to má v ženském volejbalu zvlášť
po minulém, maximálně vypjatém
ročníku silný zvuk. Výběr UP má
přitom na kontě již šest získaných
bodů, neboť suverénně opanoval jak
svůj vstupní souboj na Olympu Praha, tak následnou předehrávku 3. kola

0:3

ŠTERNBERK Úvodní duel nové
sezóny vyšel prostějovským volejbalistkám obstojně. V 1. kole UNIQA extraligy žen ČR 2017/2018 neměly na
hřišti Šternberka dlouho žádné problémy a teprve postupně se dostávaly
pod tlak lepšícího se soupeře. Přesto
po převážně hladkém průběhu získaly dle očekávání tříbodové vítězství
číslo jedna. Role favoritek naplněna,
soutěžní ročník otevřen spolehlivým
způsobem.

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

Exkluzivní reportáž

Bodový vývoj - první set: 0:2, 3:3, 3:5, 4:9,
5:14, 6:16, 7:19, 8:23, 9:25. Druhý set: 1:1,
1:3,2:5,4:6,4:9,5:12,9:12,9:14,14:19,16:19,
16:22, 17:25. Třetí set: 0:1, 2:1, 3:2, 3:5, 4:11,
7:13, 7:15, 9:15, 12:16, 12:18, 15:18, 15:22,
18:22, 20:23, 21:25.
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Vstup do soutěže je vždy důležitý,
proto obhájkyně titulu absolutně nic
nepodcenily. Jedinou slabší chvilku
během zahajovací sady si vybraly
hned v úvodu, kdy ztratily dvoubodové vedení (0:2 – 3:3). Potom už
vůbec nechybovaly, výborně podávaly, spolehlivě přihrávaly, spoustu
míčů vybíraly polem a dominantně
útočily. Omlazený celek domácích
se velice těžko prosazoval, rozdíl ve

skóre tudíž rychle narůstal takřka geometrickou řadou (4:9, 5:14, 7:19).
Herní rozdíl mezi oběma družstvy
byl propastný a vůbec se nešlo divit
jednocifernému debaklu - 9:25 a 0:1.
Druhý set se zprvu vyvíjel totožně
jako první, neboť po vcelku vyrovnaném startu Prostějovanky záhy
utekly do velkého trháku 5:12. V tu
chvíli se však premiérově dopustily
série vlastních chyb a šternberská

0DUWLQ+52&+s7-6RNROhWHUQEHUN
„Už několikátý rok jsme začali sezónu proti mistrovskému Prostějovu, který pořád drží
svou kvalitu a bylo vidět, že znovu bude útočit na titul. Na naší straně hned tři hráčky
absolvovaly extraligovou premiéru a v prvním setu bylo vidět, že máme strach. Navíc
nás zaskočila výborná hra soupeře, když u hostů útočně dominovaly Horká s oběma
smečařkami. Od druhé sady jsme se však otřepali, začali hrát odvážněji a Lucka Hanousková měla několik dobrých zakončení. Přesto nás Prostějov stále trápil kvalitním
servisem. Ve třetím setu jsme hráli nejodvážněji, vycházel nám servis a podařilo se několikrát zablokovat. Celý zápas měl z naší strany vzestupnou tendenci.“
0LURVODY¤$'$9.3URVWÈMRY
„Od začátku jsme dobře podávali a první set byl hladký v náš prospěch. Tenhle tlak
ale vydržel pouze do poloviny druhé sady, odkdy domácí nadšenou hrou průběh
víceméně vyrovnali. My jsme pak už tolik nedominovali vinou zhoršené přihrávky, objevilo se tam několik chyb při obraně na síti i v jiných činnostech. Tím jsme
soupeře dostávali zpět do utkání a naše převaha ve druhé půlce zápasu nebyla tak
jednoznačná. Největší rozdíl mezi oběma týmy spočíval v útoku, kde jsme měli jasně
navrch díky tomu, že účinně bodovaly prakticky všechny zakončující hráčky. Důležité je, že jsme se nedostali do žádných opravdu vážných problémů. Na druhou stranu
jsme měli být efektivnější a celkově jsme předvedli jen průměrný výkon.“

NA
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děvčata toho využila ke čtyřbodové
šňůře na 9:12. Hostující zakončení přestalo být natolik devastující,
naopak do té doby marné Sokolky
výrazně zlepšily všechny činnosti.
A další průběh byl vyrovnaný, pravidelně se ztrátovalo. Před koncovkou
Hrochovy svěřenky dokonce stáhly
ze 14:19 na 16:19, ovšem vékáčko
vzápětí naplno zabralo a závěr mělo
bezpečně pod kontrolou - 17:25
a 0:2.
Nicméně soupeřky se chytily jak
volejbalově, tak psychicky. A zkraje
třetího dějství zase zlobily, dokonce nejvíc během střetnutí. Prvně se
ujaly vedení 2:1, aby reakce Čadova souboru přišla okamžitě. Navíc
měla pořádnou razanci v podobě
nekompromisního obratu (z 3:2
na 4:11). Plejerky VK zde přestaly
vyrábět nevynucené hrubky či nepřesnosti, tento neduh přenechaly
papírově slabšímu TJ. Zdálo se být
rozhodnuto, ale domácí bojovnice
se nevzdaly a s pomocí nebezpečného servisu dostaly VK do nemalých
potíží (7:15 – 15:18). Leč rostoucí
šternberskou euforii opětovně uhasil zkvalitněný finiš Weiss a spol.
znamenající navzdory dílčím komplikacím konečný triumf – 21:25
a 0:3.

bez klopýtnutí

Premiéra ve Šternberku

REFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL9.3URVWÈMRY

borně jsme podávali, tím dostávali
soupeře pod velký tlak a dělali body
jak přímo ze servisu, tak po následném ubránění domácích útoků naším
kvalitním zakončením. Do stavu 9:25
a 5:12 hrál celý mančaft opravdu skvěle, téměř bez chyb,“ chválil vydařený
vstup do mače hlavní trenér prostějovské družiny Miroslav Čada.
Po půl šesté se ale dění na hřišti trochu
zašmodrchalo. Ne nijak pronikavě
a pro hosty fatálně, ovšem dominance favorita se z větší části vytratila.
Sokolky najednou dokázaly víc tlačit
podáním a přestaly vyrábět tolik nevynucených hrubek, jichž se naopak
dopouštěly ve větším množství než
předtím obhájkyně národního titu-

ŠTERNBERK, PROSTĚJOV Úvod nového soutěžního ročníku je pro volejbalistky VK Prostějov ve znamení hanáckých derby. UNIQA extraligu žen ČR 2017/2018 otevřely
prvním ve Šternberku, kde dosáhly předpokládaného
triumfu 3:0. A jako druhý bude hned následovat krajský
střet číslo dva, který na olomoucké palubovce nepochybně přinese mnohem náročnější šichtu. Večerník byl premiéře nové sezony přítomen naživo.

Po jistém zvládnutí šternberské ouvertury čeká
VK náročnější část hanáckého dvojboje v Olomouci

DŮLEŽITÝ VSTUP OTEVŘEL CESTU

Nejprve se však ještě vraťme do malebného městečka proslaveného automobilovým závodem do vrchu Ecce
Homo. Tentokrát patřilo šternberské
sobotní odpoledne jinému sportu,
tomu zpod vysoké sítě. A vékáčko
PROSTĚJOV Zahajovací dějství zvládalo tamní premiéru čerstvě zaUNIQA extraligy žen ČR 2017/18 hájeného extraligového ročníku půl
přineslo jen čtyři duely, neboť hodiny na podtrženou jedničku. „Výstřetnutí mezi Frýdkem-Místkem
a Fénixem Brno bylo odloženo na
19. října. Jak dopadly odehrané mače?
O souboji VK Prostějov na půdě Sokola Šternberk podrobně informujeme
na mnoha jiných místech dnešního
vydání, každopádně vládl favorit. Což
se dá říct rovněž o dalších dvou utkáních. V tom prvním letně oslabený
Olymp Praha vůbec nestačil obhájkyním stříbra z Olomouce 0:3 (-12, -17,
-15). „Očekával jsem náš výrazně lepší
výkon a cítím zklamání. V žádné herní
činnosti jsme nebyli lepší, chyběla stabilita. Místy to šlo, ale celkově nám zápas nevyšel,“ neskrýval rozladění trenér
PVK Stanislav Mitáč.
(son)
celý článek najdete na
www.vecernikpv.cz

Úvodnímu kolu
H[WUDOLJ\æHQYOiGOL
favorité,
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podlehl KP
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ŽHAVÁ NOVINKA

Závěr přípravy jí nepříjemně poznamenala bolest horní poloviny těla vycházející z pohnutých zad. Vynechala dva zápasy
na turnaji v polském Rzeszówě, několik dnů netrénovala. Pak
ale poměrně brzy naskočila zpět do hry a obětavě se
sebezapřením absolvovala i první soutěžní duel
sezóny ve Šternberku. Navíc výborně. Šestatřicetiletá univerzálka nasázela 17 bodů, čímž
byla suverénně nejproduktivnější ze všech hráček obou družstev. Útočila přitom s vysokou
úspěšností 56 procent, přidala 2 vítězné bloky
a celkovou užitečností +15 výrazně přispěla k výsledkovému triumfu VK 3:0 na sety.
„Hela sama přišla a řekla, že chce hrát, neboť
vstup do extraligy je důležitý. Její přístup se mi
moc líbí, coby kvalitní a zkušená hráčka si uvědomuje svou zodpovědnost za mančaft,“ vyzdvihl
Horkou i trenér Miroslav Čada.
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HRÁČKA TÝDNE
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K vidění však byli i další ptáci.
Přivezli je sem lidé sdružení kolem
manželů Miroslava a Ivy Jirsových
ze sokolnického střediska v Jičíně.
Pár na Prostějovsko však již zhruba
tři roky pravidelně zajíždí, když u nás
pořádá akce pro děti z mateřských
i základních škol. „Seznámil jsem se
s nimi přes Facebook a napadlo nás
využít naší honitby i pro reálný lov.
Loni jsme to zkusili poprvé a akce
se vydařila, tak v tom nyní pokračujeme,“ vysvětlil Večerníku Radomil
Holík, jednatel MS Předina-Kobeřice.
Dravci se tak na polích v okolí Hradčan-Kobeřic mohli zaměřit na zajíce i bažanty. Majestátní orel skalní
si pak mohl dělat naděje například
na lišku či srnče. „Úkolem dravce je
zvěř zastavit, následně obvykle musí
přiběhnout sokolník, který ji usmrtí.
Naši předci tak lovili odnepaměti,

jjaký
aký byl
byl lov
loov v hradčanech-kobeřicích
hraadčannechh-kkobeřicíích

3x foto: Martin Zaoral

ní se těšilo velkému zájmu ze strany
všech přítomných. Paralelně s lovem ve volné přírodě probíhal na
hřišti v Hradčanech program pro
děti, ve kterém se mohly pustit do
řady úkolů a na závěr si společně
opéct špekáčky. Dospělí se pak po
honu sešli při posezení s dobrým
jídlem i pitím, které se v tomto případě označuje jako známá poslední
leč. „Sokolníci jsou u nás spokojeni
a lidí chodí čím dál více. Není tedy
důvod, proč bychom tuto akci příští rok nezopakovali,“ usmál se při
rozloučení s Večerníkem Radomil Úvodní zahájení a pehlídka všech dravých pták" se konaly za krásného podzimního
rána
Foto: Martin Zaoral
Holík.

Bez zdravotních komplikací

tomu se už začátkem loňského října
mohla v Prostějovičkách postavit na
start svého prvního běžeckého závodu
na deset kilometrů. „Samozřejmě jsem
to tam nepřišla vyhrát, ale byla jsem na
sebe hrdá, že jsem něco takového vůbec
zvládla. O týden později se konal Night
run v Olomouci a jeho atmosféra mě
naprosto dostala. Běhali jsme v noci
s čelovkami na hlavách, bylo to úžasné.
Na tomto závodě jsem potkala kamarádku, se kterou jsme se začaly vzájemně
podporovat. Společně jsme se přihlásily
do facebookové skupiny, kterou vede
koučka, jenž motivuje čtyřčlenné týmy
v tréninku a sbírání naběhaných kilometrů. Hrozně mě to bavilo, navíc velkou roli
hrála i skutečnost, že jsem v tom ostatní
nechtěla nechat. Tak jsem se dostala na
svou měsíční porci sto padesáti až dvou
set naběhaných kilometrů,“ popsala
Martina Vidmuchová, kterou na podobných akcích ze seriálu Run Czech či Run
tour přitahuje i fakt, že část startovného
jde na různé charity či konkrétní osoby
se zdravotním postižením. „Sama mám
zdravotně postiženou dceru a vím, jaký
je život v takových rodinách. Proto velice
ráda svým během přispívám na potřeby
druhých,“ vysvětlila.

Mnozí z lidí kolem však žennu upozorňovali, aby zvolnila a nepřeháněla to.
„Na hranu jsem se dostala pouze jednou.
Tehdy jsem v jednom dni absolvovala
závod na dvacet kilometrů Valašský hrb
a ještě tentýž den vyrazila na další sedmikilometrový běh. Vše jsem to zvládla,

Dietu ani nerozbalila

kilogramů. Pociťovala Martina při tak
dramatickém úbytku váhy na sobě nějaké zdravotní problémy? „Ne. Opravdu
vůbec žádné. Naopak! Naopak ustoupily
moje bolesti hlavy a zad, snížila se mi hladina cholesterolu, byla jsem rázem pohyblivější, ohebnější a hlavně psychicky
jsem se najednou cítila naprosto skvěle.
A když na mě něco padlo, šla jsem si
zaběhat a dostala to tak z hlavy ven,“ poskytuje ten nejlepší recept Vidmuchová,
která se v průběhu času setkávala s obdivem ze strany přátel a známých.

v cíli jsem však už byla hodně vyčerpaná,“
zmínila se sportovkyně, která razantního
úbytku váhy dosáhla bez jakékoliv diety.
„Jednu jsem si koupila, ale vůbec ji nerozdělala! Díky pohybu a změně jídelníčků
jsem začala hubnout víceméně sama
od sebe a tak jsem po čase nerozdělaný
přípravek zase prodala. Myslím, že vše je
to o hlavě a disciplíně. Člověk si prostě
občas musí něco odepřít a zároveň dodržovat režim, který si stanovil. Pak dokáže
prakticky cokoliv,“ vzkázala všem Martina Vidmuchová, která už v hlavě spřádá
plány na účast v pražském maratonu.
Ten se bude konat příští rok v květnu.
„Kdyby mi někdo před dvěma roky řekl,
že ve svých šestačtyřiceti letech budu trénovat na maraton, tak bych mu akorát
tak doporučila změnit psychofarmaka,“
uzavírá s úsměvem sympatická dáma,
která si zaslouží od všech jen a jen potlesk. BRAVO!
(mls)

Koláž: archív M. Vidmuchové

Elektrické osvětlení sadů zůstalo kompletně zhasnuté a celou stezku krásně
osvítilo kolem sto dvaceti dýní. Na děti
přitom čekalo šest stanovišť s různými
úkoly jako například skákání panáka,
hod do košíku strašidla nebo překážková dráha. Za každý úkol dostaly obrázek bubáka a na konci za splnění pak

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Uplynulý pátek rozsvítila Smetanovy sady Dýňová stezka
odvahy a zručnosti. Akci pořádanou
Okrašlovacím spolkem města Prostějova navštívilo mnoho rodičů s dětmi. „Akci pořádáme podruhé, v minulém roce se nám velice osvědčila.
Smetanovy sady byly úplně plné, tak
jako jsou nyní,“ usmívala se Milada
Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku.
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>>>Dokončení ze strany 9
Dobrovolníci za minimální příspěvek
30 korun nabízeli zájemcům bílou
pastelku a malý kalendář na rok 2018.
Deset dvojic přitom tvořili studenti
střední školy veřejnoprávní Trivis, dvě
dvojice vyslalo CMG. „Kromě toho
s námi spolupracovalo i devět dvojic
žáků ze čtyř prostějovských základních

škol. Jednalo se o ZŠ z ulic Melantrichova, E. Valenty a Dr. Horáka a ZŠ
Jana Železného,“ doplnila koordinátorka prostějovských dobrovolníků
Pavlína Bartošová s tím, že polovina
vybraných peněz zůstane v regionálním TyfloCentru a druhá půlka poputuje na účet Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS)

ČR. Finance půjdou na výcvik vodicích psů, odstraňování dopravních
a dalších bariér, se kterými se nevidomí každodenně potýkají, přípravu
pro rekvalifikaci a vstup slabozrakých
na pracovní trh či vydávání časopisů
a knih v Braillově písmě. V roce 2016
činil výtěžek celostátní sbírky 2 068
481 Kč.

Kolik se ve středu vybralo přímo
v Prostějově, jsme se však nedozvěděli. „Informaci ohledně vybrané
částky vám bohužel nemůžeme
podat, ale výsledek s ohledem na
jednotlivé kraje bude zveřejněn na
webových stránkách SONS,“ reagovala na náš dotaz Jana Jílková ze
SONS Prostějov.
(mls) Do ulic msta se vydalo celkem 24 dobrovolník" z Trivisu a CMG.

Foto: Pavlína Bartošková

čekaly menší odměny. „Snažili jsme se
co nejvíce úkoly zjednodušit, vyřadili
jsme kartičky, na které se posledně dávala razítka, a za úkoly jsme dávali malé
strašáky. Jelikož byl zájem obrovský, tvořili se, bohužel, před úkoly fronty. S tím
ovšem, nejspíš nic neuděláme, kvůli
svítícím dýním se akce koná k večeru
a během těch dvou hodin jsou Smetanovy sady úplně plné,“ uvedla Sokolová.
Okrašlovací spolek města Prostějova
oslovil ke spolupráci s vyřezáváním
mateřské školky v ulicích Partyzánská,
A. Krále, Hanačka, Šárka, Žešov, Libušinka a Dvořákova a Rodinné centrum
Lodička. „Na této akci se podílí kolem
patnácti pořadatelů, své zastoupení tu mají
mateřské školky a také členové Okrašlovacího spolku,“ prozradila Sokolová. Nejen
ve školkách, ale i doma s rodiči mohly děti
dýně vyřezávat a následně je donést do
Smetanových sadů. Po skončení akce ve
dvacethodinsi mohli účastníci libovolnou
neoznačenou dýni odnést domů.

Dýòový veèírek NA JEDNIÈKU

PROSTĚJOV Večerník
topadu už totiž na náměstí
zjistili jsme začneme instalovat dřevěné
již informoval o výrobě
sochy Jiřího Wolkera,
prodejní stánky, takže by
kterou pomocí 3D technologie ztvár- bylo velmi trapné sochu našeho básníka
ňuje v bratislavských ateliérech archi- posadit na lavičku za ně nebo mezi ně. Urtekt Miloš Karásek. Podle původních čitě ale nalezneme daleko důstojnější terplánů radnice si prostějovský rodák mín,“ vysvětlila Alena Rašková, primátorka
a známý proletářský básník měl „sed- statutárního města Prostějova.
nout“ na lavičku na náměstí T. G. Ma- „Nabízí se datum třetího ledna, kdy si přisaryka už 23. listopadu tohoto roku. pomeneme výročí úmrtí Jiřího Wolkera.
To ale bude těsně po Silvestru a bůhví, jak
Všechno je ale jinak...
Prostějovští konšelé totiž termín slavnost- náměstí bude vypadat,“ usmála se s tím,
ního usazení sochy nedomysleli. „Vzhle- že daleko přijatelnější je termín v závěru
dem k tomu, že letošní vánoční advent je března, kdy se básník narodil. „V tuto
hodně posunutý, musíme termín slavnost- dobu tak bude ideální posadit jeho soního posazení sochy na lavičku na prostě- chu doprostřed náměstí,“ dodala první
jovském náměstí odložit. Od poloviny lis- žena Prostějova.
(mik)

Bílou pastelku nabízeli hlavnì studenti Trivisu

Výsledky na sebe nenechaly dlouho
čekat. Na začátku roku Martina vážila
70 kilogramů a už se připravovala na Velikonoční půlmaraton v Prostějově organizovaný prostějovským Maratonským
Na bìžeckých akcích našla
klubem, jehož se stala členkou. Kromě
motivaci i pøátele
toho ještě začala chodit na kruhový
Jakmile to bylo možné, začala Martina trénink v Plumlově, aby si zpevnila poVidmuchová běhat dvakrát týdně. Díky stavu. V červnu už vážila pouhých 60

PROSTĚJOV V mládí Martina Vidmuchová hodně sportovala, dělala
moderní gymnastiku a orientační
běh. Po svých pětatřicátých narozeninách však začala nezadržitelně
přibírat na váze. Více než sportu se
věnovala domácnosti a občas se také
přejídala. Kila začala postupně naskakovat. Nakonec se na displeji digitální
váhy u nevysoké ženy objevilo číslo
93. A sled udáostí se rozběhnul...
„V té době jsem žila v jakési apatii. Nemohla jsem se na sebe podívat, ale byla
jsem s tím jaksi smířená. Z letargie mě
vytrhl až moment, kdy jsem chtěla svoji
sedmiletou dceru přivést k orientačnímu
běhu. Nedokázala jsem si představit, že
bych ji zavedla mezi lidí, kteří mě znali
výrazně hubenější,“ svěřila se Martina
Vidmuchová s klíčovým momentem, od
kterého se napevno rozhodla, že se sebou
bude něco dělat.
Vše šlo zpočátku pozvolna. „Loni v červenci jsem začala s chůzí. Pořídila jsem si
hole na Nordic walking a pak vyrazila na
lekci, kterou v Plumlově pořádala Lenka
Sehnalová. Od té doby jsem často chodila sama. Také jsem razantně upravila
stravování, pila hodně vody, vynechala
tučné, sladké a alkohol. Kila šla dolů pomalu, ale jistě. Tehdy jsem snila o tom, že
jednou zase budu moci běhat delší vzdálenosti a neodrovnám si přitom klouby,“
popisovala své dojmy Vidmuchová.

➢ z titulní strany

„ZAČALA JSEM CHODIT,
PAK BĚHAT...,“ popisuje

na lavičku až v březnu!

Sova dle její majitelky Ivy Jirsové má k chytrosti Vydšený zajíc se snaží uprchnout ped dotírajícím Návrat z úspšného lovu, pi kterém byli uloveni dva
i moudrosti hodn daleko.
dravcem.
zajíci a jedno malé srn,e.

možná se jedná o nejstarší památku
zapsanou na seznam UNESCO,“
zmínil se Holík.
Statistika napovídá, že pouze
každý šestnáctý útok dravce na
zvěř skončí úspěchem. Loni se
lovci vraceli s prázdnou, letos vše
proběhlo nad očekávání. „Podařilo se nám ulovit dva zajíce a orlu
skalnímu i jedno slabé srnče. Jedná
se o kus, který by zimu stejně nepřežil, neboť právě takové si ptáci
vybírají,“ zmínil se jednatel MS Předina-Kobeřice.
Ulovené zvěři se dostalo patřičných
mysliveckých poct, jejich předvede-

Martina Vidmuchová zhubla v krátké dob3 neuv3_itelných 33 kilogram^ Jiří Wolker si sedne

Za památkami zapsanými na exkluzivním seznamu UNESCO
nemusíte pouze do Říma či Paříže.
Uplynulou sobotu jste jednu z nich
mohli obdivovat i v Hradčanech-Kobeřicích. Sokolnictví totiž bylo
začátkem letošního roku přidáno na
seznam světového kulturního dědictví.
Do malé obce se sjeli sokolníci
z celé republiky, dokonce i jeden
Švéd! Na lov vyrazilo celkem třináct dravých ptáků, mezi nimiž
vynikal orel skalní, k těm dalším
patřili raroh, sokol, jestřáb či
káňata rudochvostá a Harrisova.

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

HRADČANY-KOBEŘICE Viděli jste někdy na vlastní oči, kterak
velkolepý orel skalní útočí na mladou srnku? Vsadím se, že nikoliv. Druhý ročník sokolnického setkání, které se konalo uplynulou
sobotu v Hradčanech-Kobeřicích, nabídl zážitky skutečně jedinečné. Když se k tomu přidal den, který mohl sloužit jako reklama
na babí léto, vyklubala se z vesnické akce skutečná oslava přírody.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl tomu živým svědkem.

Unikátní akce se zde konala již podruhé, úèastnili se jí sokolníci z celé republiky

letos slavíme jubileum...

V HRADÈANECH LIDÉ SLEDOVALI DRAVÉ PTÁKY PØÍMO PØI LOVU

Pondělí 16. října 2017
www.vecernikpv.cz
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„Víte, jak poznáte, že je muž zamilovaný? Že na několik dní ztratí zájem o své auto...“ Zatímco pro jednoho
je vůz pouze prostředkem majícím ho co nejrychleji a nejbezpečněji dopravit z bodu A do bodu B, pro
druhého může být automobil cílem neobyčejné péče, starostlivosti a zbožňování, dalšímu zase poskytuje symbol společenského postavení dávajícím všem jasně najevo, za co ho mají považovat. Ať už právě vy
patříte do jakékoliv z těchto skupin, jisté je, že vaše auto vás bude spolehlivě vozit, hýčkat či reprezentovat
pouze v případě, kdy mu zajistíte patřičný servis. Abyste se ve světě aut a péče o ně lépe orientovali, přiTexty: Martin Zaoral
náší vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník tuto tematickou dvoustranu.

zpravodajství

Spolehlivost auta je zásadní věc, ať
už máte vůz jen na dojíždění do práce, nebo je to váš koníček. V prvním
případě člověk samozřejmě nechce
mít auto každý druhý měsíc v servisu, v tom druhém jste raději, že

nestojí každou chvíli v garáži s nějakou závadou. I z těchto důvodů
jsou statistiky spolehlivosti velmi
populární.
Výsledky, které přinášíme, vyplynuly
z kontrol TÜV, což je německá obdoba našich STK. Všechna vozidla
tam jsou hodnocena podle stejných
pravidel a na základě velkého množství dat. Na druhou stranu je třeba
brát v potaz, že se jedná o statistiku,
která nezohledňuje, jak se lidé o auta
jednotlivých značek starají, což může
být v některých ohledech zásadní.
TÜV auta dělí jednak podle modelů
a jednak podle stáří. Každoročně se
tedy dozvíme, jak na tom jsou tří-,
pěti-, sedmi-, devíti- a jedenáctiletá
auta. Zde je zapotřebí podotknout,
že hlavně u nejmladších aut jsou výsledky ovlivněny také kvalitou práce
záručních servisů. Po skončení záruky už je na každém majiteli, jak přiČlověk by čekal, že u takhle mladých
aut bude jen velmi málo položek s červeným, a sice nejhorším hodnocením,
ale je jich tu docela dost. Vidíme Volkswageny, Fordy, Hyundaie, Dacie a na
posledních čtyřech místech dva Chevrolety a dvě Kie. Nejhorší je Sportage
s mírou vážných závad 11,5 %. Nejlepší tu jsou Němci, o první místo se
dělí Mercedes GLK a Porsche 911. Na
špici je Mercedesů docela dost, blízko

1. Mercedes GLK, Porsche 911
5. Mazda 2
8. Opel Adam
21. Škoda Octavia
……………………
130. Fiat Punto
131.ChevroletCaptiva 134.KiaSportage

Kategorie dvou
 "  

stupuje k údržbě auta, jestli jezdí dále
do autorizovaného servisu, či nikoliv.
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Právě Vykoukal se stal terčem
nevraživosti fandů za to, že u vedení třebíčského hokejového klubu
inicioval, aby nebyli vpuštěni na
tamní zimní stadión při vzájemném duelu mezi Horáckou Slávií a
Hanáky v sobotu 7. října. Příznivci
Prostějova se však do hlediště
přesto dostali a následně bývalého
reprezentačního obránce na svém
facebooku ostře zkritizovali. „Ano,
požádal jsem vedení Třebíče o
uzavření sektoru hostí. V případě,
že by byl tento sektor opravdu
uzavřen, tak bych vás o tom předem
informoval včetně faktu, že se tak
stalo na můj popud,“ odpověděl
Vykoukal rovněž prostřednictvím
sociální sítě.
>>>dokončení na straně 47
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Bez ohledu na jakékoliv jiné okolnosti nadále platí, že fanouškovský
kotel sdružený do spolku Fans of
Prostějov 1913 bojkotuje zápasy
Jestřábů na vlastním ledě, během
nichž zůstává jejich sektor k stání
nad trestnými lavicemi prázdný.
„Jednu výhodu to má. Když na
někoho ze střídačky zavoláte, tak vás
na ledě slyší. Když jsem ve druhé
třetině potřeboval zavolat na Lukáše
Luňáka, že se má postavit na druhou
stranu, tak to bylo slyšet,“ okomentoval situaci trochu černým humorem kouč a sportovní manažer LHK
Jiří Vykoukal. „Myslím si, že pokud
neskočíte z letadla bez padáku, tak
vše má řešení,“ navázal v podobně
vtipné rovině při odpovědi na otázku, jak dál.

^~ $  '"
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PROSTĚJOV Pokud shrneme
dění okolo příznivců prostějovského hokeje za poslední
týden do určitého sumáře,
dostaneme novou várku zajímavých událostí o třech dějstvích.

FANOUŠCI

31
43

Od svého nástupu do pozice prvního
kouče má proti Zubrům vysoce zápornou
bilanci vzájemných duelů, přičemž sokově
střídačce velí jeho někdejší trenérský
parťák i kamarád Kamil Přecechtěl. Ten
naopak těží ze svých zkušeností a schopností, aby do prestižní kolonky pravidelně
přidával další přerovské triumfy. „Kluci
se však snaží, makají od začátku sezóny a
nikdo jim nemůže nic vytknout. Derby
samozřejmě chceme vyhrát a věříme, že
se nám to doma povede,“ zdůraznil Vykoukal. Na tradiční bitvu se těší asi všichni,
včetně kapitána Prostějova. „Přerov je teď
docela dole, prohrál tuším čtyřikrát za sebou a šestkrát v řadě naplno nebodoval.
Tohle však v našich vzájemných soubojích
asi nehraje žádnou roli, stejně jako úloha
favorita. A že nás pod Kamilem pravidelně
poráží? Tím víc do toho půjdeme, abychom tentokrát uspěli my,“ pravil Matouš
Venkrbec.
Jinak platí, že dneškem tento týden
pro naše hokejisty zdaleka nekončí.
Ve středu 18. října od 18.00 hodin je
čeká další nelehký mač v Litoměřicích.
Těm hned ve druhém dějství aktuálního
ročníku podlehli jasně 1:4 a mají jim tedy
co vracet. Výběru HC Stadion se poslední
dobou trochu přestalo dařit, z uplynulých
šesti utkání zaknihoval čtyři porážky. V tabulce je šestý se dvaceti získanými body.
Znovu před vlastní fanoušky se Jestřábi
vrátí v sobotu 21. října, kdy od 17:00 hodin hostí Slavii Praha. Ta naopak prochází
lepším obdobím, neboť za minulý týden
vytěžila sedm bodů a v průběžném pořadí
prvoligové soutěže je devátá přímo za
ptačími dravci jen vinou nepatrně horšího
skóre. Na Hanou přijede odčinit selhání 0:3
z předchozího vzájemného souboje.
„Máme za sebou průměrnou první
čtvrtinu soutěže, ve které jsme mohli
dopadnout líp, na druhou stranu i hůř.

„Jsem tu hlavně od toho,
abych dobře bránil,“

PROSTĚJOV Pokud ještě nemáte
našlapaného
hokejového
programu dost, přidejte si dnešní nášup.
A pořádně výživný! Pondělí 16.
října od 18:00 hodin bude totiž na
prostějovském zimním stadiónu patřit
vždy horečnatě očekávanému i diváky
hojně sledovanému derby Jestřábů s
Přerovem v rámci 14. kola WSM ligy
mužů ČR 2017/18.
„Škoda, že se tohle utkání nehraje v sobotu a vyšlo to zrovna na pondělek. I tak si
ale myslím, že může jít o zajímavý zápas,“
řekl k nadcházejícímu střetu rivalů hlavní
lodivod LHK Jiří Vykoukal. „Pro nás to
bude každopádně náročné, několik hráčů
máme na marodce. A teprve uvidíme,
v jakém počtu se vlastně sejdeme,“ odtušil
Vykoukal.

zajíždějí ve středu do Litoměřic a přivítají v sobotu Slavii

toho, abych dobře bránil a ne dával góly.
(úsměv) Musím se zaměřit na obrannou
činnost.“
 S Kladnem to byla hodně vyrovnaná bitva, souhlasíte?
„Šance byly na obou stranách a udělali
jsme tam kupu chyb, hlavně já. Můžu poděkovat gólmanovi, že nás takhle podržel,
protože Kladno mohlo rozhodnout. Jsme
rádi, že máme dva body, to je důležité.“
 Dostáváte příležitost i v přesilovkách, jak jste zatím spokojen s herním
vytížením?
„Jsem nadmíru spokojen! Nečekal jsem, že
budu hrát tolik minut. Je to ale i tím, že chy-

bí Mára Drtina, který chodí na přesilovky.
Byl jsem tam místo něj.“
 V Prostějově nejste poprvé, takže
poznáváte to tady?
„Kabina je úplně jiná. A také je tu úplné jiný
tým, i když pár kluků zůstalo.“
 Jak jste si tady stihl zvyknout?
„Ještě to není ode mě ideální, hraje se tu
jiný systém a dělám spoustu chyb. Je to i o
tréninku, sednout si s klukama, kouknout
se na video a vysvětlit si, jak si najíždět, a takové věci. Kluci mě ale suprově vzali mezi
sebe.“
 Je to pro Vás už třetí letošní štace, jak
jste se vlastně ocitl na Hané?
„Mám smlouvu s Pardubicemi, kam jsem
se ale nevešel mezi šest obránců, co hrají.
Před sezónou už nebylo v první lize místo, tak jsem se šel rozehrát do Havlíčkova
Brodu. Pak se tu asi někdo zranil, tak mě
povolali sem a jsem za to rád.“
 Pozorujete výrazný kvalitativní
skok mezi těmito soutěžemi?
„Je to tak. Tady jsou vyrovnanější pětky než

“

ve druhé lize, hra je rychlejší a chodí také
více lidí. Je to znát.“
 Jak daleko, či blízko máte zpět do
extraligy?
„Samozřejmě bych se tam chtěl vrátit, ale
tady se mi líbí a jsem tu spokojen, takže mi
vůbec nebude vadit, když tu budu celou
sezónu.“
 Je pro vás výhodou, že tady máte
více spoluhráčů, co prošli Pardubicemi?
„Tak samozřejmě. Znám tu spoustu kluků,
mimo jiné i z mládeže, když jsme jezdili na

repre. Pro mě jen dobře, že tu mám známé.“
 A dohoda zní do konce sezóny?
„Ano. Stěhování bude maximálně do Pardubic, kdyby se tam někdo zranil, jinak s
ničím jiným nepočítám.“
 Stihl jste už trochu poznat i město?
„Poprvé jsem tu byl jen na jeden zápas, tehdy jsem přijel až na něj a po něm zase odjel,
takže vůbec. Teď jsem tu celý týden a byl
jsem se už podívat na náměstí, líbilo se mi,
je moc hezké. Víc jsem toho zatím nestihl,
nebyl čas.“

Líbí se mi tady a jsem tu
spokojen, takže mi vůbec
nebude vadit, když tu budu
celou sezónu.
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V závěrečném kole úvodní čtvrtiny
základní části postrádali Jestřábi nejen
hlasitou podporu svých ultras, ale také
zraněné duo Marek Drtina - David Dvořáček, přičemž druhý jmenovaný přišel

Jiří MOŽNÝ

PROSTĚJOV Ještě před pár týdny se
zdálo velice pravděpodobné, že Jaromír Jágr posílí své kladenské Rytíře
a bude jim na jejich prvoligové pouti
pomáhat nejen z pozice majitele, ale
i v roli hráče přímo na ledě. Podpisem
v Calgary tyto úvahy padly a Středočeši
tak v sovbotu přijeli na Hanou bez své
legendy. A domácí dokázali této skutečnosti plně využít, nezlomil je úvodní gól
ani vyrovnání krátce po startu poslední
třetiny a hned třemi góly v početních
výhodách si dokráčeli pro dva body.
Prodloužili tak svou úspěšnou sérii na
pět výher na vlastním ledě v řadě.

LHK PV
R KLA

o start až na rozbruslení. Do brány se
naopak vrátil Jakub Neužil a stejně jako
jeho kolega Lukáš Cikánek držel po celou úvodní dvacetiminutovku čisté konto. Oba se přitom museli činit a předvést
i pár skvostných zákroků.
Totéž platilo i na startu prostřední části, kdy
nejprve prostějovská jednička zneškodnila
samostatný únik Tůmy, poté mu poprvé
v zápase pomohla i branková konstrukce.
V polovině osmadvacáté minuty už však
i on byl krátký na pokus Jakuba Strnada
a kladenský kapitán poslal svůj tým do vedení – 0:1. Odpověď domácích na sebe ale
nenechala dlouho čekat. Nejprve sice usedl na trestnou lavici Venkrbec, brzy ho však
následoval i Kloz a v momentě, kdy už byl
prostějovský forvard rovnou sekundu zpět
na ledové ploše, vyslal svým zápěstím přesný pokus z pravého kruhu Tomáš Divíšek
- 1:1. A do kabin šel se svými spoluhráči
ještě spokojenější, dvouminutové vyloučení si totiž v rychlém sledu vykoledovali
Redlich se Strnadem a šestadvacet sekund
před druhou sirénou využil hned dvojnásobnou početní výhodu Aleš Holík. Jeho
bomba našla skulinku mezi Cikánkovými

betony – 2:1. Ani tento náskok však neměl
dlouhého trvání. Příznivý stav pro Jestřáby
pravda vydržel zhruba dvacet minut, avšak
plných osmnáct zabrala přestávka mezi
třetinami, okamžitě po jejím skončení totiž
ukázal své rychlé ruce švédský internacionál Linus Anders Svedlund a v čase 40:43
bylo opět srovnáno – 2:2.
Hosté neměli daleko ani k překlopení
výsledku na svou stranu, leč Neužilovi po
nahození od modré čáry pomohla tyč,
jindy byl dvaadvacetiletý gólman zcela
na svém místě a všechny puky pochytal
či vyrazil do bezpečí. A v závěru opět Kladenští pykali za svou nedisciplinovanost.
Dvě a půl minuty před koncem zahrál
vysokou holí Strnad a v největší možnosti
Nouza z pokleku a mírného úhlu přestřelil poloodkrytou bránu.
Druhý faul v rychlém sledu už ale nezůstal nepotrestán, v polovině prodloužení se dopustil nedovoleného bránění
Lorraine a bomba Ladislava Havlíka si
přeci jen našla cestu do sítě – 3:2. Jestřábi tak do třetice využili výhody alespoň jednoho hráče v poli a postupně
zužitkovali přesilovky pět na čtyři, pět

na tři i čtyři na tři. „Přesilovky jsme sehráli dobře. Sem tam jsme sice byli pod
tlakem, kluci už spolu ale začínají komunikovat, hlídat si prostory. První dvě
třetiny jsme se nevraceli, jak jsme měli,
pramenila z toho přečíslení, tolik jsme
jich nenabídli za předchozích dvanáct
zápasů dohromady. Ve třetí třetině jsme
se s tím ale srovnali a nerozhodil nás ani
nešťastný gól. I když jsme byli pod tla-

kem a v pěti dole, tak každý si hlídal svůj
prostor a měli jsme hodně vyklekaných
střel,“ liboval si kouč vítězů Jiří Vykoukal.
V součtu posbírali jeho svěřenci v domácím prostředí již třináct bodů, lepší efektivitou se mohou pochlubit jen
tři týmy WSM Ligy. O potvrzení této
bilance se budou Jestřábi snažit již
dnes proti Přerovu.
Výsledkový servis na straně 27!

MILOSLAV HOØAVA – RYTÍØI KLADNO:
„Domácí předvedli bojovný výkon a po zásluze vyhráli, zasloužili si vyhrát už po šedesáti minutách.
Chtěli jsme samozřejmě také vyhrát, podali jsme ale matný výkon. Postrádal jsem hlavně nasazení,
z toho pramenily nesmyslné fauly hokejkou. Nechci tím ovšem shazovat domácí, hráli opravdu
dobře. Odehráli jsme špatně oslabení a celkově jsme k utkání špatně přistoupili. Porazili jsme Budějovice a mysleli jsme si, že to asi půjde samo, to se ale nestalo a jsem rád, že nás to vytrestalo.“

"VYKOUKAL *% $ 
„S výsledkem jsem spokojen, Kladno má kvalitu. Remíza byla spravedlivá, i když hosté
nastřelili tři tyčky. Hráli celoplošný bruslivý hokej, byl to zápas nahoru dolů a hlavně první
třetina utekla hrozně rychle. Oni dokázali točit čtyři lajny, my jsme měli trochu výpadky a
museli jsme dohrávat na málo lidí, také jsme ale měli nějaké šance. Po Varech máme hodně
zraněných, Honzu Starého nám navíc vzaly Pardubice, takže kádr máme úzký a bylo to znát.
Doufám, že se zregenerujeme a v pondělí budeme v plné síle.“

 

Rytíři padli, Jestřábi bodali v přesilovkách

 Máte za sebou první domácí zápas
v dresu Jestřábů, jak se vám zamlouval?
„Je to super! Líbí se mi tady, je tu hezké zázemí i fanoušci. Vyhráli jsme, takže paráda.
(úsměv)“
 Navíc jste právě vy dal vítězný gól...
„To je sice pravda, ale já jsem tu hlavně od

Jiří
MOŽNÝ

Exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Letní přípravu absolvoval v extraligových Pardubicích,
do základního kádru„A“-mužstva se však nevměstnal. Úvod ročníku
2017/2018 tak strávil Ladislav Havlík na hostování v druholigovém
Havlíčkově Brodě, kde stihl pět zápasů s jednou brankou a jednou
přihrávkou. A stejnou bilancí se může pětadvacetiletý rodák ze
Svitav pochlubit také v Prostějově, kde se proti Kladnu nejprve podílel na úvodní trefě, aby nakonec sobotní duel právě on rozhodl!
V pozápasovém interview tak měl úsměv od ucha k uchu...

Důležité je, že při velké vyrovnanosti
držíme kontakt a nijak moc neztrácíme,
všechno je tedy otevřené. Pochopitelně
však potřebujeme pokračovat v pravidelném bodování, což se nám začalo docela
dařit,“ přál si Venkrbec.
(son)
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SEZÓNA 2008/09
4:5p, Přerov – Prostějov 2:3, Prostějov – PřeProstějov – Přerov 2:4, Přerov – Prostějov rov 5:4p, Prostějov – Přerov 3:0, Přerov – Pro1:2sn.
stějov 4:3sn, Prostějov – Přerov 5:3, Přerov
SEZÓNA 2009/10
– Prostějov 2:3.
Přerov – Prostějov 3:1, Prostějov – Přerov 0:1,
SEZÓNA 2015/16
Přerov – Prostějov 7:1, Prostějov – Přerov 1:4. Přerov – Prostějov 2:3, Prostějov – Přerov
SEZÓNA 2010/11
3:4sn, Přerov – Prostějov 5:3, Prostějov – PřeProstějov – Přerov 3:1, Přerov – Prostějov 4:1, rov 3:2.
SEZÓNA 2016/17
Prostějov – Přerov 3:0, Přerov – Prostějov 9:3,
Přerov – Prostějov 3:2, Prostějov – Přerov Přerov – Prostějov 2:3p, Prostějov – Přerov
3:2 p, Přerov – Prostějov 5:0, Prostějov –
2:3sn.
SEZÓNA 2011/12
Přerov 3:5, Prostějov – Přerov 2:4, Prostějov
Prostějov – Přerov 4:3, Přerov – Prostějov 1:2, – Přerov 4:2, Přerov – Prostějov 2:1, Přerov
Prostějov – Přerov 1:3, Přerov – Prostějov 4:1. – Prostějov 4:2.
SEZÓNA 2012/13
Sezóna 2017/18
Prostějov – Přerov 0:5, Přerov – Prostějov 1:6, Přerov – Prostějov 2:0
Prostějov – Přerov 1:5, Přerov – Prostějov 6:3.
)}*:~*[)}
SEZÓNA 2013/14
Prostějov – Přerov 41 utkání, 12-5-4-20, skóre
Přerov – Prostějov 3:4p, Prostějov – Přerov 99:132

Pondělí
pondělí
16.9.října
ledna2017
2017
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz

/#V dalším

671+}=~71-_7&
třízápasovém týdnu pak muži LHK

usmívá se střelec vítězné
KAUZA trefy Ladislav HAVLÍK

plně odevzdali pro úspěch mužstva a
vydali ze všech sil,“ ocenil Jiří Vykoukal.
Jeho hokejový ansámbl i zásluhou
heroického přemožení středočeské
ekipy vyhrál čtyři z posledních pěti
duelů. „Nebude snadné s úzkým kádrem a v nabitém programu udržet tenhle
příznivý trend. Ale pokud dáme pokaždé do hry srdce jako dneska, můžeme
body sbírat dál,“ ocenil kormidelník ledoborce s iniciálami LHK na přídi.
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navštivte stále více oblíbenější inter jubileum...
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Ladislav za Ladislava,
,  % 

ŠPEK

+%

dva brankáři, devět obránců a třináct
útočníků. Zatím se jedná o poměrně
nízký počet, neboť kádr Hanáků je spíš
užší.

24

Tolik hráčů nastoupilo za LHK Jestřábi během první čtvrtiny základní části
WSM ligy mužů ČR 2017/18. Čtyřiadvacítku dosud nasazených plejerů
v prostějovském hokejovém týmu tvoří
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Mezi hokejovými mantinely

Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

„Pondělní zápas proti
Ústí byl dost otevřený nahoru dolů, protože soupeř
takhle hraje a my jsme se
přizpůsobili. Šancí se urodila
spousta na obou stranách,
ale proměňovaly se málo.
Dva body nakonec bereme, i když jsme vzhledem
k průběhu mohli zvítězit
i podlehnout jak v normálním hracím čase, tak
v prodloužení. To ve středu
na ledě Karlových Varů šlo
o naši jednoznačnou ztrátu,
neboť domácí ve vzájemném utkání moc nepotvrdili
své kvality. Řekl bych, že
jsme většinu času dokonce
byli lepší, ale bohužel inkasovali hodně laciné góly a doplatili na to. Škoda, při lepší
defenzivě jsme klidně mohli
favorita zaskočit. Což se nám
povedlo v sobotu s Kladnem
doma, kde držíme úspěšnou
bilanci a táhneme už docela
dlouhou vítěznou šňůru.
Zase jsme hráli dobře, vypracovali si řadu vyložených
příležitostí. Hlavně naše lajna je však musí mnohem víc
proměňovat. Naštěstí se prosadili jiní kluci a máme cennou výhru, další v nastavení.
Je super, že prodloužení zatím takhle zvládáme.“

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Předtím, než pardubický útočník začal pravidelně naskakovat do sestavy
Prostějova na střídavé starty, nastříleli hokejisté LHK
z celé WSM ligy nejméně gólů. Po nástupu Starého
se tahle neradostná bilance začala měnit k lepšímu a také první polovina uplynulého týdne vyšla
jednatřicetiletému útočníkovi výborně. V pondělí
proti Ústí nad Labem otevřel skóre, poté asistoval
u zbylých dvou branek svého týmu. A lví měrou se
tak zasloužil o vydřené vítězství 3:2 v prodloužení. O dva dny později v Karlových Varech sice ani on
nezabránil prohře 3:6, nicméně znovu dokázal
jednou přesně zavěsit. Není divu, že v takové
formě si ho extraligové Dynamo stáhlo
zpět a v sobotu proti Kladnu tudíž za
Jestřáby už nemohl nastoupit.

JAN STARÝ

VEČERNÍKU

JESTŘÁB PODLE

lední hokej

kal. Slova chvály měl pro celý tým a
obzvláště pro zkušené mazáky v čele
s Janem Starým, který pomohl Slovan
skolit jedním vstřeleným gólem + dvěma asistencemi. „Honza je šikovný hokejista a hlavně velký bojovník. Dokáže
zvednout střídačku a jde příkladem, jak
pracuje na ledě. Hodně pomohl i Tomáši Divíškovi v jeho lajně a je důležité,
že tihle ostřílení hráči teď mančaft táhnou,“ zmínil Vykoukal.
Ve středu následovala dlouhá cesta do
Karlových Varů k zápasu 12. prvoligového dějství. Na kluzišti favorita sice
Hanáci nijak nevybouchli, ovšem přesto
vinou řady defenzivních zaváhání inkasovali brankový půltucet. A lídr průběžného pořadí je přehrál docela vysoko
6:3, tedy žádný důvod k jásotu. „První
třetinu jsme sice prohráli 2:3, ale paradoxně v ní měli další tři nebo čtyři tutovky. Bohužel se je nepodařilo proměnit a
druhá část pak byla z naší strany mnohem horší. Soupeři jsme sami nahráli
na dva góly, navíc udělali zbytečné fauly.
Škoda, že se nám tam nepovedlo udržet
stav 2:4, s čímž by se dalo ještě něco dělat. Místo toho soupeř víc odskočil, jeho
kvalita je velká,“ uznal jestřábí trenér.
Do bitvy v jámě lvové poslal mladičkou
gólmanskou dvojku Dominika Groha,
jenž pustil některé trefy HC dost lacino. „Odchytal teprve druhé utkání ve
WSM lize, tak zatím trochu platí školné. Věřím však, že až se otrká, bude pro
nás přínosem. Má před sebou dobrou
kariéru,“ nezatracuje Vykoukal talent
svého druhého nejmladšího svěřence.
Závěr týdne poté obstaral sobotní
šlágr, kterým byla na prostějovském
zimním stadiónu srážka s Kladnem.
V jeho dresu sice nakonec nefiguruje
žijící a stále hrající legenda Jaromír Jágr,
nicméně i tak jsou Rytíři vysoce kvalitním spolufavoritem druhé nejvyšší
české soutěže. A elhákáčko je v nervydrásající řežbě povalilo – stejně jako
Ústí – 3:2 v prodloužení!

PROSTĚJOV Probíhající sezóna dostává u prostějovských hokejistů
příjemný spád. Během uplynulého týdne sehráli tři nelehké duely
WSM ligy, dva z nich proti žhavým favoritům soutěže. Přesto dokázali
na vlastním ledě dvakrát zvítězit, byť pokaždé „jen“ v prodloužení. Z
těžkého losu tudíž vyválčili čtyři hodnotné body a díky nim se v nadále vyrovnané tabulce drží po úvodní čtvrtině základní části na osmé
pozici, poslední postupové do play-off.
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KARLOVY VARY, PROSTĚJOV
Dlouholetý účastník nejvyšší české
soutěže z Karlových Varů zatím prochází WSM ligou výborně a ani v jejím
dvanáctém dějství nezaváhal. Prostějovští hokejisté sice dokázali ve středečním utkání favoritovi nějakou dobu
vzdorovat, ale „Energetici“ jim slepenými góly vždy odskočili na větší rozdíl.
A nakonec je na dlouhou cestu zpět vyprovodili nasázeným půltuctem.
Oťukávací úvod s několika méně nebezpečnými střelami na obou stranách rázně
utnula v 6. minutě vedoucí trefa HC. Podlipnik získal za bránou puk, nabil volnému Gorčíkovi a ten zavěsil přímo do šibenice - 1:0. Pak využil přesilovku Kohout,
když za pouhých čtrnáct sekund od jejího
startu doklepl Stloukalův pokus - 2:0. A
poté Tomeček procedil Groha mezi betony nápřahem od modré - 3:0. Hostující

HC KAV
LHK PV

kouč na nic nečekal a odvolal brankáře,
mezi tyče putoval Neužil. Pokud měl tenhle krok probudit jeho svěřence, povedlo
se. Hned ve 13. se totiž prosadil Nouza
ostrou jedovkou z pravého kruhu – 3:1.
V početní výhodě vypálil opět Nouza,
Novotný vyrazil a Starý pohotově doklepl – 3:2!
Ve 24. minutě jim pomohla přesilová hra,
přičemž tentokrát dokázal situaci pět na
čtyři proměnit Beránek přesným švihem
z mezikruží – 4:2. Takový moment byl sice
pro Vykoukalovy svěřence nepříjemný,
ovšem nikoliv fatální. Což se už nedá říct o
34. minutě, kdy v rozmezí šestatřiceti vteřin
inkasovali další dva slepené góly. Flek zezadu objel svatyni a krásně zametl puk pod
horní tyčku – 5:2. A vzápětí Podlipnikovu
dělovku zpoza kruhů zastavila až síť Neužilovy klece – 6:2.
Ke cti jim slouží, že navzdory výraznému
manku i síle protivníka nesložili zbraně.
Místo toho se vrhli do ofenzivy a ve 43.
chyběl Venkrbcovi kousíček k zužitkování přesilovky. V 50. minutě se do sóla
dostal Dvořák, jenž chladnokrevně za-

* '

ho se nějaký čas vzpamatovávali. Pomohly
jim až dvě přesilovky v krátkém sledu.
Během první napálil Drtina tyč a druhou
již proměnili ve vyrovnání, neboť v 55. minutě v mele před ústeckou klecí pohotově
dorazil Divíšek – 2:2.
Na řadu tedy přišlo prodloužení, v němž
výběr HC pekelně válel. Hned třikrát mohl
výsledek strhnout na svou stranu, přičemž
největší tutovku v 63. vychytal Brožovi
parádním zákrokem Neužil. Načež se ke
kloudné akci během pětiminutového nastavení konečně dostala i hanácká parta –
a byl z toho vítězný zásah. Světelná tabule
ukazovala 63.59, když elitní útočná trojka
v bíločervených dresech zrežírovala dokonalé rozuzlení zápasového dramatu. Starý
nahrál Rudovskému, ten nezištně nabil
Drtinovi, který nechytatelně propálil Růžičku – 3:2 a dva body z celkových tří pro
Prostějov!
Výsledkový servis na straně 27!

„V předchozích vzájemných zápasech jsme v Prostějově vždy bodovali, proto jsme sem jeli pro body i
tentokrát. Získali jsme jeden a to je málo. V první třetině jsme měli dost šancí vstřelit branku, ale nedali
nic. Po druhé periodě už jsme prohrávali 0:1 a do třetí třetiny šli s tím, že budeme všechny kotouče
dávat ze všech pozic směr brána. Podařilo se nám výsledek otočit, ale pak jsme se nechali dvakrát nesmyslně vyloučit a druhé oslabení se nám již nepodařilo ubránit. V prodloužení jsme měli další tři vyložené šance a soupeř naopak jedinou, kterou využil. Musím říct, že jsme ztratili dva body.“

 '}), 

„Ústí je velice nepříjemný soupeř, silný v útoku i v přesilovkách a na to jsme se snažili připravit.
Úvodní třetina proběhla s nějakými šancemi na obou stranách, ale bez gólů. Ve druhé jsme byli
lepší a mohli vést i víc než 1:0, škoda neproměněných příležitostí. Hned na začátku třetí části jsme
inkasovali trochu nešťastnou branku a vzápětí po chybě druhou, tam jsme se ocitli hodně dole.
Kluci ale nic nevzdali, bojovali a další využitou přesilovkou dokázali vyrovnat. V prodloužení byli
aktivnější i nebezpečnější hosté a mohli rozhodnout, povedlo se to však nám. Podle průběhu utkání
jsme asi víc dva body získali, než jeden ztratili. Takže spokojenost.“

končil k tyčce – 6:3. Vzápětí měli Hanáci
ohromnou šanci ještě víc zdramatizovat
zdánlivě rozhodnutý mač, neboť hráli
skoro celé dvě minuty pět na tři. Mohutně
ostřelovali Novotného, avšak ten všechny
nástrahy vyřešil včetně největší tutovky

Rudovského zmařené tygřím skokem
do odkryté části brány. Šlo o labutí píseň
hostů, kteří pak sami dvakrát faulovali a
umožnili tím Karlovarským bezpečně
kontrolovat závěr rušného duelu. (son)
Výsledkový servis na straně 27!

 ')} +  \ \
„Hosté začali utkání velice dobře a aktivně. Vytvořili si několik šancí, které musel zlikvidovat brankář
Filip Novotný. Nám se následně podařilo dát tři rychlé branky a myslím si, že jsme podlehli tomu lacinému vedení. Následně se naši hráči přestali soustředit na obranu. Toho okamžitě tak zkušený soupeř
využil a ihned se na nás dotáhl. Zaplať Pánu Bohu, že nám zůstal do druhé třetiny, alespoň jeden gól
náskoku. Ve druhé třetině jsme si vytvořili tlak a získali rozhodující náskok. Ale na druhou stranu musím říct, že utkání bylo celou dobu pro nás náročné. Hosté si počínali velice zkušeně a jak z rychlých
protiútoků, tak i z přesilových her nás dostávali do velice těžkých situací. My jsme směrem do obrany
měli až moc okének, naproti tomu jsme se víc tlačili do brány a měli tam mnohem větší provoz.“
":* *% $ 
„Chtěli jsme si z Varů bodově něco odvézt, bohužel se tak nestalo. V první třetině jsme měli tři vyložené šance, neproměnili je a soupeř pak byl celé utkání o krok před námi. Domácí mají kvalitní tým,
který výborně bruslí a dokázal si vytvořit šance, jež následně proměnil. My jsme si také vytvořili
nějaké možnosti, ale nevyužili je tolik. Naopak jsme inkasovali po individuálních chybách a až moc
lacině. Co se týče soupeře, tak ten je na tuto soutěž nadstandardní.“
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Že nepůjde o žádný med, naznačil hned
úvod střetnutí, kdy z prvního útoku
Roubík po elegantní otočce vážně ohrozil
Neužila, který příležitost zlikvidoval. Brankář vyřešil také Husákův nájezd zprava ve
4. minutě, vzápětí měli hosté premiérovou
přesilovku. Tu však Hanáci dobře ubránili, stejně jako zanedlouho soupeř jejich
početní výhodu, v trvání jedné minuty
dokonce dvojnásobnou. Ideální možnost
otevřít skóre domácí pohříchu prušustrovali, aniž by se dostali k jakémukoliv pořádnému zakončení. Nikterak rušná zahajovací třetina plynula převážně v poklidu dál až
do 13. minuty, na jejímž začátku Divíšek

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Navázat na dvě předchozí vítězství? To se hokejovým
Jestřábům v jedenáctém kole WSM
ligy Nakonec povedlo, i když to na
vlastním ledě minulé pondělí proti
nebezpečnému Ústí nad Labem nebylo vůbec jednoduché. S vypětím
všech sil, trochou štěstí a díky gólu
v prodloužení však třetí výhra za sebou přece jen přišla!

dostal z bezprostřední blízkosti puk za
Růžičkova záda. Stav se ale neměnil, neboť
rozhodčí trefu neuznali kvůli úmyslnému
kopnutí kotouče bruslí. Borci LHK pak
bez větších problémů přečkali další oslabení, načež v 18. měl Růžička dost práce
s jedovkou Švece.
Ve 24. ještě neuspěl ve slibné situaci
Venkrbec, ale o pět minut později už
z rostoucího tlaku v přesilové hře uhodilo. Rudovský našel zpoza brány volného
Starého, jenž nedal Růžičkovi ani čuchnout perfektním zavěšením pod víko –
1:0. Brzy šel Slovan opět do čtyř, ovšem
v tomto případě se ptačí letka k ničemu
vážnějšímu nedostala. Podobně jako
Severočeši mezi 34. a 36. minutou, kdy
měli početní převahu k dispozici oni. Poslední šanci téhle třetiny potom vystřihl
Nouza, jehož pokus zmařil Růžička.
Duel směřoval ze strany elhákáčka slibným
směrem, leč zkraje třetí periody se dostavil
šok. A fandové s dobrou pamětí si nemohli
nevzpomenout na druhé kolo soutěže
s Litoměřicemi. V čase 40.59 Roubík vypálil z ostrého úhlu, téměř z brankové čáry.
A nenápadná střela propadla Neužilovi do
sítě – 1:1. Navíc o pouhých osmapadesát
vteřin později Vrdlovec získal u zadního
mantinelu puk, okamžitě jej přihrál najíždějícímu Severovi a ten trefil k levé tyči –
1:2! Hostitelé dostali tvrdý direkt, ze které-

1. Mercedes SLK 2. Audi A6
6. Mitsubishi ASX
54. Škoda Fabia
……………………
122. Fiat Panda
123. Renault Kangoo 124. Dacia Logan

Kategorie ètyø
   

Na špici o chlup starších aut se opět
drží Mercedes, tentokrát malý roadster SLK. Rozmanitostí tu už je
víc, ač v nejlepší barvě stále vidíme
hodně Němců. Ze škodovek je první
Yeti na 34. místě, pak vidíme Fabii,
Roomster a Superb. Pro Roomster
a Superb je to lepší výsledek, než
jakého dosáhly v kategorii nejmladších aut. Do horší skupiny se propadla Octavia tohoto věku, tj. odha„Vzhledem k síle protivníka i našemu dem poslední modelové roky druhé
generace tohoto českého bestselleru.
personálnímu stavu musím před kluka- Červené hodnocení si vysloužil např.
ma smeknout, jak tenhle těžký zápas odmakali. Po Karlových Varech jsme měli
několik zraněných, navíc si Pardubice
stáhly Honzu Starého a David Dvořáček se zranil dnes na rozbruslení. Tím
pádem jsme museli dohrávat jen na dvě
lajny, zatímco Kladno točilo až do konce
čtyři pětky. Přesto jsme vydřeli nesmírně cenné vítězství díky tomu, že se hráči

BYLI JSME
U TOHO

vidíme i např. Opely Adam a Mokka,
několik Audi, Škoda Citigo a Octavia,
VW Golf či Mazdu 3.

V prostřední kategorii se na špici začínají prodírat Japonci, vidíme Mazdu 3
s nejlepším skóre, Porsche 911 a Audi
TT následují Toyoty Avensis a Yaris.
Stále jsou v popředí i Němci. Octavia
a Superb si vysloužily světlezelenou
barvu, stejně jako např. Honda Civic.
Hodně podprůměrný je VW Passat.
Špatně si vedou opět Chevrolety - Captiva a Matiz jsou na posledních dvou
místech.

1. Mazda 3
2. Porsche 911
3. Audi TT
4. BMW X1
5. Toyota Avensis 56. Škoda Fabia
……………………
100. VW Passat 112. VW Fox
115. Renault Kangoo
117. Chevrolet Matzi

Kategorie šest
 '  

 "   >_

Ford Mondeo, Volkswageny CC a Fox
nebo Dacie Sandero a Logan.

31

www.vecernikpv.cz

I v této kategorii vidíme jako první
Porsche 911 a ani zde vpředu nechybí
„Japonci“. Dobrý je i třeba VW Golf
a několik modelů Audi a pro některé
možná překvapivě také Renault Clio
a VW Touareg. Octavia je zde podprůměrná, ale je na tom ze škodovek
nejlépe. Fabia je ještě horší a ocitla
se po boku Mercedesu třídy C a Seatů Ibiza a Cordoba. Ani na chvostu
žádná značka nepřevažuje, třebaže
v červeném sloupci vidíme dost MPV,
malých aut a pár SUV. Zajímavá je
přítomnost BMW řady 3, věkem by to
odpovídalo na první modelové roky
generace E90, a na úplně posledním
místě vidíme Mercedes třídy M.

Pondělí 16. října 2017
www.vecernikpv.cz

třídě Porsche 911, kterým se většinou údržba dostává pečlivá. Vloni bylo v nejlepší
skupině tím víc Japonců, čím starší auta se
zkoumaly, letos to tak úplně neplatí. Přesto
vprvnídesítcetétokategorievidímehnedtři
Toyoty a jednu Mazdu. Červenou barvu
začínajíplnitfrancouzskáauta,posledníuž
Kategorie osmi
nejsou korejské Chevrolety, nýbrž Citroën
 "   C5aRenaultLaguna.CaptivaaMatiznicméněnejsouodkoncedaleko.
1. Porsche 911 2. Audi TT
Kategorie deseti
3. Mazda 2
4. Mercedes SLK
48. Škoda Octavia
 $   
……………………
103. VW Sharan 104. Dacia Logan 1. Porsche 911 2. Toyota Corolla Veso
3. Mercedes SLK 4. Toyota RAV4
105. Citroen C5
5. Honda CR-V
106. Renault Laguna
42. Škoda Octavia
Starší auta už mívají více najeto, což … … … … … … … …
se většinou podepisuje na náročnosti 84. Renault Laguna 85. Kia Sorento
údržby. Nejlépe na tom jsou v téhle 86. Mercedes M- Klasse
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Náročný program minulých sedmi dnů
Jestřábi otevřeli pondělním střetnutím
11. kola proti Ústí nad Labem. Nad nebezpečnými Severočechy od poloviny
mače vedli, jenže hosté zkraje třetí periody bleskově průběh otočili na 1:2 a
směřovali k tříbodovému exportu. Borci LHK ale zabrali, v dramatickém závěru pět minut před koncem normální
hrací doby vyrovnali. A v nastaveném
čase dokonce strhli výsledek zpět na
svou stranu – 3:2! „Doma bychom
samozřejmě radši brali vítězství za tři
body, ale i výhra v prodloužení je po
takovém průběhu určitě dobrá. Zvrátit
nepříznivý vývoj se vždycky nepovede,
my jsme to velkou bojovností dokázali.
Hlavní je v domácím prostředí neprohrávat, což kromě jediného výpadku
s Litoměřicemi v tomhle ročníku zatím
zvládáme. A můžeme s tím být spokojení,“ ohlížel se za herně možná trochu
kostrbatým, leč výsledkově urvaným
soubojem kouč Prostějova Jiří Vykou-

Marek
SONNEVEND

Původní
zpravodajství
pro Večerník

prohru ve Varech se těsně drží v postupové osmičce

DOMA DVAKRÁT PRODLOUŽENÍ - A VŽDY $XWR0RWR
Jestřábi přemohli Ústí i silné Kladno a přes jasnou

letos slavíme netové stránky www.vecernikpv.cz
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CHCETE
LEVNEJŠÍ
  
608 960 042

17101211169

17101311175
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Následujících sedm dní přinese Prostějovanům spoustu překvapení a situací plných
nečekaných zvratů. Dá se tedy předpokládat, že mnozí z nás neprožijí moc klidné
období, v práci i v rodinném životě zavládne spíše nejistota.
BERANI – 21.3. až 20.4. Stále žijete s hlavou v oblacích, bez náležitého
přičinění vám ale pečení holubi do
pusy létat nebudou! Je sice pěkné, že
věříte svým schopnostem, ale musíte
je uplatnit. Vy ovšem prožijete lenivý
týden.
BÝCI – 21.4. až 21.5. Uprostřed týdne propásnete důležitou schůzku, která
pro vás mohla znamenat posun v pracovní kariéře. Uvíznete bohužel v dopravní zácpě, a člověk, který vám chtěl
nabídnout lepší místo, čekat nebude.
BLÍŽENCI – 22.5. až 21.6. Pohádáte se s jedním ze sourozenců. Jak
to tak bývá, důvodem roztržky bude
majetek. Budete to vy, kdo nakonec
ustoupí, protože na takové spory nemáte žaludek. Přijdete ale o značné
peníze.
RACI – 22.6. až 22.7. Pocítíte křivdu
v osobním životě, ale nedávejte průchod svým emocím. Snažte se nespravedlnost řešit racionálně a hlavně
s klidnou hlavou. Jedině tak přijdete
na to, jak s čistým svědomím toho
druhého obelstít.

LVI – 22.7. až 22.8. Dáváte si až příliš velkolepé cíle, nemáte však vůli ani
schopnosti je dotáhnout do konce.
Když si ale vytýčíte lehčí, ale daleko
schůdnější plán, určitě ho splníte. Nevadí, že úspěch nebude tak lukrativní.
PANNY – 23.8. až 22.9. Víkendová
návštěva tchýně vás pořádně vykolejí, potrvá dalších několik dní, než
se z toho vzpamatujete. Pokud jí ale
chcete dokázat, že nejste neschopní
nýmandi, pusťte se razantně do díla.
A to hned!
VÁHY – 23.9. až 23.10. Je čas pořádně investovat, z peněženky můžete dokonce pustit více peněz, než je
zdrávo. Čeká vás totiž obchod, který
se hned tak někomu nenaskytne. Jděte do něj ale s přítelem, i když se budete muset dělit.
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. Jako rodiče budete muset v nejbližších dnech
do školy. Vaše dítě má totiž problémy, na což vás upozorní nikoliv
třídní učitel, ale přímo ředitel školy.
Nedá se nic dělat, vyslechnete si nepříjemné řeči.

STŘELCI – 23.11. až 21.12. Nezkoušejte vašeho nadřízeného naštvat, budete nyní potřebovat, aby
měl dobrou náladu. Chcete totiž
nutně zvýšit plat, s čímž se mu svěříte
ve středu nebo ve čtvrtek. Odpověď
bude překvapivá.
KOZOROHOVÉ – 22.12. až 20.1.
Podívejte se pořádně na tiket Sportky,
který jste podali před týdnem! Málem
jste ho zahodili, ovšem nepostřehli
jste výhru! Nebude to nic závratného,
ale škoda každé tisícovky.
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. Pokud
jste nezadaní, můžete si klidně najít
partnera. Příležitostí k tomu budete
mít tento týden více než dost. Nejednou se ocitnete ve společnosti, kde
budete mít velkou šanci. Vystříhejte
se ovšem alkoholu!
RYBY – 21.2. až 20.3. Právě nyní
přichází doba, kdy byste mohli konečně přestat kouřit. Nepříjemně vás
totiž začne pálit na plících, takže sami
prásknete pěstí do stolu a řeknete
dost! A nyní to dokážete, vůli máte
obrovskou.

... tentokrát ze sortimentu: 

Smetanito 150g

34,90

Veselá kráva 120g

24,90

Sýr Grande 140g

26,50

Cottage 150g

24,90

EP4 !e

19,90

-

19,90 18,50 (150g) 19,90 19,90

29,90

-

31,90 34,90 (200g) 29,90 29,90

Kiri 100g

Naše


29,90

34,90

-

34,90

34,90

26,90 34,90

-

-

25,90

17,90 (200g) 24,90

Podnikatelé mohou žádat
o zvýhodněné úvěry
na energetické úspory
Podnikatelé bez rozdílu velikosti mohou od úterý 19. září 2017 u Českomoravské záruční a rozvojové banky
(ČMZRB) získat zvýhodněné financování pro své energeticky úsporné
projekty realizované na území ČR
vyjma Prahy.
Program Úspory energie nabízí
malým, středním i velkým podnikatelům bezúročné úvěry k financování jejich energeticky úsporných projektů realizovaných na
území ČR vyjma Prahy. Úvěry jsou
poskytovány až do výše 70 % způsobilých výdajů v rozmezí 1 až 75
milionů korun. Mohou mít desetiletou splatnost s možností odkladu
splátek jistiny až na čtyři roky.

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE
21.11.

ZDAŇOVÁNÍ MEZD V ROCE 2017 A 2018
- přednáší Ing. Milan Lošťák

„Zvýhodněné financování z programu
Úspory energie lze využít například na
zateplení budovy určené k podnikání
nebo na výměny kotlů, osvětlení, zavedení systémů měření a regulace energie,
využití odpadního tepla a podobně.
Dále je možné získat úvěr na nákup
nových strojů a zařízení, které jsou
energeticky efektivnější a nahrazují staré,“ říká Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB,
a dodává: „Nespornou předností tohoto programu oproti dotační formě pod-

pory je zejména jednoduchost a rychlost vyřízení žádosti a dlouhodobost
a stabilita programu. Podnikatel se tak
může spolehnout, že až zvýhodněné
financování bude potřebovat, bude ho
mít k dispozici.“
První výzva programu odstartovala 19. září 2017, a poběží až do 15.
září 2020. Veškeré další informace
jsou k dispozici na www.cmzrb.cz.
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

Oznámení o přerušení

dodávky elektrické energie

nákupní servis
pro vás

39,90 (200g) 35,90

INFORMUJE

v

8,50

-

-

-

19,90 15,90

Jsou zdravé a chutné. Máme je ke snídani či ke svačině. Dají se jíst doma i venku. Ano, sýry
pro každou chvíli. Víte, že nejlevnější Smetanito, Cottage, sýr Grande i Lučinu zakoupíte
shodně v Kauflandu, pro Veselou krávu běžte do Albertu, kde společně s Teskem a Penny
marketem mají i cenově nejvýhodnější stogramové Kiri.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 11. října.

PODZIMNÍ ÚKLID 2017
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).
pondělí 16. října: Pod Kosířem - Palečkova - Pod Kosířem - Atletická, Rejskova, Volfova - Příční
úterý 17. října: Žižkovo nám., Husserleho nám., nám. T.G. Masaryka (Zlatá brána), Havlíčkova 43
středa 18. října: Žešov - hospoda, Žešov - u obchodu, Žešov - dětské hřiště, Žešov - hřiště
čtvrtek 19. října: Domamyslice - u samoobsluhy, Domamyslice - ul. 5. května, Domamyslice - u kapličky, Gen. Sachera
pátek 20. října: Čechovice – u pošty, Čechovice – Luční, Čechovice – u kapličky, Čechovická u ZD
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.
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OD 16. DO 22. 10. 2017
 RAKETOVÁ VÝZVA - VYPOUŠTĚNÍ VODNÍCH RAKET proběhne ve středu v 15:00 hodin. Akce pro
· PŘEDNÁŠKA: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc., „VESMÍRNÉ PERPETUUM MOBILE“ - čtvrtek
v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu a v neděli od 15:00 hodin.
Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a rovněž v sobotu od 19:30 hodin. Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh: „PODZIMNÍ POHÁDKA“. Vstupné 20 Kč.
 SOUTĚŽ PRO DĚTI na téma „SOUHVĚZDÍ – PEGAS A ANDROMEDA“ proběhne neděli od 14:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
 Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Pivín
Obec: Prostějov
Dne: 30. 10. 2017 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá Dne: 7. 11. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oboblast: oboustranně ulice za OÚ od č. 167 a 25 po ko- last: bytový dům Šárka č. 22, ul. Okružní od č. 81 po
nec obce s čísly 216 a 217 (včetně č.p. 261, 262, 263). č. 85 vč. firmy Hokcar s.r.o., LM Trans s.r.o. a garáží, ul.
Jednostranně ulice od č. 27 po č. 221, ulice od č. 188 po Jezdecká ev. č. 248 - autoservis Auto - Haná.
č. 34, ulice s čísly 77, 37, 127, 79.
Obec: Doloplazy, Poličky, Víceměřice
Obec: Ivaň
Dne: 7. 11. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
Dne: 30. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: celé obce: Poličky, Doloplazy vč. areálu bažantoblast: část obce Ivaň: č.p. 112, 196, 115, 75, 90, 114, nice a Fišner - Revital (mimo prům. areálů: ŽPSV, Pila
74, 73, 137.
K+L). Celé Víceměřice (mimo ulice novostaveb od č.
Obec: Konice
180 a 171 po č. 183 a 186 a areálu úpravny vod). OdDne: 30. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá běratelské trafostanice: Doloplazy ČOV (č. 300691),
oblast: areál HZS na ul. Chmelnice.
Doloplazy Fišner (č. 300692).
Obec: Tištín
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 31. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá Dne: 8. 11. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
oblast: jednostranně ulice od č. 151 po č. 66 a dále obou- oblast: celá ulice Smržická od přejezdu po konec obce
stranně od č. 68 a 3 po konec obce s čísly 146 a 123. (vč. vč. přilehlých ulic Trávníky, garáží, skladu u nádraží,
130, 116). Ulice od č. 136 a 160 po č. 129 a 148 (vč. parc. RS plynu, (mimo fa. Makovec a.s., ZD, Bexim, č. 909A
č.116) , dále č.p. 69, 106, 75, 124, 152, 185 a 187.
a AgroAirVA s.r.o.)
Obec: Prostějov
Obec: Dětkovice
Dne: 31. 10. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá Dne: 8. 11. 2017 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá
oblast: ulice Wolkerova č. 3 - 15 vč. bistra „Plecháč“.
oblast: areál Hospodářského družstva Určice v DětObec: Myslejovice
kovicích. Odběratelská trafostanice Dětkovice závlaha
Dne: 2. 11. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá ob- (č. 300687).
last: č.p. 164 a novostavba na parc č. 200/3.
Obec: Kelčice
Obec: Prostějov
Dne: 8. 11. 2017 od 10:00 do 12:00 hodin. Vypnutá
Dne: 2. 11. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá ob- oblast: areál Hospodářského družstva Určice v Kellast: ulice Sádky č. 18 - 24, ul. Wolkerova č. 23 až 37, čicích. Odběratelská trafostanice Kelčice teletník
celá ul. Sušilova, mimo č. 10.
(č. 300698).
Obec: Prostějov
Obec: Určice
Dne: 3. 11. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá ob- Dne: 8. 11. 2017 od 12:30 do 14:30 hodin. Vypnutá
last: Šárka č. 32 - 42 vč. kotelny.
oblast: areál Hospodářského družstva Určice - závlaha.
Obec: Vrbátky
Odběratelská trafostanice Určice závlaha (č. 300734).
Dne: 6. 11. 2017 od 7:30 do 09:30 hodin. Vypnutá ob- Obec: Ptení
last: areál Zemědělské družstvo Vrbátky. Odběratelská Dne: 9. 11. 2017 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá obtrafostanice Vrbátky ZD (č. 300678).
last: areál Zemědělského obchodního družstva Ptení
Obec: Prostějov
vč. bioplynové stanice. Odběratelská trafostanice PteDne: 6. 11. 2017 od 7:30 do 11:00 hodin. Vypnutá ob- ní BPE ZOD (č. 703233).
last: odběratelská trafostanice OP (č. 300658)
E.ON Česká republika, s.r.o.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 16. října 2017
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Stupnice na teploměru ukazuje lehce přes deset stupňů Celsia, venku
začíná být sychravo a nevlídno, den se neustále více zkracuje. Sportovci se stále více
přesouvají do krytých prostor, které jim skýtají teplo a stabilní podmínky. Neplatí
to však pro všechny, někteří nemají kam. V této pozici se ocitli házenkáři Sokola II
Prostějov, jejichž domovský stánek ve Studentské ulici prochází rozsáhlejší a protahující se údržbou. A ta se opět znovu oživily myšlenky na novou halu U Kalicha. Ta už
dokonce vznikla...

Eskáèko se chystá
na hanácké derby
PROSTĚJOV Již tuto sobotu čeká
fotbalové fanoušky v Prostějově pravé
hanácké derby. Místní třetiligový tým
totiž přivítá na svém hřišti Hanáckou
Slavii z Kroměříže, která si na podzim
vede velice dobře. V případě vítězství
by eskáčko odrazilo útok soupeřů na
druhé místo v tabulce.
Hanácká Slavia začala nový soutěžní
ročník nadmíru zdařile. Z prvních čtyř
srpnových kol si odnesla plný bodový zisk a chuť porážky poznala až ve
Vyškově. Po dalších dvou vítězstvích
ale přišlo domácí zaváhání s Hodonínem a následná porážka v Líšni.
Nedařilo se ani minulý pátek ve šlágru
11. kola doma s prvním Velkým Meziříčím, s nímž Hanáci prohráli 1:2.
Kroměříž nastoupila v sestavě Trochta – Hloch, Cupák, Blanař (60. Elšík),
Okleštěk, Silný, Matoušek, Kovář,

Budín (78. Neubert), Krhut (87. Zavadil), Jeleček.
Tým trenéra Jaroslava Baďury drží
zezadu dvojice hráčů známých z prostějovského trávníku. Většinu zápasů
odchytal brankář Zdeněk Kofroň, který
je v Kroměříži na hostování, na stoperu
pak působí Pavel Hloch. V útoku střílí
branky Jan Silný a Martin Neubert. „Kroměříž v poslední době zaváhala, zápas to
bude snad i proto hodně těžký. Jako před
každým domácím utkáním zdůrazňuji,
že naší povinností je na vlastním hřišti
vyhrát. S tím se samozřejmě budeme na
zápas připravovat. Nepůjde o to jen ubránit Silného, kvalitních hráčů má Kroměříž víc, Okleštěk rozehrává všechny
standardní situace. Já ale věřím, že máme
větší kvalitu,“ neztrácí pověstný optimismus prostějovský kormidelník Oldřich
Machala.
(tok)
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OSTRAVA, PROSTĚJOV Předminulou sobotu proběhlo parádním
galavečerem letošní mistrovství ČR
v boxu mužů a žen, které nabídlo v
ostravské hale patnáct zajímavých bitev. A některé z nich pak byly opravdu
špičkovými souboji. Také BC DTJ
Prostějov měl na tomto šampionátu
své dva zástupce.

Už před finále bylo jasno, že může dojít
na jeden historický okamžik. V bojích o
titul totiž byla dvojčata Freiherova - Nella
a Daniel. Pokud by získali oba titul, bylo
by to poprvé v historii, co se podobný
počin povedl. A ono se skutečně zadařilo. „Po vítězství Nelly se ve finále do
dvaapadesáti kilogramů postavil jejímu
bratrovi Danielovi právě prostějovský

 

zástupce Ondřej Dudek. Ten obhajoval
loňské zlato, bohužel svoji misi nezvládl
a skončil tak právě za domácím Freiherem,“ prozradil Petr Novotný, šéftrenér
prostějovských boxerů.
Co se nepovedlo jemu, dokázal
Lukáš Dekýš, jeho týmový parťák
z DTJ. Svůj první titul získal ve váze
do šedesáti kilogramů, když ve velmi
krásném souboji přetlačil a přebil zástupce pražského rohovnictví Erika
Alojana. „Původně měl na šampionátu startovat i Tomáš Ivachov, bohužel
si nemoc vybrala svou daň, a tak tento
borec supertěžké váhy bude trenérovi
Novotnému k dispozici až na nedělní
domácí extraligové střetnutí,“ prozradil Novotný. K dispozici mu budou
samozřejmě i oba boxeři z ostravského finále.
(jp)
O domácí premiéře BC DTJ
v novém ročníku Extraligy
družstev ČR čtěte na straně 41

SK 1913 zvládl administrativní patálie,

v soutěžích za něj bude hrát 130 dětí
PROSTĚJOV Pořádně rušno bylo
během uplynulých dnů v SK Prostějov 1913. Došlo k několika podstatným změnám, díky nimž může v červenobílém dresu s orlem na hrudi
nově nastupovat přibližně osmdesát
hráčů. Celkem jich v mládežnickém klubu vzniklém loni v srpnu působí téměř
dvě stovky.
Jak informují internetové stránky
www.skprostejov1913.cz, vyřízenou

registraci a tedy zelenou pro start
v soutěžích má přitom 130 dětí ve věku
od sedmi do 14 let, dalších 60 z ročníků 2011, 2012 a 2013 zatím navštěvuje
tréninky přípravky. Ne všechny jsou
ale kmenovými hráči a hráčkami SK
Prostějov 1913. Na zhruba čtyři desítky mladých hokejistů stále vlastní práva spolek LHK Jestřábi, jehož budoucnost je při nejmenším mlhavá. „Pro
tyto kluky a holky jsme museli vyřídit

hostování. Vše se podařilo stihnout
zavčas a mohli tak nastoupit k utkáním
svých kategorií," informovala členka
výkonného výboru SK Prostějov 1913
Martina Marková.
Administrativní průvan pro ni a její kolegy znamenalo také zařizování obnov
hráčských registrací u Českého svazu
ledního hokeje. „Týkalo se to asi čtyřiceti
hokejistů, kterým rodiče před rokem registraci zrušili, aby mohli opustit LHK,"

 -  ,-


MARKA


Zdá se, jako by Moravskoslezská liga mužů byla
pro fotbalisty 1.SK Prostějov ideálně zrozená. Od
postupu do ní před lety z divize tam každoročně
váleli v popředí tabulky či úplně v čele, kam se po
ročním nevydařeném intermezzu ve druhé nejvyšší soutěži bez otálení vrátili.
Po až nečekaně vynikajícím startu do sezóny sice
následovalo trochu slabší období, kdy Hanáci
několikrát klopýtli, ovšem v posledních týdnech
zase nabrali vítězný směr. A momentálně se usadili na druhé příčce, což je při veškerých okolnostech kvalitní počin.
Za nejdůležitější přitom považuji, nakolik se klub
dokázal vyrovnat s nepříjemnými překážkami.
Zimní úmrtí předsedy Petra Langra, katastrofální
bilance v FNL završená jasným sestupem, přestavba hráčského kádru i realizačního týmu – toť
ústřední body zlomu.
Zdá se, že je eskáčko všechny zdárně překonalo.
A opět vyrazilo správným směrem ve třetí lize,
která mu evidentně svědčí. Jak už jsem zde jednou napsal: pro celkovou atmosféru je vždy lepší
být úspěšný níže, než se trápit mizérií výše.

vysvětlila Marková. „Tito hráči celých
365 dní nesměli nastoupit do soutěžního
duelu. Navíc celou jednu sezonu museli
přečkat bez zázemí šaten zimního stadionu,“ poznamenala.
V aktuální sezoně se výběry jediného
fungujícího mládežnického klubu v Prostějově objevují v ligách starších a mladších žáků. Kromě toho se Hanáci účastní
soutěžních zápasů minihokeje určených
pro děti narozené v letech 2008, 2009
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Mnohem náročnější časy teď prožívají prostějovští
basketbalisté pod novou hlavičkou BK Olomoucko.
Ti vstoupili na scénu po definitivním krachu Orlů
coby jejich nepřímí následníci a v úvodu aktuálního
ročníku elitní soutěže ČR výsledkově tápou.
Potvrzuje se, že začínat úplně od píky - byť na
částečně vybudovaných základech existujícího
oddílu - není žádný med. Své pochopitelně sehrál
i nelehký los, nicméně mít po třech duelech před
sobotním střetnutím proti Ústí tři porážky bez
jediného vítězství na klidu ani pohodě nepřidalo.
Otázkou je, na co bude faktický nováček NBL po
překonání všech složitostí svého zrodu reálně mít.
Při pohledu na klubové vedení i realizační tým
není důvod k panice z případné hrozby opakování
sestupových starostí, na druhou stranu hráčský
kádr neoplývá nijak extrovní silou. Tím pádem asi
platí, že jakýkoliv postup do play-off (třeba z nejnižší pozice) by šlo brát za úspěch.
Na závěr mám ještě jeden (ne)související dovětek. Doufám, že veškeré dluhy skončivších Orlů
Prostějov budou postupně zaplaceny. Pořádek by
měl být...

a 2010. A to dokonce se dvěma týmy
v každém ročníku. „K tomuto kroku
jsme sáhli s ohledem na počet dětí, které v rozmezí ročníků 2008-10 máme.
Díky dvěma týmům na každý ročník si
mohou zahrát opravdu všechny," uvedla členka výkonného výboru Martina
Marková, podle které klub organizačně
náročný začátek sezony zvládl hlavně
zásluhou příkladné součinnosti rodičů
malých sportovců.
(red)
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Pokud to trochu přeženu a současně budu jízlivý, cesta České republiky na úroveň rozvojových
zemí nebo banánových republik nadále pokračuje.
A snad se státy počítané do téhle kategorie neurazí.
Co mě k takovému ostřejšímu konstatování
vede? Pravděpodobně by se toho našla spousta,
ale konkrétně v tomto předvolebním období mě
stále doslova šokuje dění okolo národního sportu v souvislosti s takzvanou dotační kauzou.
Současné kroky Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v podobě zrušení dalších dotačních programů a následného vypsání nových
s nefér podmínkami totiž vedou k tomu, že nemálo sportovních oddílů z řady různých odvětví
možná brzy zanikne, neboť nebude mít peníze
na svůj provoz.
Stát se tudíž z role podporovatele něčeho dobrého (chápej pohybu a zdravého životního stylu)
nenápadně převtělil v likvidátora těchto ctností.
Hlavně že před minulými volbami toho všechny politické strany naslibovaly hory doly, stejně
jako nyní. Z takového chodu společnosti se mi
dělá zle.

➢

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Úspěšnou sobotu mají za sebou profesionální kolektivní sporty v Prostějově. Volejbalistky přivezly ze své
premiéry výhru, z níž se radovali i hokejisté, byť přišla až v prodloužení, ale
zato s Kladnem. Premiérový triumf
slavil BK Olomoucko a neprohráli ani
fotbalisté 1.SK.
DEBAKL:
Druholigovým volejbalistkám se
prostě nedaří. Ani páté a šesté dějství
skupiny „C“ tým TJ OP Prostějov prohrál na domácí palubovce s Novým Jičínem nejprve 1:3 a v odvetě dokonce
0:3. Po šesti zápasech tak mají „oděvářky“ na kontě jedinou výhru.
,- f
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Přesně tolik cenných kovů si přivezli z mistrovství světa šestičlenných
raftů vyslanci Tomi-Remont Prostějov. Na úchvatném čísle se nejvíce
podílely juniorky, ale zahanbit se
nedaly ani další kategorie. Prostě,
v Japonsku to byla žeň!
1.f

„DATUM  
1 .
 1 
Šéf prostějovského volejbalu
PETR CHYTIL má pro strach
z pověr uděláno. Prostě věří, že
pátek třináctého přinese holkám
zpod vysoké sítě místo pověstné
smůly naopak spíš štěstí
. f

BARBORA
STRÝCOVÁ

Členka prostějovského TK Agrofert,
která by ani letos neměla chybět v extraligovém výběru obhájců titulu, zazářila
na halovém turnaji v rakouském Linci.
Jedenatřicetiletá
tenistka získala teprve svůj
druhý triumf na
okruhu WTA,
jehož dosáhla
po finálové výhře
nad Slovenkou
Rybárikovou.
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ERNÉHO
EXKLUZIVNĚ

PROST JOVA

MAJÍ HALU!
Jiří MOŽNÝ

PROSTĚJOV Stupnice na teploměru ukazuje lehce přes deset stupňů Celsia, venku
začíná být sychravo a nevlídno, den se neustále více zkracuje. Sportovci se stále více
přesouvají do krytých prostor, které jim skýtají teplo a stabilní podmínky. Neplatí
to však pro všechny, někteří nemají kam. V této pozici se ocitli házenkáři Sokola II
Prostějov, jejichž domovský stánek ve Studentské ulici prochází rozsáhlejší a protahující se údržbou. A ta se opět znovu oživily myšlenky na novou halu U Kalicha. Ta už
dokonce vznikla...

Eskáèko se chystá
na hanácké derby
PROSTĚJOV Již tuto sobotu čeká
fotbalové fanoušky v Prostějově pravé
hanácké derby. Místní třetiligový tým
totiž přivítá na svém hřišti Hanáckou
Slavii z Kroměříže, která si na podzim
vede velice dobře. V případě vítězství
by eskáčko odrazilo útok soupeřů na
druhé místo v tabulce.
Hanácká Slavia začala nový soutěžní
ročník nadmíru zdařile. Z prvních čtyř
srpnových kol si odnesla plný bodový zisk a chuť porážky poznala až ve
Vyškově. Po dalších dvou vítězstvích
ale přišlo domácí zaváhání s Hodonínem a následná porážka v Líšni.
Nedařilo se ani minulý pátek ve šlágru
11. kola doma s prvním Velkým Meziříčím, s nímž Hanáci prohráli 1:2.
Kroměříž nastoupila v sestavě Trochta – Hloch, Cupák, Blanař (60. Elšík),
Okleštěk, Silný, Matoušek, Kovář,

Budín (78. Neubert), Krhut (87. Zavadil), Jeleček.
Tým trenéra Jaroslava Baďury drží
zezadu dvojice hráčů známých z prostějovského trávníku. Většinu zápasů
odchytal brankář Zdeněk Kofroň, který
je v Kroměříži na hostování, na stoperu
pak působí Pavel Hloch. V útoku střílí
branky Jan Silný a Martin Neubert. „Kroměříž v poslední době zaváhala, zápas to
bude snad i proto hodně těžký. Jako před
každým domácím utkáním zdůrazňuji,
že naší povinností je na vlastním hřišti
vyhrát. S tím se samozřejmě budeme na
zápas připravovat. Nepůjde o to jen ubránit Silného, kvalitních hráčů má Kroměříž víc, Okleštěk rozehrává všechny
standardní situace. Já ale věřím, že máme
větší kvalitu,“ neztrácí pověstný optimismus prostějovský kormidelník Oldřich
Machala.
(tok)

Takto by mohla nová hala a její okolí vypadat.

Autor: Ji*í Bužek

ZPRAVODAJSTVÍ ČTĚTE NA STRANĚ 47

Titul z MR pro boxera Dekyše
OSTRAVA, PROSTĚJOV Předminulou sobotu proběhlo parádním
galavečerem letošní mistrovství ČR
v boxu mužů a žen, které nabídlo v
ostravské hale patnáct zajímavých bitev. A některé z nich pak byly opravdu
špičkovými souboji. Také BC DTJ
Prostějov měl na tomto šampionátu
své dva zástupce.

Už před finále bylo jasno, že může dojít
na jeden historický okamžik. V bojích o
titul totiž byla dvojčata Freiherova - Nella
a Daniel. Pokud by získali oba titul, bylo
by to poprvé v historii, co se podobný
počin povedl. A ono se skutečně zadařilo. „Po vítězství Nelly se ve finále do
dvaapadesáti kilogramů postavil jejímu
bratrovi Danielovi právě prostějovský

Foto: internet

zástupce Ondřej Dudek. Ten obhajoval
loňské zlato, bohužel svoji misi nezvládl
a skončil tak právě za domácím Freiherem,“ prozradil Petr Novotný, šéftrenér
prostějovských boxerů.
Co se nepovedlo jemu, dokázal
Lukáš Dekýš, jeho týmový parťák
z DTJ. Svůj první titul získal ve váze
do šedesáti kilogramů, když ve velmi
krásném souboji přetlačil a přebil zástupce pražského rohovnictví Erika
Alojana. „Původně měl na šampionátu startovat i Tomáš Ivachov, bohužel
si nemoc vybrala svou daň, a tak tento
borec supertěžké váhy bude trenérovi
Novotnému k dispozici až na nedělní
domácí extraligové střetnutí,“ prozradil Novotný. K dispozici mu budou
samozřejmě i oba boxeři z ostravského finále.
(jp)
O domácí premiéře BC DTJ
v novém ročníku Extraligy
družstev ČR čtěte na straně 41

➢

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Úspěšnou sobotu mají za sebou profesionální kolektivní sporty v Prostějově. Volejbalistky přivezly ze své
premiéry výhru, z níž se radovali i hokejisté, byť přišla až v prodloužení, ale
zato s Kladnem. Premiérový triumf
slavil BK Olomoucko a neprohráli ani
fotbalisté 1.SK.
DEBAKL:
Druholigovým volejbalistkám se
prostě nedaří. Ani páté a šesté dějství
skupiny „C“ tým TJ OP Prostějov prohrál na domácí palubovce s Novým Jičínem nejprve 1:3 a v odvetě dokonce
0:3. Po šesti zápasech tak mají „oděvářky“ na kontě jedinou výhru.
,ÍSLO:
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Na tiskové konferenci VK Prostjov promluvili (zprava) manažer TK PLUS Tomáš Cibulec, šéf véká,ka Petr Chytil, hlavní
kou, Miroslav ada a sme,aka Andrea Kossányiová.
Foto: Josef Popelka

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

PROSTĚJOV V pátek 13. října
dopoledne se tradičně v Hotelu Tennis Club uskutečnila
oficiální tisková konference
volejbalového oddílu VK Prostějov, tentokrát před startem
nového soutěžního ročníku
2017/2018.
„Datum nebylo vybráno nijak záměrně, ale věřím, že pátek třináctého nám přinese místo pověstné
smůly naopak spíš štěstí. Tím, jak
silný tým se nám přes léto povedlo postavit, jsme úspěchům vyšli

naproti,“ řekl s úsměvem předseda
správní rady vékáčka Petr Chytil.
Jeho názory shrnuté do obsáhlého
rozhovoru přinášíme na straně 40
dnešního vydání Večerníku.
Za ženské A-družstvo Prostějova
na tiskovku dorazili hlavní trenér
Miroslav Čada, s nímž jsme interview zveřejnili již v minulém
vydání, a také smečařka Andrea
Kossányiová navrátivší se na Hanou z polského Impelu Wroclaw.
Co vše řekla Kossy, to si rovněž
můžete přečíst na straně 45. (son)

TETÍ LIGA SV D,Í

T ŽKÝ RESTART

,ÍM SE SPORT PROVINIL?

Zdá se, jako by Moravskoslezská liga mužů byla
pro fotbalisty 1.SK Prostějov ideálně zrozená. Od
postupu do ní před lety z divize tam každoročně
váleli v popředí tabulky či úplně v čele, kam se po
ročním nevydařeném intermezzu ve druhé nejvyšší soutěži bez otálení vrátili.
Po až nečekaně vynikajícím startu do sezóny sice
následovalo trochu slabší období, kdy Hanáci
několikrát klopýtli, ovšem v posledních týdnech
zase nabrali vítězný směr. A momentálně se usadili na druhé příčce, což je při veškerých okolnostech kvalitní počin.
Za nejdůležitější přitom považuji, nakolik se klub
dokázal vyrovnat s nepříjemnými překážkami.
Zimní úmrtí předsedy Petra Langra, katastrofální
bilance v FNL završená jasným sestupem, přestavba hráčského kádru i realizačního týmu – toť
ústřední body zlomu.
Zdá se, že je eskáčko všechny zdárně překonalo.
A opět vyrazilo správným směrem ve třetí lize,
která mu evidentně svědčí. Jak už jsem zde jednou napsal: pro celkovou atmosféru je vždy lepší
být úspěšný níže, než se trápit mizérií výše.

Mnohem náročnější časy teď prožívají prostějovští
basketbalisté pod novou hlavičkou BK Olomoucko.
Ti vstoupili na scénu po definitivním krachu Orlů
coby jejich nepřímí následníci a v úvodu aktuálního
ročníku elitní soutěže ČR výsledkově tápou.
Potvrzuje se, že začínat úplně od píky - byť na
částečně vybudovaných základech existujícího
oddílu - není žádný med. Své pochopitelně sehrál
i nelehký los, nicméně mít po třech duelech před
sobotním střetnutím proti Ústí tři porážky bez
jediného vítězství na klidu ani pohodě nepřidalo.
Otázkou je, na co bude faktický nováček NBL po
překonání všech složitostí svého zrodu reálně mít.
Při pohledu na klubové vedení i realizační tým
není důvod k panice z případné hrozby opakování
sestupových starostí, na druhou stranu hráčský
kádr neoplývá nijak extrovní silou. Tím pádem asi
platí, že jakýkoliv postup do play-off (třeba z nejnižší pozice) by šlo brát za úspěch.
Na závěr mám ještě jeden (ne)související dovětek. Doufám, že veškeré dluhy skončivších Orlů
Prostějov budou postupně zaplaceny. Pořádek by
měl být...

Pokud to trochu přeženu a současně budu jízlivý, cesta České republiky na úroveň rozvojových
zemí nebo banánových republik nadále pokračuje.
A snad se státy počítané do téhle kategorie neurazí.
Co mě k takovému ostřejšímu konstatování
vede? Pravděpodobně by se toho našla spousta,
ale konkrétně v tomto předvolebním období mě
stále doslova šokuje dění okolo národního sportu v souvislosti s takzvanou dotační kauzou.
Současné kroky Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v podobě zrušení dalších dotačních programů a následného vypsání nových
s nefér podmínkami totiž vedou k tomu, že nemálo sportovních oddílů z řady různých odvětví
možná brzy zanikne, neboť nebude mít peníze
na svůj provoz.
Stát se tudíž z role podporovatele něčeho dobrého (chápej pohybu a zdravého životního stylu)
nenápadně převtělil v likvidátora těchto ctností.
Hlavně že před minulými volbami toho všechny politické strany naslibovaly hory doly, stejně
jako nyní. Z takového chodu společnosti se mi
dělá zle.

Přesně tolik cenných kovů si přivezli z mistrovství světa šestičlenných
raftů vyslanci Tomi-Remont Prostějov. Na úchvatném čísle se nejvíce
podílely juniorky, ale zahanbit se
nedaly ani další kategorie. Prostě,
v Japonsku to byla žeň!
VÝROK:

„DATUM NEBYLO
VYBRÁNO NIJAK
ZÁM RN ...“
Šéf prostějovského volejbalu
PETR CHYTIL má pro strach
z pověr uděláno. Prostě věří, že
pátek třináctého přinese holkám
zpod vysoké sítě místo pověstné
smůly naopak spíš štěstí
KOMETA:

BARBORA
STRÝCOVÁ

Členka prostějovského TK Agrofert,
která by ani letos neměla chybět v extraligovém výběru obhájců titulu, zazářila
na halovém turnaji v rakouském Linci.
Jedenatřicetiletá
tenistka získala teprve svůj
druhý triumf na
okruhu WTA,
jehož dosáhla
po finálové výhře
nad Slovenkou
Rybárikovou.
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Sourozenci -  se probojovali

  .  
GYÖR (Maďarsko), PROSTĚJOV
O velký úspěch české sportovní gymnastiky se v závěru července postarali
Dominika a Daniel Ponížilovi. Právě
v tomto termínu se v maďarském
Györu uskutečnil Evropský juniorský olympijský festival (EYOF), na
nějž se sjelo více než dva a půl tisíce
mládežníků z padesáti evropských
států, aby se utkali v desítce odvětví.
A prostějovské duo si vedlo velice
zdatně, mezi jednotlivci se každý
z nich dokázal alespoň jednou kvalifikovat mezi finálovou osmičku na
nářadí i čtyřiadvacítku ve víceboji.

Jiří MOŽNÝ
„Přestože jsem se těsně před začátkem závodu dozvěděl, že nemohu skákat jeden natrénovaný skok, tak jsem s celkovým výsledkem velmi spokojen. Rád bych se zlepšil tak,
abych na příštím evropském šampionátu
v Glasgow získal alespoň jednu medaili,“
zasnil se Daniel Ponížil. Podobně radostně
hodnotila své vystoupení i jeho sestra. „Se
závodem jsem velice spokojená. I přesto, že
jsem se v kvalifikaci nevyvarovala chybám,
probojovala jsem se do finále. A jeho výsledek jak z víceboje, tak i z přeskoku předčil
má očekávání. Závody jsem si užila a byla
to hlavně skvělá zkušenost. Do budoucna
bych chtěla zvýšit obtížnost svých sestav
a vylepšit i provedení, aby měla co nejméně
srážek. Příští rok bych se chtěla zúčastnit
mistrovství Evropy v Glasgow a světového
šampionátu v Dauhá,“ sdělila.
Družstvo juniorek tvořily Dominika
Ponížilová z TJ Prostějov, Kristýna Brabcová

U4&4 " "5  "  "  6U 4&4 7"5 +6 mezi juniorskou
  
   

z TJ Bohemians Praha a Sabina Hálová z Kampy
Praha, juniory zastupovali Daniel Ponížil z TJ
Prostějov, Ondřej Kalný z SK Hradčany Praha
a Martin Fiala z TJ Sokol Brno I. Oba týmy
stanuly v polovině pořadí – na šestnácté pozici
z celkového počtu třiceti startujících.
V juniorkách ovládly stupně vítězů Rusky

před Italkami a Němkami, u juniorů kralovali
Rusové před Brity a Švýcary. Závod družstev byl
současně kvalifikací jednotlivců do finále víceboje a na jednotlivá nářadí. Prostějovští sourozenci
v této fázi zabojovali a oba se dostali do finálové
čtyřiadvacítky nejlepších evropských gymnastů.
Mimo to postoupili i s Ondřejem Kalným z Pra-

Mladí hasiči závodili
u kostela v Krasicích
/! G  $ &"    %! V, !
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PROSTĚJOV V parku kostela svatého Josefa Krasicích se předminulou sobotu 2. září konaly závody
mladých hasičů pohár starosty
SDH Krasice. vítězství se katego-

rii mladších žáků radovali domácí, mezi staršími byli nejrychlejší
hasiči Vícova.
Ve dvou věkových kategoriích se do
klání zapojilo celkem dvaadvacet týmů

že to na dračích lodích umí!
#5 "       

(  -  

nejvíce překvapila vrahovická dráčata
ve věku 10–16 let. Na kilometrové trati
předjela devět dospěláckých posádek,
a umístila se tak na krásném 5. místě.
„Chtěli bychom moc poděkovat za
finanční podporu městu Prostějov,
neboť i díky těmto prostředkům jsme
mohli zapojit více dětí a častěji s nimi
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      <
 %  #  
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celého regionu. Mezi mladšími se
skvělým časem blýskli právě domácí,
kteří byli dokonce rychlejší než jejich
starší kolegové. Velmi kvalitní výkony
předvedl hasičský potěr malé vesničky
Bousín na Drahanské vrchovině, když
jeho zástupci mezi mladšími skončili
na třetím místě mezi staršími těsně na
druhém místě. Hned čtyři týmy nasadily do soutěže Lešany, kde posledních
třech letech zaznamenal hasičský sport
dětí nevídaný boom.
„Rádi bychom poděkovali městu
Prostějov našim místním sponzorům
za podporu vedoucí rozvoji mladých
hasičů,“ zdůraznil velitel SDH Krasice
Roman Ressler.
(mls)

Vrahovická sací jednotka ukázala,
PROSTĚJOV První víkend v září se
i přes chladnější počasí na plumlovské přehradě sešla spousta fanoušků, ale hlavně závodníků na velkých
dračích lodích. Mezi dvaatřiceti
posádkami zazářily i tři z Vrahovic:
Vrahovická sací jednotka mix, women a dráčata.
Vrahovická sací jednotka je tým složený z více než šedesáti lidí, který reprezentuje Prostějovsko na různých závodech po celé ČR a trénuje jednou až
dvakrát týdně. Vyvrcholením letošní
sezóny byl závod na „domácí půdě“ na
plumlovské přehradě, kde se soutěžilo
na vzdálenosti 200 metrů a 1000 metrů. A jak vše dopadlo?
VSJ mix, tedy tým složený z šestnácti
mužů a čtyř žen i bubenice, vybojoval
ve své kategorii 1. místo na 200 metrů
a 2. místo na 1000 metrů. VSJ women,
tedy samé dívky a ženy, vybojovaly ve
svojí ženské kategorii 2. místo na 200
metrů a 1. místo na 1000 metrů. A

hy mezi osmičku nejlepších finalistů na přeskok.
Víceboj u mužů čítá šest nářadí - akrobacie,
kůň, kruhy, přeskok, bradla a hrazda, u žen
pakčtyřinářadí-přeskok,bradla,kladina,akrobacie. V tomto náročném součtu disciplín
si Daniel vybojoval krásné devatenácté místo
aDominikastanulanaúžasnétřináctépříčce!

Mimo to si oba připsali pátou příčku na přeskoku
a zastoupení tří závodníků ve finále je v historii
EYOF nejlepším výsledkem pro českou gymnastiku, na čemž mají podíl i trenéři Veronika
Lukášová a Miloslav Musil.
Zeptali jsme se i Veroniky Lukášové, trenérky
Dominiky, jak hodnotí její výkon.
„Dominika vyhrála všechny nominační závody
a na EYOF se nominovala suverénně z prvního
místa. Své soupeřky za sebou v kvalifikacích
nechávala s odstupem zhruba dvou až tří
bodů, v celé sezóně byly její výkony poměrně
stabilní a vyrovnané, což bylo s ohledem na
nadcházející vrchol sezóny velmi slibné. Obě
jsme si uvědomovaly určitý tlak a očekávání,
ale Dominika na svém prvním velkém juniorském startu udržela nervy na uzdě a byla
oporou českého týmu,“ chválila Lukášová.
A k radosti ji přimělo více momentů. „Její
konečné umístění i předvedené výkony jak
v jednotlivcích, tak ve finále na přeskoku
opravdu předčily všechna má očekávání. V evropské konkurenci se rozhodně neztratila,
nasbírala cenné zkušenosti, které snad zúročí
v příštím roce, tedy již v seniorské kategorii
v nominačních bojích o mistrovství Evropy
i světa,“ předpokládá lodivodka.
Rovněž předseda oddílu sportovní gymnastiky TJ Prostějov Miloslav Musil tak
nacházel jen pozitiva. „Musím říci, že celá
letošní sezóna i přes vleklá drobná zranění
probíhala jak u Dana, tak u Dominiky velmi
dobře. Výsledkem je nejen titul absolutních
mistrů České republiky v juniorské kategorii,
ale především následný významný výsledek
na velké mezinárodní úrovni. Jsem velmi spokojen a nejen s nimi, těší mě i výkony dalších
našich gymnastů a gymnastek. Vždyť jsme si
z republiky dovezli nejvíce medailí v historii,“
usmál se.

vyjíždět na závody. Naše juniorská posádka funguje již třetím rokem a jejich
výsledky jsou neuvěřitelné. Více o naší
činnosti se můžete dozvědět na stránkách vsj.webnode.cz nebo na Facebooku,“ napsala do redakce Večerníku
za celou VSJ kapitánka žen a trenérka
dráčat Zuzana Nedomová.
(red)

Zápasníci PŘIVEZLI

ze Slovenska

tři medaile

TRHOVÁ HRADSKÁ, PROSTĚJOV První zářijovou sobotu vyrazili zástupci TJ Sokol Čechovice
na jih Slovenska, aby se pod vedením svých trenérů
zúčastnili druhého ročníku Poháru primátora města
Trhová Hradská v zápase řecko-římskem.
V mezinárodním klání se představili vyznavači tohoto
olympijského sportu z celkem osmnácti oddílů Slovenska, Maďarska, Rakouska, Ukrajiny a České republiky.
Za Čechovice startovalo šest borců, kteří vyválčili tři
medaile. Jednu stříbrnou a dvě bronzové.

O stříbrný úspěch se v okolí Dunajské Stredy postaral mezi mladšími žáky do 68 kilogramů Matěj Vrba,
který až ve finále podlehl na body domácímu borci.
Bronz vyválčil Jakub Vrba v přípravce B do 35 kilogramů a Robin Buriánek v mladších žácích do 85
kilogramů. Zbývající trio Lukáš Vávra v béčku do 25
kilogramů, Ondřej Sekanina v béčku do 31 kilogramů
a Šimon Polena v áčku do 43 kilogramů skončilo po
dobrých výkonech na pátých až osmých místech ve
svých kategoriích.
(jim)

letos slavíme jubileum...

Pondělí 16. října 2017
www.vecernikpv.cz
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Lukáš je v prostějovském dresu kapitola sama pro sebe. Vynikající fotbalista se stoprocentním nasazením
v každém utkání. Bohužel s trochou nadsázky zatím rozdává
radost pouze zprostředkovaně.
V mnoha gólových akcích hrává
zásadní roli, samotnému to tam
ovšem nepadá. Typickou ukázkou bylo právě utkání v Líšni,
kde mohl skórovat hned třikrát.
Přestože nastřelil jednou břevno
a jednou bránícího protihráče, patřil
k nejlepším hráčům utkání.
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pohledem karla kroupy
„Líšeň útoky táhla přes Davida Paška a Toma Machálka, kteří mají svou
kvalitu, celý tým hrál s chutí, takže jsme zpočátku měli s jejich hrou problémy. Naše štěstí bylo, že jsme na jejich vedoucí branku uměli rychle reagovat.
Fládr šel s balónem hned po rozehrávce dopředu, narazil si se mnou míč, což
asi soupeře dost překvapilo. Hapala nechali odcentrovat, já jsem hlavičkoval
spíše ze záklonu, naštěstí byl na zadní tyči Zapletal, který míč dorazil do
branky. Remíza odpovídá průběhu hry, Líšeň nás zatlačila v prvním poločase, ve druhém jsme měli víc šancí my. Škoda Fládrovy vyložené šance
v závěru utkání, kdy jsme mohli strhnout vítězství na naši stranu. Vlado
Petrović se snažil, běhal, bojoval, sehranost ještě není optimální, na tom se
ale dá zapracovat. Na Píchalovi bylo vidět, že měl velkou chuť zápas rozhodnout. Je dobře, že už se marodka vyklízí a na lavičce budeme opět mít stejnou
kvalitu, jako na hřišti. Kroměříž bude chtít u nás zlomit nepříznivé výsledky
z posledních kol, mají střelce Silného, na něhož se bude třeba zaměřit. Dobře
se známe s Pavlem Hlochem, víme, co od sebe očekávat, počítám, že to bude
Karel KROUPA
hodně tvrdé.“
útočník 1.SK Prostějov
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s tímto číslem poprvé v základní sestavě nastoupil srbský útočník Vladimir Petrović
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Utkání lze hodnotit ze dvou hledisek, a sice jako spravedlivou
remízu i jako ztracené dva body.
Po prvním poločase bych bod
bral, za druhý poločas jsme ztratili dva body. Prvních patnáct
dvacet minut byla Líšeň lepší,
měla dobrý nástup do utkání.
Pro vývoj zápasu bylo rozhodující, že jsme okamžitě reagovali na vedoucí branku a hned
z výkopu srovnali skóre. V dalším
průběhu utkání jsme hru srovnali a ve druhé půlce jsme byli
jednoznačně lepší. Ani ne tak po
herní stránce, jako na vyložené
příležitosti. Domácí měli jednu
šanci, ale my jsme měli tři. Už
Hapal měl svou šanci proměnit
a v případě Fládra to už bylo
téměř trestuhodné. V takové
situaci musí být podstatně větší
důraz, přitom ale jinak odehrál
Zdena dobré utkání. V posledních kolech jsem měl za to, že
potíže s proměňováním šancí
už máme za sebou. Jenže v Líšni
se problém zase objevil. Chce
to víc důrazu, agresivity
a možná i zodpovědnosti.

Prostějov (tok) - Brankářská
jednička v brance Kroměříže
Zdeněk Kofroň se v posledních
kolech mezi tyčemi neobjevil. Na
vině bylo horečnaté onemocnění,
které pustilo do branky náhradníka
Trochtu. „Trénuji teprve od středy,
takže na Velké Meziříčí jsem ještě
nebyl připraven. V Prostějově
bych ale měl nastoupit, záleží
pochopitelně na trenérovi,“ doufá
kmenový hráč eskáčka, který by
tak neměl mít ani zákaz nastoupit
proti svému mateřskému klubu,
jak je tomu zvykem v nejvyšší
tuzemské soutěži.

<<< www.vecernikpv.cz
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Jenže co je to platné, když se veze pouze bod...

PROSTĚJOV Cesta na okraj Brna nikdy není nic příjemného.
A opravdu v tom nehraje svou roli jen pověstná dálnice se
vznosným názvem „Via Moravica“. Líšeň příliš přátelské prostředí nevytváří, stačí vzpomenout třeba na odmítnuté rozhovory bývalým trenérem Mazurou. Nový trenér a prostějovský
rodák Miloslav Machálek je v tomto ohledu naštěstí profesionál a s médii nemá problém hovořit.

Tomáš KALÁB
„Ujel nám trochu začátek, kdy si po
příchodu nových hráčů mužstvo
na sebe teprve zvykalo. V posledních kolech jsme měli nalosovanou
úplnou špičku tabulky a tato utkání
jsme zvládli relativně velmi dobře,
ani v jednom zápase jsme neprohráli.
Nejpovedenější výkon jsme podali
v Kroměříži, už jsme na něj ale nenavázali,“ podělil se ochotně o zatímní
dojmy z podzimní sezóny.
Prostějovskou stopu konečně
v Líšni zanechává celá plejáda
Machálků. Bývalá hvězda eskáčka
Tomáš tady válí po vypršení smlouvy v Opavě, jeho jmenovec Milan

přišel do jihomoravské metropole
na hostování, ale v posledních kolech
jej pronásledují zdravotní problémy.
Z lavičky vše řídí již vzpomínaný Miloslav.
Zatímco líšeňského střelce Paška, který podle kapitána Karla Kroupy svojí
kvalitou převyšuje třetí ligu, dokázala
skvělá obrana eskáčka vymazat, Frimmelovi nechala v kritickém okamžiku
potřebný prostor a ten toho využil.
Oldřich Machala měl sice v pátek
na tréninku s výjimkou Hirsche
kompletní soupisku včetně dlouhodobých marodů, jenže ve finále
nemohl pořádně využít kromě
trojice Šteigl, Petržela a Píchal ani
Langera, laborujícího s kotníkem.

BYLI JSME
U TOHO
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Tím se otevřela příležitost pro srbského internacionála Vladimira Petroviće, který v prostějovském dresu poprvé nastoupil od úvodního hvizdu.
V záloze dostal opět příležitost Zapletal a právě on mohl rozhodnout
o výsledku utkání.
„Ihned po rozehrávce ze středu hřiště
dobře potáhl balón Hapal a Kroupa
po centru hlavičkoval, já vše zavíral
na zadní tyči. Brankář ovšem míč jen
vyrazil a já to měl přesně na dlouhou
nohu, abych balón dorazil do brány.

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

Bylo to štěstí,“ popisoval situaci po
zápase Michal Zapletal. Jenže není to
jen o štěstí. Obě branky, které už na
podzim vstřelil, měly jedno společné.
Mladý nadějný záložník totiž byl vždy
v pravý čas na pravém místě. A takový
čich na góly zdobí nejednoho fotbalového velikána.
A to mohl ještě přidat branku navrch.
„V druhém poločase jsem se ocitl
v dobré šanci, ale už jsem byl příliš
blízko před gólmanem. Mohl jsem jej
zkusit přelobovat, ale místo toho jsem
nahrál pod sebe. Bohužel brankář to
vystihl,“ mrzelo Zapletala.
Mnohem víc ovšem tým eskáčka zasáhly nevyužité stopětiprocentní šance Fládra a především Hapala. O střelecké převaze dostatečně výmluvně
hovoří statistiky. Návrat z Líšně mohl
být mnohem veselejší.
Takto nezbývá než urvat tři body
doma s Kroměříží a pokusit se
o husarský kousek na Vysočině...

Dva rychlé góly rozhodly o výsledku

SK LÍŠ
RYCHLÝ
 1.SK PV
 6# %#7 %18

fotbal
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PROSTĚJOV Diváci v Líšni na
branky, které jsou pověstným kořením fotbalu, sice nečekali dlouho,
zato si jich užili během jediné minuty a pak nic. Ne tedy, že by se nebylo
na co dívat. Ve druhém poločase
sobotního utkání 11. kola MSFL
nebylo především díky Prostějovu
o krásné akce nouze. Jenže nikomu
ze svěřenců trenéra Machaly se nepodařilo strhnout vítězství na svoji
stranu. A to je při šancích eskáčka
opravdu velká škoda.
Oba týmy vstoupily do utkání aktivně
a zejména Tomáš Machálek své bývalé
spoluhráče nijak nešetřil, jenže Jícha
byl vždy na místě. Z dálky to zkoušeli
Fall, Fládr nebo Krška, ovšem na brankáře se nepřišli. To se podařilo až Frimmelovi po Hanušově křížném pasu
na Paška, který servíroval míč střelci

prakticky před prázdnou branku – 1:0.
Bezprostředně po rozehrávce hledal
Hapal před brankou Kroupu, jehož
hlavičku Kotnour pouze posunul před
volného Zapletala na zadní tyči a ten
lehce vyrovnal - 1:1. Aktivita i nadále
zůstávala především na domácích kopačkách, nejlépe ji vyjádřil sedm minut
před přestávkou Pašek. Po odraženém
míči se octil v dobré střelecké pozici,
jenže ji vůbec nezužitkoval. Střelecký
pokus si opět připsal i Schuster, jenže
s přesností se vůbec nepotkal.
Po deseti minutách druhé půle měl
skvělou šanci se zapsat zlatým písmem do dějin tohoto utkání Zapletal,
jenže Kotnour si míč pohlídal. Hned
o dvě minuty se mohli opět radovat
hosté, kdyby ovšem Hapal z dorážky
své vlastní střely neorazítkoval pouze
břevno líšeňské svatyně.
Po hodině hry mohly být misky vah
překlopeny na stranu domácích. Minarčík zhruba ze značky pokutového kopu
totiž přestřelil odkrytou Jíchovu branku. Své poslední slovo ještě neřekl Hapal, který zprava zamířil k domácí bran-
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Miloslav MACHÁLEK - trenér SK Líšeò:
„Viděli jsme kvalitní utkání. Šancí v utkání nebylo mnoho, ale byly obrovské. Utkání
bylo poměrně vyhecované. Přispěl k tomu i rozhodčí, který byl v prvním poločase
příliš úzkostlivý, po změně stran zase hodně situací pustil. V prvním poločase
jsme byli lepším celkem, zaslouženě jsme se dostali do vedení. V téže minutě jsme
ovšem nechali soupeře vyrovnat, což se nám stalo už po několikáté. Je to problém,
zkušené mužstvo by takto inkasovat nemělo. V druhém poločase byl Prostějov
aktivnější, obrovskou šanci jsme si nejprve vytvořili my, jenže Minarčík neuvěřitelně
neproměnil. Následné střídání nám moc nepomohlo, soupeř se dostal také do dvou
tutových šancí. Z hlediska průběhu hry to byla asi spravedlivá remíza.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„Nezačali jsme dobře. Soupeři jsme nabídli dvě tři brejkové situace. Z nich jsme
dostali gól, což mě mrzí, protože jsme na to upozorňovali. Hráče na to soupeř má,
stačí zmínit Paška nebo Machálka. Vzápětí jsme naštěstí vyrovnali, zbytek první
půle byl spíše bojovnější. V druhém poločase jsme byli lepším mužstvem s nejméně
třemi brankovými příležitostmi. Hapal má smůlu, trefil břevno. Je to škoda, ztratili
jsme dva body. Pro Petroviće bylo těžké naskočit od začátku do takového zápasu,
s Líšní se hrálo o dost. Splnil, co jsme po něm chtěli, rozhodně nepropadl. Bojoval,
hrál s nasazením, předvedl některé dobré momenty. Střídáním jsme ještě posílili
ofenzivu. Jsem rád, že se opět trefil Zapletal, dobře zavíral na zadní tyči.“

ce, a jeho střela těsně minula vzdálenější
tyč. A Hapal do třetice - z bezprostřední
blízkosti střílel do prázdné branky, jenže
místo již překonaného Kotnoura odvrátil míč do bezpečí obránce Hanuš!
Ještě pět minut před koncem moh-

lo eskáčko vstřelit vítěznou branku.
Jenže Hanušovo zaváhání nepotrestal
Fládr, kterému v koncovce chyběl
větší důraz. A tak skóre z patnácté minuty svítilo na tabuli i po závěrečném
hvizdu.
(tok)

„Fotbal tady je odlišný od srbského,“
zvyká si útočník Vladimir Petrović
PROSTĚJOV Zatím trpělivě seděl na lavičce a čekal na větší
příležitost. Srbský mladík Vladimir Petrović ji dostal trochu
nečekaně v Líšni, když se uvolnil post podhrotového hráče.
Přestože bojoval, do významnější příležitosti se nedostal.
O zápase a dosavadních dojmech z Prostějova vyprávěl
Večerníku v exkluzivním interview.
„V Prostějově jsem odehrál významnou část letní přípravy, takže jsem
měl možnost poznat způsob hry.
pro Večerník
Ten je mimochodem odlišný od
toho, na co jsem byl zvyklý, fotbal je
určitě silovější a důraznější. Věřím,
že se tomuto stylu na hřišti přizpůsobím.“
 V Líšni jste poprvé nastoupil  Jak se Vám hrálo konkrétně
v základní sestavě, co to pro vás v tomto utkání?
znamená?
„Utkání nebylo vůbec jednoduché.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

Tomáš
KALÁB

Soupeř hrál agresivně po celé ploše hřiště, ale podle průběhu utkání
jsme měli vyhrát. Šance byly sice na
obou stranách, ale měli jsme jich víc
a byly vyložené. Je to škoda.“
 Zatím jste nastupoval spíše
sporadicky, jak jste spokojen s dosavadním angažmá v Prostějově?
„S podmínkami v klubu jsem spokojen. Spoluhráči vytvářejí příjemné prostředí v kabině a jsem rád, že
můžu při trénincích sledovat, jak
pracují. Pro mě je to posun na novou, vyšší úroveň, než ve které jsem
se pohyboval předtím. Přestože pravidelně nenastupuji, vnímám zdejší
angažmá určitě pozitivně.“
 Jaké jsou Vaše plány pro blíz-

kou budoucnost, hodláte se zabydlet v českém fotbale?
„Když to vezmu z perspektivního
pohledu, samozřejmě bych se jednou rád posunul do fotbalově ještě
vyspělejších zemí. Mám teprve
dvacet let a teď se chci adaptovat
na podmínky v českém fotbale. Už
příchod do tohoto prostředí byl
pro mě hodně lákavý. Chtěl bych
se tady dostat co nejvýše, pokud by
se to podařilo, mohu si pochopitelně otevřít dveře i někam dál.“
 Jak jste si zvykl na běžný život
u nás, domluvíte se už?
„Čeština a srbština jsou sice jako slovanské jazyky podobné, je tam značný
počet stejných slov, ale v přímé komu-
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nikaci mám samozřejmě stále problém. Česky se dobře nedomluvím,
proto si stále pomáhám angličtinou,
abych se přes ni dostal k češtině. Fotbalové „hantýrce“ už rozumím a jsem
schopen se řídit i pokyny v češtině.“

www.vecernikpv.cz

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
12. kolo: 1.SK Prostějov – Kroměříž (sobota 21.10., 14.30, rozhodčí:
Černý - Páral, Kadlec).
CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
12. kolo, neděle 22. října, 14.30
hodin: Všechovice – Kralice na
Hané (Samek – Štětka, Jurčák).
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
12. kolo, sobota 21. října, 14.30
hodin: Bohdíkov - Konice (Foral Kreif, Habermann).
ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „B“:
12. kolo, sobota 21. října, 14.30
hodin: Dub nad Moravou –
Plumlov (Molík – Šteier, Štěpán),
Určice – Protivanov (I. Antoníček
– Petrásek, Bašný), Mostkovice –
Lipová (Kaňok – Slota, Konečný),
Němčice nad Hanou – Brodek u
Přerova (neděle 22.10., 14.30, Kreif – Lepka, Opravil), Kostelec na
Hané – Čechovice (neděle 22.10.,
14.30, Lizna – Vedral, Silný).
SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
12. kolo, neděle 22. října, 14.30
hodin: Lipník nad Bečvou – Haná
Prostějov (sobota 21.10., 14.30,
Brázdil – Křepský, Zavřel), Ústí „B“
– Smržice (10.00, Zemánek – Brázdil, Doležal), Vrchoslavice – Tovačov
(J. Dorušák – Janáček, Dolanský),
Radslavice – Pivín (Valouch – Šmíd,
Šerý), Troubky – Klenovice na Hané
(Hrbáček – Kučera, Molík).
LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
12. kolo, neděle 22. října, 14.30
hodin: Jesenec - Chomoutov (Štěpán - Juřátek, Jelen).
OKRESNÍ POHÁR
PROSTÌJOVSKA:
Semifinále, čtvrtek 19. října,
18.30 hodin: Plumlov – Kralice na
Hané (Peřina – Sommer, Vachutka).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
12. kolo, neděle 22. října, 14.30
hodin: Hvozd – Určice „B“ (sobota
21.10., 14.30), Vrahovice – Čechovice
„B“ (sobota 21.10., 14.30), Otaslavice – Ptení (sobota 21.10., 14.30),
Výšovice – Brodek u Prostějova, Tištín
– Dobromilice, Horní Štěpánov – Nezamyslice, Brodek u Konice – Vícov.
III. TØÍDA, SK. „A“:
Dohrávané 2. kolo, neděle 22. října, 14.30 hodin: Němčice nad Hanou „B“ – Brodek u Prostějova „B“
(sobota 21.10., 14.30, hřiště Tvorovice), Bedihošť – Želeč (sobota 21.10.,
14.30), Nezamyslice „B“ – Otaslavice
„B“, Pavlovice u Kojetína – Kralice na
Hané „B“, Biskupice – Skalka.
III. TØÍDA, SK. „B“:
Dohrávané 2. kolo, neděle 22. října, 14.30 hodin: Kostelec na Hané
„B“ – Plumlov „B“ (sobota 21.10.,
14.30), Držovice – Olšany (sobota
21.10., 14.30), Čechy pod Kosířem
– Mostkovice „B“, Protivanov „B“ –
Přemyslovice, Zdětín – Kladky.
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SK. „B“:
8. kolo, neděle 22. října: Mostkovice
– Nové Sady (10.00, P. Dorušák –
OFS, OFS), Držovice volno.
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:
12. kolo: 1.SK Prostějov – Zbrojovka Brno „B“ (sobota 21.10., 10.30, P.
Pospíšil – Svozil, OFS).

´
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´
´
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měl své místo ve středu hřiště, druhý
bezbodový výsledek v řadě ale hosté
nepřipustili. Na Olomoucku dokázali
dotáhnout jednogólové manko a dostat
zápas až do penaltového rozstřelu a také
díky tomuto bodíku se dál drží v elitní
pětici. Navíc jen pět bodů od úplného
čela pořadí.

Foto: Josef Popelka

letech postavil na pozici stopera a uprostřed
obrany odehrál celých devadesát minut. „Má
obrovskou perspektivu. Hraje s ledovým
klidem, bez respektu, má kvalitní hlavu i rozehrávku a je velkou nadějí do budoucna,“
předvídá mu slušnou kariéru konický kouč.
V dalším kole narazí jeho výběr na Bohdíkov, hostitel tohoto střetnutí je zatím druhý
v tabulce a má tři body k dobru. „Víme, že
kdybychom tam vyhráli, tak se na něj dotáhneme. Musíme hrát zodpovědně do
defenzivy a spoléhat se na brejky, může se
nám to povést. V Litovli ale prohráli až na
penalty, takže mají kvalitu. Jedeme si tam
zahrát fotbal, nemáme co ztratit,“ těší se
Sokol
Konice
SK
Chválkovice

Branka: 34. Tichý. Rozhodčí: Zavřel –
Sedláček, Frais. Sestava Konice: Vévoda –
L. Bílý, Rus (27. Kořenek), Oščádal, F. Bílý
– Tichý (87. Jurník), Širůček, Kořenovský,
Drešr – Žondra, Kamený (66. Paš). Tre-

1:0
(1:0)

Petr Ullmann na sobotní souboj startující
o půl třetí. Jen pár dnů nato pak bude Konice hostit na své umělé trávě finále okresního poháru, v němž se utká buď s Plumlovem, nebo Kralicemi.

TJ Sokol
Doloplazy
SK
Jesenec-Dzbel

Burget – Navrátil, Poles. Trenér: Petr jsem postrádal ještě Čížka a Laštůvku.
Tichý st.
Jedenáctku jsme tak šili horkou jehlou,
kluci ale utkání odedřeli a zabojovali i na
Hodnocení trenéra Jesence
jiných postech. S bodem jsem spokojen
Petra Tichého:
a remíza je spravedlivá, mohli jsme si ale
„Sestava se rodila trošku komplikovaně, odvézt i lepší výsledek. V první půli měl
máme šest hráčů mimo hru a tedy pro- pěknou hlavičku Zbyňa Poles, stejně tak
blém. Odjeli jsme bez celé obrany, chyběli ale výborně zachytal i Tomáš Kýr. Doumi Klicpera, Žouželka, Horák i Ullmann, fám, že v dalším kole nás bude o čtyři víc a
v zápase se navíc zranil Burian, vedle nich bude to opět dobré.“
(jim)

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

1. Nepodmíněně:
Jan Václavík (FC Dobromilice). Utkání TJ Horní Štěpánov – FC Dobromilice 8. 10. 2017. Přestupek: Červená karta během utkání, druhé
napomenutí. Vinen disciplinárním přečinem. Trestá se zastavením závodní činnosti nepodmíněně na 1 SU od 9. 10. 2017 dle § 46/1 DŘ.
Poplatek 150 Kč bude načten na sběrný účet.
Petr Krajíček (FK Výšovice). Utkání FK Výšovice – TJ Haná Nezamyslice 8. 10. 2017. Přestupek: Červená karta během utkání. Vinen
disciplinárním přečinem. Trestá se zastavením závodní činnosti nepodmíněně na 2 SU od 9. 10. 2017 dle § 48/3 DŘ. Poplatek 150 Kč
bude načten na sběrný účet.
2. Žádost o prominutí zbytku trestu:
Martin Kratochvíl (TJ Sokol Vrahovice). Utkání TJ Tištín – TJ Sokol Vrahovice 1. 10. 2017. Žádost o prominutí zbytku trestu k 13. 10.
2017. Žádosti se vyhovuje, činnost se uvolňuje od 13. 10. 2017 dle § 41 DŘ. Poplatek 150 Kč bude načten na sběrný účet.
Martin Leskovec (TJ Biskupice). Utkání TJ Biskupice – TJ Pavlovice u Kojetína 10. 9. 2017. Žádost o prominutí zbytku trestu k 13. 10.
2017. Žádosti se vyhovuje, činnost se uvolňuje od 13. 10. 2017 dle § 41 DŘ. Poplatek 150 Kč bude načten na sběrný účet.
3. Revokace rozhodnutí:
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 ve prospěch domácích a tři body ve prospěch domá- Veškeré úřední zprávy a další aktuality mohou
cích – FC Kostelec na Hané „B“ dle § 69f DŘ. Výsledek dle SŘ FAČR §
14/3 dosažený na hřišti 10:0 se ponechává. Poplatek 150 Kč 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 12. øíjna 2017 rozhodla:

1. II. třída- změna termínu: Utkání 13. kola TJ Haná Nezamyslice – FC Hvozd. Původní termín sobota 28. 10. 2017 od 14:30
hodin, nový termín neděle 29. 10. 2017 od 14:30 hodin. Dohoda oddílů. STK schvaluje.
3. III. třída, sk. „B“: utkání FC Kostelec na Hané „B“ – TJ Sokol Zdětín bude kontumováno ve prospěch domácích a tři body ve
prospěch domácích – FC Kostelec na Hané „B“, dle § 69 f DŘ. Výsledek dle SŘ FAČR § 14/3 dosažený na hřišti 10:0 se ponechává,
oddílu TJ Sokol Zdětín se uděluje finanční pokuta dle RS čl. 28.7 ve výši 3 000 Kč. STK bere na vědomí a schvaluje.
Změna termínu a pořadatelství:
Utkání 11. kola TJ Sokol Mostkovice – FK Výšovice. Původní termín středa 18. 10. 2017 od 17:00 hodin, hřiště Mostkovice. Nový
termín neděle 15. 10. 2017 od 13:00 hodin, hřiště Výšovice. Dohoda oddílů.
Změna termínu:
Utkání 10. kola TJ Sokol Plumlov – TJ Sokol Určice. Původní termín neděle 8. 10. 2017 od 9:00 hodin. Nový termín pondělí 16.
10. 2017 od 16:30 hodin. Dohoda oddílů. STK ukládá oddílu TJ Sokol Plumlov pokutu dle čl. 28/2 RS ve výši 100 Kč.
Utkání 2. kola TJ Sokol v Pivíně – TJ Sokol Plumlov. Původní termín neděle 5. 11. 2017 od 10:00 hodin, nový termín středa 25.
10. 2017 od 16:15 hodin. Dohoda oddílů. STK schvaluje.
Starší žáci - dohrávky: TJ Sokol Vrahovice – TJ Sokol Otaslavice 2:19, TJ Sokol Určice – TJ Sokol Otaslavice 7:4, bez závad.
Předehrávka: TJ Sokol Vícov – FKM Konice 7:8, bez závad.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda STK Roman Minx.

Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 12. øíjna 2017 rozhodla:
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MOSTKOVICE, PROSTĚJOV
Tento duel se fotbalistkám Mostkovic hodně nevydařil. Proti
silnému Vlkoši pomýšlely na
body a v hlavách měly těsnou
porážku 3:4 z jarního venkovního
souboje, avšak tentokrát soupeř
nepřipustil žádné komplikace a
už po půlhodině vedl 4:0. Domácí
hráčky se alespoň v závěru
dočkaly čestného úspěchu, na jejich vysoké porážce ale trefa Marie Domesové příliš nezměnila.
„Porazil nás lepší soupeř. Po každé
porážce jsem jako trenér zklamaný a mrzí mě i tato, musím ale
soupeři pogratulovat. Byl ve všem
lepší a zaslouženě získal tři body,“
nezastíral domácí lodivod Jaroslav
Karafiát.
Ráz celému vývoji určil hned úvod,
první a čtvrtý zásah hostů dělilo jen
dvanáct minut. „Naše cíle se velice
rychle rozbortily. Po chybách to bylo
3:0, pak už je hodně těžké reagovat
na stav. Snažili jsme se nehledět na

MOS
VLK

výsledek a hrát fotbal, soupeř ale
vedl, začal si víc věřit a narostla mu
křídla,“ smutně krčil rameny.
V sestavě mu sice tentokrát chyběla
Solange Soares, i bez ní ale očekával
lepší představení a jen těžko hledal
slova k popisu toho, co se vlastně
dělo. „Vždy nám někdo chybí, máme
ale dostatečně široký kádr. Věřili
jsme si, jenže formu jsme spíše
načasovali na přáteláky než na mistráky. Diváci při nás ale stále stojí
a jsou super, moc si toho vážíme,“
připomněl trvalou podporu zpoza
hřiště.
O tomto víkendu si mohou jeho
hráčky spravit chuť a rozloučit
se s podzimem v lepším světle, v
neděli od 10 hodin hostí Nové
Sady. Podruhé v řadě se tak
představí na vlastním trávníku, a
protože má divizní „B“ skupina
letos jen devět účastníků, půjde
současně o poslední soutěžní vystoupení Mostkovičanek v tomto
kalendářním roce.
„Po takovém zápase bude těžké
připravit se, uděláme ale vše pro to,
abychom se rozloučili důstojně,“
pravil odhodlaně Jaroslav Karafiát.
(jim)

dostaly lekci od Vlkoše

Mostkovianky

WWW.VECERNIKPV.CZ

Branky: 65. Götzel – 74. J. Tichý. Rozhodčí: Šerý – Bartuněk, Janáček. ČK:
84. Dohnal (D). Sestava Jesence: Kýr
– Hradil, Burian (83. Ošlejšek), Zajíček,
Svoboda – Drešr, Gottwald, J. Tichý, J.

2:1
PK
(0:0)

Jesenec odjel bez obrany,z Doloplaz i tak veze bod

nakonec i jedinou branku celého zápasu.
Zvýšit mohl krátce před odchodem do
kabin Kamený, ale jeho střele chyběly
centimetry. A ve druhé půli se už celý tým
soustředil na pozornou defenzivu, gólman
Jaroslav Vévoda se tak mohl radovat z dalšího čistého konta.
„Všichni hráli zodpovědně dozadu a Jarda
vše pochytal, chtěl bych klukům poděkovat. Jsem rád, že nám pomáhají kluci z dorostu, chodí na tréninky a splácejí důvěru,
jsou nám schopni v této těžké situaci pomoci,“ libuje si Ullmann a jmenoval trojici
Vévoda, Oščádal, Paš.
Právě Michal Oščádal se i ve svých šestnácti

Konici stačila proti
Chválkovicím jediná branka

zprávy od zeleného stolu...

 více informací
 více sportu
 více fotograXí

DOLOPLAZY, PROSTĚJOV Velké
starosti musel vyřešit kouč jeseneckých fotbalistů Petr Tichý, když skládal
mužstvo pro souboj na půdě Doloplaz.
Chybělo mu hned šest hráčů základu čítající kompletní obrannou čtveřici a dva
záložníky, takže se například na pravém
beku objevil Hradil a kanonýr Jiří Tichý

to pro nás samozřejmě ztráta,
zvláště na domácím hřišti a po
průběhu utkání nás to mrzí o to
více, ale fotbal se hraje na góly.
Soupeř jeden dal, my ne, a proto
jsme nemohli pomýšlet na lepší
výsledek,“ konstatoval na závěr
Lošťák.
I tak si kraličtí drží pátou příčku,
kterou si budou moci pojistit
v neděli na hřišti Všechovic. Výkop se o další půlhodinku posouvá, úvodní hvizd je tak již třicet
minut po čtrnácté hodině. (jp)

37

PROSTĚJOVSKO Velice různorodě si vedlo okteto okresních zástupců v jedenáctém pokračování„B“ skupiny I.A třídy.
Bodovat se podařilo pouze Mostkovicím v derby s Kostelcem a Protivanovu, který proti Kojetínu obrátil stav 0:2, zbylá šestice
vyšla naprázdno. Nejhůře se vedlo Němčicím, ty schytaly v Bělotíně hned devět ran. Lipová padla doma s Dubem, Plumlov s
dosud neporaženými Opatovicemi, Určice marně dotahovaly v Brodku u Přerova, Čechovice se natrápily v Beňově.

Pondělí 16. října 2017
www.vecernikpv.cz

TJ Sokol
Mostkovice
FC Kostelec
na Hané

jsme byli lepší, měli jsme i šance a vstřelený
gól odpovídal. Nepřidali jsme ale druhý
a to rozhodlo, bylo by hotovo. Možnosti
jsme měli, kdyby to po poločase bylo 0:3,
nebylo by co řešit. Ve druhé půli se hrál
opatrný fotbal, Mostkovice ale nakopávaly
a my prohráli dva souboje. Vyhrál šťastnější, fotbalové krásy moc nebylo. Porážka
venku ale až tolik nebolí a musíme se připravit na další zápasy.“

FK Brodek
u Perova
TJ Sokol
Urice

Branky: 7., 43. a 45. Chytil – 61. P. Halouzka, 90. Mohelník. Rozhodčí: Štětka
– Dokoupil, Majer. Sestava Určic: Hýbl –
Hejduk, Frehar (46. Plajner), Zelina, Drač-

3:2
(3:0)

TJ Sokol
Blotín
FK Nmice
nad Hanou

„Z výsledku nebudu rozhodně brečet. Nejsem z toho ani smutný, ani zklamaný, protože soupeř byl naprosto na jiné úrovni. Mají
tam velice šikovné hráče, zažitý určitý systém, byla to hra kočky s myší. Zpracování,
první dotek s míčem, přihrávky v rychlosti,
vše bylo naprosto na jiné úrovni. Jsem rád,
že se kluci nepohádali. Řekli jsme si, co bylo
špatně, mančaft byl zkrátka nad naše síly.
Nějaké náznaky šancí jsme přeci jen měli,
nakonec se podařilo vstřelit i čestný úspěch.
Za druhou půli jsme si jej upřímně zasloužili. Zápas jsme odehráli i přes nepříznivý
výsledek se vztyčenou hlavou.“ (jim, jp)

Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

Branky: 2. Vrána, 5. a 11. Hoffmann, 31.
a 38. Hanák, 45., 50. a 74. Ferenc, 78. Svobodník (vl.) - 90. Kolečkář. Rozhodčí:
Zavřel – Kundrát, Šerý. Sestava Němčic:
Nosek – M. Navrátil, Převozník, J. Navrátil,
Haluza, Spiller – Vejvoda, Horák, Hamala,
Svozil – Chlud (46. Jiříček), Kolečkář. Trenér: Radovan Novotný.

9:1
(6:0)

„Pocity jsou rozporuplné. První poločas
byl z naší strany špatný a hráče jsem podrobil velké kritice. Ta padla na úrodnou půdu
a ve zbytku zápasu jsme předvedli diametrálně odlišný výkon. Bohužel jsme se probrali až po změně stran, a pokud chceme
venku myslet na body, koncentrace musí
být hned od první minuty. Dalo se odjíždět
s jiným výsledkem a mohli jsme si odvézt
i body, je to velké ponaučení pro všechny.“

Hodnocení trenéra Určic
Pavla Zbožínka:

ka – Krajíček, T. Menšík (46. Mohelník),
Slezák, Bureš – P. Halouzka – O. Halouzka. Trenér: Pavel Zbožínek.

PROSTĚJOVSKO Po nezdaru v minulém kole se svěřenci trenéra Horáka otřepali a Kojetínu
dovolili opravdu jen málo. I nadále se tak drží spolu s Ústím na čele tabulky. Pivín nepotvrdil vysokou výhru, když padl v Újezdci, Haná dvě minuty před koncem srovnala nepříznivý stav a na
penalty už potřetí zvítězila. Stejně dobře si vedly Smržice, které udolaly v penaltovém rozstřelu
stále poslední Vrchoslavice.

„Prvních třicet minut to bylo spíše takové
oťukávání, zápas byl vyrovnaný. Soupeř se
později začal prosazovat důrazem, rychlostí, vysokým nasazením, osobní souboje
neprohrávali. Je až s podivem, že zatím neztratili ani bod, ale suma sumárum, nejsou

Hodnocení trenéra Plumlova
Pavla Voráče:

SK
Lipová
TJ Sokol
DubnadMoravou

tam úplně nezaslouženě. Šance jsme nějaké měli, i když jsme se ve vápně moc prosadit nedokázali. Měli jsme nějaké absence.
Být možná komplet, hráli bychom třeba
vyrovnanější partii, to ale neznehodnocuBranky: 1. M. Vybíhal, 75. Drexler – 10. je výkon našich hráčů. Soupeř je očividně
a 37. Přecechtěl, 58. Šálek, 85. Matocha. dobře na sezónu připraven.“
Rozhodčí: Langhammer – Šebesta,
SK
Hampl. Sestava Lipové: R. Vybíhal –
Protivanov
Žilka (73. Růžička), Macourek, Takáč,
3:2
FK Slavoj
(0:0)
Moštěk – M. Vybíhal (35. Štěrba), Drexler,
Kojetín „B“
Jamrich, Hýbl – P. Dostál, Liška. Hrající
Branky: 71. D. Sedlák, 77. a 84. Milar – 58.
trenér: Pavel Růžička.
Klimeš, 62. Dočkal. Rozhodčí: Lepka – KreHodnocení hrajícího trenéra
if, Štěpán. Sestava Protivanova: M. Piták –
Lipové Pavla Růžičky:
Sekanina, M. Pospíšil, Dvořák, M. Sedlák – D.
„Začali jsme sice dobře, celkově to ale byl Sedlák, Milar, Musil (65. Mudroch), Kropáč
velice špatný zápas. Nešlo nám vůbec nic a (71. V. Nejedlý) – Grmela (57. R. Sedlák), F.
po zásluze jsme prohráli. Už před zápasem Pospíšil. Hrající trenér: Milan Piták.
jsme měli problémy se sestavou a kvůli
zraněním musel střídat Matěj Vybíhal s Fa- Hodnocení asistenta Protivanova
Josefa Pospíšila:
nou Žilkou, takže jsme dohrávali v torzu.
Dub byl hratelný a čtvrt hodiny před kon- „Takový zápas jsme potřebovali jako prase
cem se nám podařilo srovnat, chtěli jsme drbání. (úsměv) Kojetín hodně překvapil,
vyhrát a ve snaze dát třetí gól jsme dvakrát přijel v jedenácti lidech, ale herně byl velice
kvalitní a fotbalově lepší než my. Za stavu
inkasovali z protiútoku.“
0:2 jsme si už mysleli, že na to nemáme,
TJ Sokol
šli jsme ale stále do toho a hosté doplatili
Plumlov
na úzký kádr, neměli adekvátní střídání,
0:3
TJ Sokol
(0:1)
zatímco my ano. Přestaly jim fungovat
Opatovice
nohy a my dokázali zápas i s kusem štěstí v
Branky: 26. a 48. Klvaňa, 72. Novák. Roz- posledních dvaceti minutách otočit. Hosté
hodčí: Foral – Boháč, Svoboda. Sestava byli po dvě třetiny zápasu lepší a mohli rozPlumlova: Simandl – Vysloužil, Kocou- hodnout, my jsme ale dokázali vývoj zvrárek, Fabiánek, Kiška – Křupka, Hrstka, Ma- tit a jsem za to rád. Vše nám vyšlo a snad v
toušek, Klváček – Kotlán, Spáčil. Trenér: tom budeme pokračovat, toto utkání by
Pavel Voráč.
nám mohlo dodat sebevědomí.“

2:4
(1:2)

TJ Sokol
Újezdec
TJ Sokol
v Pivín

Branky: 11., 60. a 68. Gábor, 88.
Jančiar – 7. Vašinka, 34. Ďopan, 42.
Zedek, 64. Karas. Rozhodčí: Šmíd –
Bašný, Němec. Sestava Hané: Marák
– Jančiar, Trnavský, Kolář, Vyskočil

5:4
PK
(1:3)

TJ Haná
Prostjov
TJ Sokol
Horní Moštnice

jsem musel vynuceně dvakrát střídat,
což změnilo hned plány a ráz hry.
Do druhé půle jsme vstoupili dobře,
dali brzy vyrovnávací branku. Soupeř
poté opět udeřil, my se snažili vyrovnat, ale během krátkého sledu jsme
obdrželi dvě branky a bylo rozhodnuto. Na rozdíl od minulého zápasu
jsme byli navíc neukázněni. Přemýšlím, jestli nezačnu raději chodit na
ryby.“ (smích)

„První poločas byl z naší strany
nejhorší, který jsme doposud v této
sezóně předvedli. Soupeř nebyl
nijak silný, ale sami jsme mu pomohli k vedení. Ve druhé půli jsme
trochu zabrali, i když úroveň hry
nebyla oboustranně nijak valná, tak
se nám podařilo zápas dotlačit až
do remízového konce. Na penalty
si věříme. Máme výborné střelce
a výborného gólmana, ať už je tam
Zbyňa, nebo teď Honza. Dva body
jsou vzhledem k průběhu a výkonu
zlaté.“

Hodnocení trenéra Hané
Daniela Koláře:

– Hodulák, Krupička, Strouhal (81.
Ociepka) – Zatloukal, Petržela (46.
Bartoň) – Gábor. Trenér: Daniel
Kolář.

TJ Sokol

PK

TJ
Smržice

dost nešťastnou branku. Naštěstí jsme
brzo vyrovnali, což bylo velice důležité. Vstup do druhé půle byl výborný.
Dali jsme rychle dvě branky, o zápase
bylo takřka rozhodnuto. Přidali jsme
ještě další dvě, snížení nijak dramaticky zápas neovlivnilo. Mrzí mě snad
jen množství neproměněných šancí,
docela jsme se na gól nadřeli. Utkání
nemuselo být tak dramatické. Nesoustředěností ztrácíme spoustu míčů, ale
to ke hře patří. Zápas pro nás byl důležitý po nezdaru z minulého utkání,
dokázali jsme zvítězit a psychicky nám
tento zápas velice pomohl.“
„První půlku jsme soupeře jasně pře2:3
TJ Sokol
(2:1)
hrávali, ale zase se ukázalo, že když
Vrchoslavice 1946
máme územní převahu, nedáváme
tolik pozor vzadu a obdrželi jsme Více na straně 38
(jp)

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

Branky: 45. Cetkovský, 46., 63. a 71.
Štěpánek, 74. Rozehnal – 37. Ernst,
76. R. Klimeš. Rozhodčí: Antoníček –
Spurný, Mlčoch. Sestava Klenovic: Klimeš – Frys, Prášil, Cetkovský, Popelka
(77. Spálovský) – Grepl (46. Všianský),
Šlézar, Dadák, Rozehnal, Dreksler (75.
Borovský) – Štěpánek (85. Pokorný).
Trenér: Vladimír Horák.

Kojetín-Kovalovice„B“

Klenovice na Hané
5:2
FK Slavoj
(1:1)

5:0
NOVÉ SADY, PROSTĚJOV Na
body to zatím stále ještě nestačilo,
ostatně v souboji s Novými Sady by
se jednalo o velké překvapení, přesto po nedělním odpoledním souboji zářil držovický trenér Tomáš Jetel
jako sluníčko na jasné obloze. Jeho
hráčky daly zapomenout na dvouciferné příděly od Vsetína, Olomou-

NOS
DRŽ

ce i Kotvrdovic a odvezly si přijatelnou porážku 0:5.
„Jsem ve velké euforii, dosáhli jsme malé
výhry. Už minule proti Mostkovicím
jsme odehráli skvělý zápas a teď to bylo
ještě lepší, je to super,“ radoval se fotbalový vychovatel držovických děvčat.
Velké zlepšení vidí zejména v defenzivní činnosti, právě na ni se v uplynulých
týdnech nejvíce zaměřil. „Pracujeme na
tom a stabilizujeme se. Každá holčina už
má své místo a chodíme i do těla, krůčky
jsme udělali větší, než jsem čekal,“ pochvaluje si.

Navíc se mu podařilo uspět i v roli manažera a přivést posilu, tým doplnila Natálie
Gnipová. „Už tu hrála dříve za Prostějov
City a je velice šikovná s míčem a rychlá.
Teď bohužel zvládla jen poločas a poranila si rameno. Do budoucna budeme mít
i další holky, u jedné hráčky jsme nestihli
přestupní termín a musíme počkat až do
jara,“ poznamenal.
A nemusí jít zdaleka o jediné nové tváře, před týmem se možná otvírají i větší
možnosti. „Setkal jsem se při utkání s trenérem Holešovských holek a domluvili
jsme se, že bychom je začlenili do druž-

stva. Nemají teď kde hrát a jen trénují,
mohly by tak být u nás. Líbilo se mu, jak
holky bojují a hrají, za dva měsíce jsme
udělali spoustu práce,“ užívá si příjemné
pocity.
Radost mu dělá i pohled na rozšiřující se
soupisku, ta z původních patnácti jmen
čítá již třiadvacet děvčat. „Teď jsme víc
bránili, holky daly do zápasu všechno, co
mohly. Berou si mé rady k srdci a postupně bychom se chtěli zaměřit i na útočení.
Věřím, že na jaře už budeme trápit soupeře a nebudeme týmem, na kterém si soupeři vylepšují skóre,“ předsevzal si.

Nyní má jeho tým zápasové volno, které
využije k odpočinku a léčení šrámů, v ideálním případě navíc sehraje i přáteláček. A
podzimní část uzavře v neděli 29. října od
půl dvanácté utkáním v Mutěnicích. To
bude mít pro družstvo speciální příchuť.
„Pojedeme autobusem a chtěl bych domluvit i nějakou ochutnávku vína pro
starší. Pojedou i rodinní příslušníci a pojmeme to jako naši závěrečnou, chceme
po utkání chvíli posedět. A věřím, že i
domácí tým potrápíme, máme na to,“ těší
se na závěrečný duel tohoto roku Tomáš
Jetel.
(jim)

Držovice se lepší, od Nových Sadů dostaly jen pět gólů

„Výborné počasí, výborný terén,
výborní rozhodčí a hrozný Pivín.
(úsměv) První poločas byl hrozný.
Měli jsme sice dvě gólovky, soupeř
jednu, kterou proměnil. Bohužel

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

Branky: 7. Stokláska, 65. Klimek, 74.
Zbožínek, 76. Zwesper – 48. J. Svozil,
85. Trajer. Rozhodčí: Brázdil – Valouch, Hruboš. Sestava Pivína: Fürst
– Bartoník, M. Svozil, Sedlák (4. Frýbort ml., 62. Pavelka), Pospíšil – Tydlačka, Valtr (30. Bartoník), J. Svozil,
Šišma – Frýbort st., Trajer. Trenér: J.
Svozil st.

4:2
(1:0)

Klenovický válec už zase vibruje, Haná a Smržice rozhodly až na penalty

I.B třída skupina A

Branky: 76. M. Vojtíšek, 80. Milar – 37.
Preisler. Rozhodčí: Kundrát – Kouřílek,
Spurný. ČK: 67. Preisler (K). Sestava
Mostkovic: Lukáš – Kazda, Chmelař, Milar, V. Vojtíšek (68. Křišťan) – L. Zapletal,
M. Vojtíšek, Doseděl, R. Hanák – J. Kamenov ml. (21. Ordelt, 88. Š. Karafiát), Voráč
FC
(90. Tomášek). Trenér: Jiří Kamenov st.
Beov
Sestava Kostelce na Hané: Vítek – Sy4:1
TJ Sokol
(1:0)
nek, Vinklárek, Chytil, Móri – Žídek, Lanechovice
gr (84. Skalník), Grepl, Vyhlídal – Preisler,
M. Klimeš (76. Hruban). Trenér: Jaroslav Branky: 17. Navrátil, 48. Machač, 62. Hrabal, 68. Přikryl – 86. Kolečkář z penalty.
Klimeš.
Rozhodčí: Oulehla – Šteier, Bašný. SeHodnocení trenéra Mostkovic
stava Čechovic: Polák – Kupka, Walter,
Jiřího Kamenova:
Koláček, Hanák – Muzikant (66. Veselý),
„Brzy se nám zranil mladý, zkoušel to ješ- Hatle (53. Pospíšil), Kolečkář, Novák –
tě rozehrát, ale musel střídat, takže jsme Zatloukal (70. Nejedlý), Haluza. Trenér:
se ocitli bez dvou stabilních útočníků. V Evžen Kučera.
závěru první půle jsme inkasovali smolný
Hodnocení trenéra Čechovic
gól, nechali jsme soupeře vystřelit i dorazit.
Evžena Kučery:
V kabině jsme si řekli, že děláme zbytečné
chyby na balonu i v rozehrávce, byli jsme „Všechno bylo špatně, taktická i herní
zbrklí a oboustranně to moc fotbalové ne- stránka, nasazení, bojovnost. Nešlo
bylo, obrany fungovaly. Derby bylo vyrov- nám to a spíše jsme zápas pojali jako
nané a neurovnané, měli jsme ale větší chuť přátelák, že se nám nemůže nic stát.
a do hry nás dostala červená karta, smůla Pravdou je, že za stavu 1:0 jsme nedali
pro Preislera, jehož jsme si hlídali. Jedenáct penaltu, kdyby ji Haluza proměnil,
borců se semklo a bojovalo, vyrovnali jsme soupeř by asi nebyl tak na koni. Po
a soupeři už chyběly ofenzivní síly. Vysunu- druhé brance už domácí kontrolovali
li jsme se tedy ještě více dopředu a krásně situaci a po dalších gólech už bylo po
jsme se prosadili po standardce, pak jsme zápase. Tři góly jsme Beňovu připrasi už závěr takticky pohlídali. Kluci splnili vili, on si vypracoval jen jeden. Vše
jsme dělali obráceně, tento zápas nám
pokyny do puntíku.“
prostě nevyšel a neměl nic pozitivníHodnocení trenéra Kostelce na
ho. Musíme se na toto utkání pokusit
Hané Jaroslava Klimeše:
během týdne zapomenout, máme
„Zápas ovlivnila červená karta. Domácí před sebou derby s Kostelcem. Prožil
Práju okopávali a on neudržel nervy a oplá- jsem tam úspěšné roky, jsme kousek
cel, hloupé vyloučení, které nejde omluvit. od sebe a jako trenéři jsme se vystřídaV Mostkovicích se moc nedá hrát fotbal, li, takže to bude mít náboj. Chtěl bych
takže to byla spíše nakopávaná, v první půli pozvat všechny diváky.“

2:1
(0:1)

„Mostky“ petlaily Kostelec, vyhrál i Protivanov, Nmice s debaklem

I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...

Kralice na domácí půdě
darovaly body soupeři

ojedinělá akce hostujícího mužstva
v pětatřicáté minutě. Do šaten se tak
šlo za nepříznivého stavu pro domácí. „Celý poločas jsme byli relativně
na míči, bohužel rozhodla jediná
šance, my naopak své neproměnili,“
litoval kouč Kralic Ivo Lošťák.
Jeho svěřenci se ve druhé půli
snažili s nepříznivým stavem
něco udělat, bohužel jejich pokusy vyzněly naprázdno. Soupeř
svůj nejtěsnější náskok až do závěrečného hvizdu uhájil a obral
tak domácí o všechny body. „Je

Soupeře zařadil po bok Maletína, tedy mezi
nejlepší týmy, které chtějí hrát fotbal. Hosté
přijeli s mladým souborem a Koničtí se
proti němu chvíli hledali, navíc se museli
vypořádat se zdravotními patáliemi. Kapitán Jakub Kořenovský už je sice zpět, jenže
zranění už dříve vyřadila Blahu s Brossem a
během střetnutí se k nim přidali rovněž Rus
a Kamený, oba museli nuceně z placu.
„Zpočátku tam bylo hodně ztrát, navíc jsem
musel sáhnout do obrany. Měli jsme jednu
dvě šance za celý poločas, ale jednu se nám
podařilo využít, to když Roman Kamený
šel z boku a posunul na Peťu Tichého, jenž
zakončil k tyči,“ popsal Ullmann úvodní a

I.B třída skupina B

KONICE, PROSTĚJOV Zpět na vítěznou
vlnu se o víkendu vrátili koničtí fotbalisté.
Tým Petra Ullmanna přivítal v neděli odpoledne nedávno ještě účastníka krajského přeboru z Chválkovic, který několik let zpátky
vyhrál právě s Konicí minisouboj o záchranu
v tamější soutěži, a dočkal se už šesté tříbodové výhry v ročníku. I díky ní se dál drží v popředí tabulky a na dohled má druhou pozici.
„Vydřené vítězství, soupeř byl velice kvalitní. Jsme rádi za tři body, jsou pro nás velice
důležité. Navíc s nulou vzadu. Kluci to odmakali a odbojovali, bylo vidět, že někteří
toho už měli plné zuby. Klobouk dolů před
nimi,“ smekal kouč domácího souboru.

I.A TŘÍDA
SKUPINA A

Zábřeh dokázal svou šanci využít
a nejtěsnějším rozdílem tím domácí obral o body.
Samotnému výkopu předcházelo
předání ocenění Jiřímu Svozilovi
za čtyřicetileté působení v kralickém mužstvu. Bohužel hráči Kralic
již další dárek v podobě vítězství
nepřidali. Bohužel hráči Kralic již
další dárek v podobě vítězství nepřidali. První půlhodinka mohla
rozhodnout o osudu utkání, žádný
z domácích borců se ale brankově
prosadit nedokázal. Rozhodla tak

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ
PŘEBOR:
K

fotbal

KRALICE NA HANÉ Po deseti kolech uzavíraly Kralice první
pětku týmů Krajského přeboru,
což drželo svěřence Ivo Lošťáka v kontaktu s ostatními celky
horních pater. Sobotní soupeř
se pohyboval v jejím samotném
středu. Přesto ani tyto papírové
předpoklady na body nestačily.

KRA
ZÁB
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MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:
12. kolo: 1.SK Prostějov – Zbrojovka Brno „B“ (sobota 21.10., 12.45,
Svozil – P. Pospíšil, OFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
12. kolo: 1.SK Prostějov „B“ –
Vsetín (neděle 22.10., 10.30, Hanák
– Majer, Vachutka).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
12. kolo: 1.SK Prostějov „B“ –
Vsetín (neděle 22.10., 12.45, Majer
– Hanák, Vachutka).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
12. kolo, neděle 22. října: Chválkovice – Olšany (sobota 21.10., 12.15,
Šafařík), Čechovice – Šternberk
(10.00, Oulehla), Určice – Chomoutov (10.00, Winkler), Konice –
Černovír (14.00, I. Antoníček).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,
SK. „A“:
Dohrávané 2. kolo, neděle 22. října,
10.00 hodin: Bohuňovice – Plumlov
(sobota 21.10., 11.00, OFS), Hvozd
– Protivanov (Kryl), Kralice na Hané –
Loštice (Matulík).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,
SK. „B“:
Dohrávané 2. kolo, neděle 22. října:
Pivín - Želatovice (sobota 21.10., 12.00,
Vedral), Brodek u Prostějova - Horní
Moštěnice (10.00, Boháč), Otaslavice Němčice nad Hanou (12.15, Halenka).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U15:
12. kolo: Opava - 1.SK Prostějov
(sobota 21.10., 10.00, Dytková Chlebovský, Jantoš).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U14:
12. kolo: Opava – 1.SK Prostějov
(sobota 21.10., 11.45, Chlebovský –
Dytková, Jantoš).
SpSM – U13 JIH:
10. kolo: Slovácko – 1.SK Prostějov
(sobota 21.10., 10.00).
SpSM – U12 JIH:
10. kolo: Slovácko – 1.SK Prostějov
(sobota 21.10., 10.00).
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
12. kolo, sobota 21. října: Čechovice – Slavonín (9.00, Bašný), Zábřeh –
Němčice nad Hanou (10.00, Jurčák),
Olšany – Černovír (10.30, Majer),
Kozlovice – Konice (11.30, OFS).
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
12. kolo, sobota 21. října: Olšany
– Černovír (9.00, Majer), Kozlovice
– Konice (10.00, OFS), Čechovice
– Slavonín (10.45, Bašný), Zábřeh –
Němčice nad Hanou (11.45, Jurčák).
OKRESNÍ PØEBOR
STARŠÍCH ŽÁKÙ:
Dohrávané 2. kolo, neděle 22. října:
Určice – Protivanov (sobota 21.10., 9.00),
Brodek u Prostějova – Plumlov (sobota
21.10., 10.00), Brodek u Konice – Mostkovice (9.00), Držovice – Hvozd (10.30),
Pivín – Klenovice na Hané (12.00).
OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
12. kolo, neděle 22. října: Horní
Štěpánov - Smržice (předehráno s výsledkem 1:8), Lipová - Ptení (sobota
21.10., 9.00), Otaslavice -Mostkovice
(sobota 21.10., 12.00), Plumlov - Nezamyslice (9.00), Kralice na Hané
- Určice (10.00), Výšovice - Olšany
„B“ (12.00), Pivín volno.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu!
(jim)
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ZHLEDNA

úvodní branky Jií Kalandík:
SMRŽICE UDOLALY „VRCHÁTKA“ AŽ NA PENALTY Stelec
„Stál jsem na správném míst“
Domácí šli dvakrát do vedení, hosté v obou případech srovnali krok

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Josef
POPELKA
SMRŽICE Krásné, spíše letní, počasí
vybízelo fotbalové fajnšmekry k navštívení některého z regionálních
zápasů. Do Smržic se těch, kteří byli
zvědaví, jak si jejich hráči povedou
v derby s týmem z chvostu tabulky, sjelo okolo stovky. Papírové
předpoklady hovořily jasně, realita
byla ovšem jiná. I když se domácím podařilo jít dvakrát do vedení,
soupeř vždy odpověděl v pravý
čas a nakonec dovedl utkání až do
penaltového rozstřelu. V něm si již
přeci jen lépe vedli střelci Smržic.
Mohli se tak nakonec radovat ze
zisku dvou bodů, hosté ale neodjeli
s prázdnou.

Stav p ed výkopem
I když postavení v tabulce ještě nemusí
nic znamenat, zvláště v regionálním derby, mírným favoritem jedenáctého kola
Smoos 1.B třídy skupiny A byly přeci
jen domácí Smržice. Po nepříliš povedených úvodních kolech se svěřenci Petra
Gottwalda herně vzchopili. Naposledy
zvítězili dokonce v Troubkách, což jim
dodalo potřebný klid. Hosté mají naopak
opačné starosti, trápí se v koncovce, body
příliš nesbírají. Přesto jako každé utkání
začínalo i to nedělní od nuly.
y

Vývoj zápasu
Hned od začátku bylo vidět, že Vrchoslavice, ač se krčí na poslední příčce,
nevstoupily do utkání nikterak bojácně.
Snažily se hrát kombinační hru, která
tu a tam vedla až do vápna domácího
mužstva, k zakončení ale nedošlo. To
se ovšem nedařilo ani domácím. Vůbec
první střelu na branku, a hned gólovou,
si připsal Jiří Kalandřík. Vyrovnat se hos-

SMRŽICE Operoval na levé
straně a především v první
BYLI JSME
půli několikrát proháněl hosU TOHO
tující zadáky. Nejdříve se Jiří
Kalandřík (na snímku) snažil
centry najít své spoluhráče,
aby pak po jednom propadlém zůstal nikým neatakován
a chladnokrevně poslal míč
na vzdálenější tyč. Postaral se
tak o úvodní branku. V posledních vteřinách měl ještě dobrý
Zásadní okamžiky
I takové kousky pedvedl Michael Vaeka, branku však vsítil jeho par)ák Ondej střelecký pokus, o centimetry
Foto: Josef Popelka ale minul levou tyč hostující
Až jedenadvacátá minuta se stala tou, Dostál (vpravo).
kdy se vůbec kdo trefil mezi tři tyče. Že domácí tlačili, především se dopředu rozstřelu. Aby toho nebylo málo, gólman svatyně.

tům podařilo až pět minut před koncem
první půle. Fialka usměrnil hlavou míč za
Volfova záda. Domácí ustáli tlak Vrchoslavic v úvodu druhého poločasu a sami
udeřili. Přesným volejem se krásně trefil
Ondřej Dostál. Dlouho to vypadlo, že
se Smržicím podaří těsný náskok uhájit,
k vyrovnání ale přeci jen došlo. Přímý
kop Tomáše Hradila Volf neudržel, míč
centimetry brankovou čáru nakonec
překročil. Penaltový rozstřel už byl jen takové zpestření pro všechny přítomné faý koncem ppro domácí.
nouškyy se šťastným
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Foto: Josef Popelka

Klesnil sice penaltu zneškodnil, míč jej
„Stál jsem na správném místě.“
ale trefil do choulostivých míst a chvíli to Josef POPELKA
(smích)
vypadalo, že i v rozstřelu dojde na střídá-  Jak vypadal zápas z vašeho po-  Čekal jste, že se k vám míč doní. Nakonec se mezi tři tyče znovu posta- hledu?
stane nebo vás spíše překvapil?
vil a byl velice blízko k dalším přesným
„Od začátku zápasu se nám nedařilo „Byl jsem překvapený, ale nikdo mě
zásahům.
to, co jsme chtěli hrát. Přihrávky do v tu chvíli neatakoval, tak jsem to
nohy, vše nám odskakovalo, neplnili hned zkusil trefit do brány a vyšlo to.“
Atmosféra st etnutí
jsme pokyny, co jsme si před zápa-  V posledních vteřinách jste
Stovka diváků si užívala nejen hřejivé sem dali. Myslím si, že jsme i trochu mohl rozhodnout. Co chybělo?
slunce, ale i docela technický fotbal s soupeře podcenili.“
„Špatný úhel. Byl jsem už moc
několika šancemi na obou stranách.  Čím vás tedy soupeř překva- z boku.“
Přeci jen více bylo slyšet logicky do- pil?
 Co chybělo k vítězství v normácí fanoušky, z branek se ale radovala „Svou hrou. Že se nebáli hrát i vzhle- mální hrací době?
obě mužstva rovným poměrem. Pe- dem k tomu, jak na tom v tabulce „Náš výkon nebyl ideální od začátku
nalty se líbily hlavně smržickým příz- jsou, kolik mají bodů.“
zápasu, chtělo to ale využít některé
Osobnost utkání
nivcům, vždyť dva body získal právě
 Jak se zrodila vaše branková šance. Musíme se připravit na další
jejich klub.
příležitost?
zápas a urvat tři body.“
Ve velice vyrovnaném souboji se osobnost hledá docela těžko. Na domácí straně se až do svého vystřídání o útočné
snažení staral především Ondřej Dostál,
který také jednu branku sám vsítil. Na
straně druhé snad Pavel Horák, jenž ve
svých pětačtyřiceti letech nebyl pouze do
Petr GOTTWALD – TJ Smržice:
Miroslav PANÁ;EK – TJ Sokol Vrchoslavice 1946:
počtu, spíše naopak. Svými zkušenostmi
strhl celé mužstvo a dovedl jej alespoň k „Musíme se smířit s tím, jak to nakonec dopadlo, i když „Byli jsme více na míči, hru jsme se snažili kontrolose jednalo o zlomové okamžiky, navíc tak evidentní. vat, zbytečně nenakopávat, ale naopak po zemi jsme
remíze.
Každý samozřejmě dělá chyby, ale tak markantní by se chtěli dostat soupeře pod tlak. Soupeř nás potrestal
neměly stávat. Na klukách byla trošku nervozita. Prv- za naše chyby. Chyběl nám zase kousíček toho štěsZajímavost duelu
ní poločas nebyl z naší strany ideální. Sice jsme šli do tíčka. Bylo to zase o tom, kdo dá branku. Snažil
Tentokrát se jedná spíše o nepříjemnou vedení a mohli i navýšit, ale inkasovali jsme a začínalo jsem se kluky uklidnit, odjezdili to kvalitně, nemám
zajímavost, která postihla hostující muž- se znovu. Poté jsme více napadali, doráželi, ale bohužel jim až na ty dvě chyby co vytknout. Potřebujeme
stvo. Střídající Přecechtěl si z nedělního chyběl tomu ten třetí gól, hosté nás se štěstím potresta- se uklidnit v zakončení, sebevědomí chybělo i při
zápasu odnesl vykloubené rameno, jeho li. Asi zasloužená dělba bodů, nic moc kvalitního jsme těch penaltách nakonec. Nedá se nic dělat, musíme
pracovat dál.“
nástupce zase trefil jen tyč v penaltovém dnes nepředvedli, bod navíc se rozhodně počítá.“

to byla rovnou trefa gólová, je už zásluhou samotného střelce Kalandříka. Byť
ho očividně propadený míč překvapil,
nikým neatakován zachoval klidnou
hlavu a míč poslal podél bezbranného
brankáře – 1:0. O dvě minuty později se
v tisíciprocentní šanci zjevil také útočník
hostí, reflexivní zákrok Volfa udržel vedení Smržic. Přesně po půl hodině hry
hostující gólman nešťastně odkopl míč
na kopačky Michaela Vařeky, jeho pokus z dálky ale bránu o decimetry minul.
Přímák Fialky na druhé straně neměl bohužel parametry. Ještě do poločasu mohl
udeřit opět Kalandřík, tentokrát byl
Klesnil proti. Došlo tak k vyrovnání. Na
centr z pravé strany si naběhl „dlouhán“
Fialka a přesnou hlavičkou poslal míč do
sítě – 1:1.
Druhá půle začala tlakem hostí, kteří i v
první půli byli více na míči, dobře kombinovali, vyložené šance z toho ale nebyly.
To Smržice si hned s tou další poradily.
Krásný pas Vařeky sklepl za bezmocného Klesnila z voleje Dostál – 2:1. O
chvíli později se o dalekonosnou střelu
pokoušel Pavel Horák, branka by však
musela měřit alespoň pět metrů na výšku. O chvíli později mohl přijít zlomový
okamžik. Průnik Kotlára zastavil nedovoleným zákrokem hostující gólman, k
nevoli domácích se jen kopalo od branky. Mimo však byli i hráči Vrchoslavic,
protože se špatně dohodli při rozehrání,
čehož využil opět aktivní Kotlár, tentokrát Klesnil zasáhl bravurně. I nadále

tlačil Ondřej Dostál. Byl ale zastaven buď
faulem, nebo svůj pokus z přímého kopu
neposlal správným směrem. To Tomáš
Hradil si ve stejném případě počínal o
něco přesněji a razantněji. Míč se tak i
přes velkou snahu brankáře přeci jen o
malý kousek dostal za čáru – 2:2. Když se
hosté ještě jednou neprosadili, stejně tak
střídající Grepl či střelec úvodní branky
Kalandřík, zápas musely rozhodovat
penalty. Domácí neproměnili hned tu
první, hosté je ale napodobili a když
střídající Loučka trefil jen tyč, Vařeka
proměněnou penaltou zařídil domácím
bonusovýý bod.

Pozápasové hodnocení trenér@
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Branky: 22. Kalandřík, 53. Dostál
Střely na branku:
Rohové kopy:

5
3

Střely mimo branku:

SMRŽICE

3

4 : 2

2 :2 VRCHOSLAVICE
( 1 :1)

Rozhodčí: Zemánek – Molík, Valouch.

Branky: 40. Fialka, 80. T. Hradil
Střely na branku:

Diváků: 94

Rohové kopy:

Žluté karty: 82. Vařeka

Žluté karty: 60. Bleša

Střídání: 61. Grepl za Procházku, 70. Doseděl za Dostála

Střídání: 64. Přecechtěl za Blešu, 90. Loučka za Přecechtěla

5
2

Střely mimo branku:

3

letos slavíme jubileum...
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OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku
servis připravil Josef Popelka a Jiří Možný

VRAHOVICE
ÚŘADOVALY
I
V
„METLÍCH“
Domácí potopil kiks Kalába, hosté trestali
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JAKUB ŠPAÈEK
To, co se daří především hráčům letošního lídra z Vrahovic, dokázal
v uplynulém kole také střelec čtvrtých Dobromilic. Tři branky v síti
soupeře znamenaly vysoké vítězství domácích proti mladému mužstvu
z Hvozdu. Zda bude muset něco přihodit i do klubové kasičky se už asi
nedozvíme.

KOLA

SM

LÍK

FC PTENÍ

Domácí si nedokázali poradit s Tištínem a padli těsným jednobrankovým rozdílem. Stejným výsledkem si naopak Vícov zajistil tři body
proti Výšovicím a odpoutal se od posledního místa, kam právě usedli
hráči Ptení. Podzim tak zcela jistě zakončí na chvostu tabulky. Zda to
bude na samotném dně ukáží ještě poslední kola.

PROGNÓZA NA 12. KOLO
aneb Veerník pedpovídá

FC Hvozd

VS.

TJ Sokol Urèice „B“

Tip
Hosté mají vyrovnanou bilanci, na výhru v základní hrací době Veèerníku:

ale čekají už pět kol. S týmy na Konicku ale nemají tu nejlepší
1:1
bilanci, což nahrává domácímu Hvozdu. Ten potřebuje také
zabrat. Rozhodovat budou penalty.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Vrahovice

VS. TJ Sokol Èechovice „B“

Tip
Lídr tabulky si v uplynulém kole upevnil vedoucí post- Veèerníku:

avení. Na domácí půdě proti nevýrazným Čechovicím
5:1
by neměl mít problém. Otázkou jen zůstává, kdo zastaví
nejlepšího střelce a jak moc se další střelci prosadí.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Otaslavice

VS.

FC Ptení

Tip

Otaslavice právem patří na špici tabulky, což budou chtít Veèerníku:
před domácím publikem dokázat také hostujícím hráčům.
4:1
Předposlední Ptení nedá svou kůži zadarmo, na bodový zisk
by ale pomýšlet rozhodně nemělo.
------------------------------------------------------------------------------------------------FK Výšovice

VS. TJ Sokol Brodek u Prostìjova

Tip

Polovinu ze získaných bodů uhrály Výšovice na domácí půdě, Veèerníku:
polovinu na hřištích soupeře. Ani v tomto případě tak není
2:2
jednoznačné, zda toto bude hrát roli proti překvapivě třetímu
mužstvu z Brodku u Prostějova.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Tištín

VS.

FC Dobromilice

Tip

Domácí si po dvou posledních nezdarech na svém hřišti Veèerníku:
budou chtít proti nováčkovi spravit chuť. Dobromilice ale
2:1
dokážou potrápit nejednoho soupeře. Atypické rozměry
hřiště budou ale hrát prim domácímu Tištínu.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Horní Štìpánov

VS.

TJ Haná Nezamyslice

Tip

Už několik sezón patří Štěpánov mezi stálici týmů Veèerníku:
umísťujících se v horní polovině tabulky. Může za to i téměř
3:0
nedobytná tvrz, kterou ze svého hřiště štěpánovští hráči pro
své soupeře vytvořili. Bitvu vyhrají i v tomto případě.
------------------------------------------------------------------------------------------------Jiskra Brodek u Konice

VS.

TJ Sokol Vícov

Tip

Po odchodu svých střeleckých opor se Vícovští nemohou Veèerníku:
stále výrazněji prosadit, na svém kontě mají nelichotivý údaj
2:0
nejméně vstřelených branek z celé soutěže. Domácí jsou tak
jasným favoritem, což na svém hřišti potvrdí.

POØADÍ KANONÝRÙ
1. Jan STUDENÝ (Vrahovice)

18 branek

2. Pavel FARNÝ (Vrahovice)

11 branek

3. Jakub ŠPAČEK (Dobromilice)

9 branek

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

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

So Ota
So Vra

1:3
(0:0)

OTASLAVICE Šlágr víkendového programu okresních soutěží, druhé Otaslavice hostily
v jedenáctém kole II. třídy lídra
z Vrahovic. Přesto delegoval
svaz na tento duel pouze dva
rozhodčí, když zkušenému
Petru Svozilovi asistoval teprve
patnáctiletý Štěpán Klusal, a toto hazardování se mohlo hrubě
nevyplatit, přestože se na druhou lajnu postavil v roli laika
bývalý sudí Petr Motal. Některé
sporné výroky hnuly divákům
žlučí, emoce se stupňovaly
a jiskry mohly zažehnout velký
plamen.
exkluzivní reportáž
pro Večerník

Jiří

MOŽNÝ
„Byl to fyzicky náročný zápas a mrzí mě,
že sem byli poslaní jen dva rozhodčí. To
asi někdo podcenil,“ posteskl si domácí
kouč Jiří Hon. A nebyl v tomto stanovis-

ku sám. Přímo na trávníku se přitom hrálo o hodně, oba týmy
dělily jen dva body a domácí Otaslavice se v případě výhry po
devadesáti minutách mohly prokousat do čela pořadí.
Oba týmy se tu s většími, tu s menšími úspěchy pokoušely
o kombinační hru, která místy přecházela v jeden souboj za
druhým a nepřesné posílání míče ze strany na stranu. První
půle tak skončila bezbrankovou remízou a to nejzajímavější se
začalo dít až po změně stran. Nejprve se domácí Michal Kaláb
nedohodl s gólmanem, který si šel pro dlouhý míč za obranu,
přihrávku mu poslal zcela mimo jeho dosah a dotírající Pavel
Farný tuto minelu bez problémů potrestal, když poslal z mírného úhlu balón do odkryté brány – 0:1.
Zvýšit mohl Svaťa Bukovec, avšak bombou z levého rohu vápna těsně minul, zadařilo se tak až o několik minut později znovu
Farnému, jenž zakončil rychlou akci po zemi. Domácí marně
reklamovali hraniční situaci – 0:2. Reakcí bylo první střídání na
domácí straně.
O snížení se marně pokoušel svou překvapivou a nebezpečnou střelou Martin Hon, Pokorný byl na místě. Poté zastavil
ofsajdový praporek Drmolu, jenž jinak upaloval sám na gólmana, z další hraniční situace vytěžil Hon pouze střelu z dálky,
kterou Pokorný pokryl. Na druhé straně kontroval Schvarz
trestňákem z pětadvaceti metrů zakončeným střelou do tyče,
Orálek plachtil vzduchem marně.

BYLI JSME
U TOHO

Ani herecká vložka v podání ležícího Richarda Schvarze, která
volala spíše po trestu za nesportovní chování, nic nezmnila na
výhe jeho týmu a tech bodech pro Vrahovice. Foto: Ji*í Možný

Snížení mohl mít na hlavě Gerneš, jenže centr zprava byl příliš
vysoký, domácím tak museli pomoci hosté, když si prudkou
přihrávkou z pravé strany srazil do brány na první tyči hlídkující Kratochvíl. Otaslavice se hnaly za vyrovnáním a Pokorný se
musel vytáhnout, poradil si s bombou z dálky, i koníčkem zcela
nehlídaného Gerneše z malého vápna.
Klid do hostujících řad tak přinesl Studený, jenž si naskočil na
Kratochvílův nákop od poloviny hřiště. Gólman sice křičel
„mám“, ale svištěl naprázdno. Vrahovice si tak pojistily vedení
v okresním přeboru a dál pevně kráčejí za svým snem – návratem do krajských soutěží.

Pozápasové hodnocení trenérù
Jiøí Hon – TJ Sokol Otaslavice:
„Nasazení bylo slabší, Vrahovice si šly více za vítězstvím.
Daly do toho víc srdce a bojovnosti. První poločas jsme
hráli staticky, drželi jsme dlouho balon na kopačkách,
nechodili jsme do nabídky. Byl to fyzicky náročný zápas a rozhodlo štěstí. Vrahovice daly dva šťastné góly
po našich chybách, první gól jsme dostali nahrávkou do
brejku, potom chyba gólmana. Gólové šance byly, ale
neproměnily se. Byl to remízový zápas, který jsme měli
dotáhnout do penalt.“

David Kratochvíl – zastupující trenér TJ
Sokol Vrahovice:

„Hrál se poměrně pěkný fotbal s hodně osobními souboji.
Utkání bylo o jedné chybě a tu první udělali domácí, proto
prohráli. Měli jsme víc gólových šancí, asi i větší chuť vyhrát.
Otaslavice ale byly nejtěžším soupeřem, kterého jsme na
podzim potkali, asi jediným, který s námi byl schopen hrát
vyrovnaný zápas. Splnili jsme, s čím jsme sem jeli, tři body
máme. Škoda, že nám I.B utekla minulý rok, doufám, že to
letos dopadne. I v I.A bychom se motali uprostřed tabulky.“

11. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
TJ Sokol Určice „B“
TJ Horní Štěpánov

0:2
(0:0)

Branky: 53. Bašný, 75. Gryc. Rozhodčí: Horák – Vajdík, Hampl. Bez karet.
Diváků: 32.
Sestava Určic: Pokorný – Grulich,
Mlčoch, Nakládal, Kadlec (75. Hudský) – Berčák (58. Sosík), Hanzelka,
Vodák, Muzikář – Hanák, Žáček (67.
Střebský). Trenér: Karel Vlach.
Sestava Štěpánova: Šmíd – Rychnovský, Deutsch, Sígl, Gryc (46. Žilka) –
Ščudla, Němec, Klügl, Klimeš – Bašný,
Fojt. Trenér: neobsazen.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „První poločas vyrovnaný i na šance, neproměnili jsme dvě
tutovky, což se ukázalo jako stěžejní
moment. Ve druhé půli jsme si vypracovali dvě tři střely, ale doprostřed brány. Soupeř z rychlého brejku vsítil obě
branky. Chtěli jsme s výsledkem něco
udělat, ale to se už bohužel nepodařilo,
tak doufám, že to příště už zlomíme.“
Horní Štěpánov: Z rozhodnutí klubového vedení TJ Horní Štěpánov se
k utkání nemá kdo vyjadřovat.
TJ Haná Nezamyslice
1:2
(1:0)
Jiskra Brodek u Konice
Branky: 13. Moravec – 64. a 83. A.
Burget. Rozhodčí: Antoníček – Kiriljuk, Špička. Žluté karty: 31. Hradil,
40. Špička – 37. Barták. Diváků: 80.
Sestava Nezamyslic: Buriánek – Lakomý, Frgál, Král, Plucnar – Hradil
(85. Flajzar), Musil, Hájek, Špička – Z.
Moravec, D. Moravec (37. Matoušek).
Trenér: Drahomír Crhan.
Sestava Brodku u Konice: Janků
– Blatner, H. Burget, Barták, Možný
– Grepl, Z. Koudelka, P. Koudelka,
Zapletal – Grulich, A. Burget. Trenér:
Patrik Müller
Pohledem trenérů:
Drahomír Crhan: „Hrajeme hrozně
bojácně, v základu jsme navíc měli tři
dorostence, na lavce dalšího. V první
půli jsme se dokázali prosadit, poté se
bohužel Dan zranil a museli jsme nuceně vystřídat. Hráli jsme v podstatě
bez útoku, ve druhé půli jsme nevystřelili na branku. Jejich útočník vymotal naše obránce a dvakrát se prosadil.
Během tří let nám odešlo patnáct hráčů, to se musí někde projevit.“
Patrik Müller: „Samozřejmě panuje
spokojenost. Body z venku mají znač-

nou váhu. Jsem rád, že po nepříznivé
první půli jsme se dokázali prosadit
a vyjádřit svůj výkon i střelecky. Soupeř byl houževnatý, ale hráči nic neodchodili, soustředili se na hru a to nám
přineslo body, které bychom rádi potvrdili i na domácí půdě.“
FC Ptení
1:2
(0:1)
TJ Tištín
Branky: 78. Peterka – 43. Hanák, 70.
Hýsek. Rozhodčí: Přikryl – Vrážel,
Weiser. Žluté karty: 75. Doležel – 78.
Lakomý. Diváků: 85.
Sestava Ptení: Lang – Kohout, Hrabal,
Peterka, Látal – Šmída (73. S. Doležel),
Nevrla, Ma. Steiner (68. M. Doležel),
Holinka – Mi. Steiner (65. Sekanina),
Dospiva. Trenér: Vlastimil Šmída.
Sestava Tištína: Koutský – Hýsek,
Lakomý, Slavík, Stančík – P. Hanák,
Ru. Návrat, Ro. Návrat, Bosák (84. J.
Hanák) – Rehák (68. Kyselák), Kratochvíl. Trenér: Zdeněk Oulehla.
Pohledem trenérů:
Vlastimil Šmída: Trenér domácího
celku nebyl telefonicky k zastižení.
Zdeněk Oulehla: „Byl to pro nás hodně důležitý zápas, vzhledem k předchozím dvěma domácím porážkám.
Chtěli jsme hrát dopředu, celkem se
to i dařilo v první půli, což vyústilo ve
vedoucí branku v závěru poločasu.
Ptenští nás ve druhé půli začali trochu
přehrávat, hra se vyrovnala, branku
jsme nakonec vstřelili ale my. Soupeř
sice brzy zkorigoval, strachovali jsme
se o výsledek až do konce, ale zvládli
jsme to. Kluky musím pochválit, dodržovali pokyny, co jsme si před zápasem
řekli, panuje tak spokojenost.“
TJ Sokol Vícov
2:1
(0:0)
FK Výšovice
Branky: 48. Humpolíček, 77. Vávra – 90. Křivinka. Rozhodčí: Šourek
– Heger, Zemánek. Žluté karty: 40.
Krutovský, 42. Vávra, 63. Chytil – 70.
Fildán. Diváků: 100.
Sestava Vícova: Brabec – Ježek, Humpolíček, Rajchman, Chytil – Šobr, Světlík, Vávra, Bártlík – Krutovský, Bartoš.
Trenér: Miroslav Krutovský.
Sestava Výšovic: Pychora – Kozdas,
Křížek, Krčmář, Škop – Koukal, Baterdene, Křivinka, Fildán – Olbert (66.
Ryšánek), Smička (84. Okleštěk). Trenér: Michal Dudík.
Pohledem trenérů:

Miroslav Krutovský: „Čekali jsme,
že to bude silově náročné utkání, spíše
o soubojích než o fotbalovosti, o proměňování standardních situací, což se
také ukázalo. Obě naše branky padly
právě po standardkách. Byl to takový
boj o ten balon. Nikdo nebyl ani lepší,
ani horší, rozhodly opravdu ty standardky, které vyzněly lépe pro nás. Za
body jsme velice rádi, čekají nás další
zápasy.“
Michal Dudík: „Vícov je velice nepříjemný soupeř. Hřiště tam není moc
kvalitní, ale to je pro obě mužstva
stejné. Nedostali jsme se moc do šancí, soupeře jsme ale také do žádných
nepouštěli. Rozhodly spíše standardky. Nedařilo se nám hrát to, co jsme si
řekli. Chtěli jsme soupeře více zatlačit,
přišlo to až v samotném závěru a to už
bylo pozdě. Vyloženou šanci jsme ale
neměli, domácí vyhráli zaslouženě,
protože dali o branku více.“
TJ Sokol Brodek u Pv
0:1
(0:0)
TJ Sokol Čechovice „B“
Branka: 50. Jodl. Rozhodčí: Peřina –
Svozil, Mašek. Žluté karty: 36. Soldán –
40. Bilík, 73. Jano, 89. Frys. Diváků: 100.
Sestava Brodku: Král – Kořínek (46.
Sochor), Gamberský, Matoušek, Vlachynský – Fialka, Soldán, Piňos (56.
Zbořil) – Typner, Rakáš, Zatloukal.
Trenér: Tomáš Bureš.
Sestava Čechovic: Zelinka – Bontempo (65. Hanák), Jano, Šťastný,
Prášil – Němeček, Bilík, Frys, Foret
(82. Meixner) – Jodl (62. Stískal),
Jansa. Trenér: Rudolf Valný.
Pohledem trenérů:
Tomáš Bureš: „Hlavní je to, že kluci
nevstřelili branku. Proti byl jednak výborně chytající gólman hostí, ale také
klid v zakončení. Zase tolik příležitostí
nebylo, ale když už, tak jsme to bohužel
nedotáhli do finiše. Byl to vyrovnaný
zápas. Absolutně jsme si nezasloužili
prohrát. Pokud by někdo měl vyhrát,
tak si troufnu říci, že jsme to měli být
my, ale na to se nehraje. Udělali jsme
chybu a za to byli potrestáni. Soupeř
slušně bránil, vyhrál zaslouženě, protože dal gól.“
Rudolf Valný: „Měli jsme trochu obavy, protože se nám zatím ve venkovních zápasech příliš nedařilo. I proto
jsme nastoupili spíše s defenzivní taktikou. Domácí neproměnili dva nájezdy
na gólmana, my stejně tak. Bylo to

nahoru dolů, my byli tím šťastnějším
mužstvem, protože se nám podařilo
vstřelit tu tolik potřebnou branku.
Soupeř nás posledních dvacet minut
zatlačil, měli na vyrovnání, ale už jsme
to dobránili až do konce. Klukům bych
chtěl za to poděkovat, bojovali a nešli
do zápasu už s tím, že jsou poraženi.
Nakonec jsme ani nebyli, body jsme
potřebovali jako sůl.“
FC Dobromilice
5:1
(2:1)
FC Hvozd
Branky: 11., 60. a 81. Špaček, 43.
Richter, 76. Nakládal – 9. Krása ml.
Rozhodčí: Sommer – Mlčoch, Horák. Bez karet. Diváků: 60.
Sestava Dobromilic: Drnovský
– Matoušek, Ryška, Rochla (56.
Obruča), Kubíček – Jordán, Selucký,
Šenkyřík, Richter – Blumenstein (46.
Nakládal), Špaček. Trenér: Michal
Rochla.
Sestava Hvozdu: Koutný – T. Dostál,
Vánský, Procházka, Vyroubal – Muzikant, Spíchal, Krása ml., Enkhbaatar – Čureja, V. Dostál. Trenér: Karel
Procházka.
Pohledem trenérů:
Michal Rochla: „Předvedená hra neodpovídá výsledku. Soupeř má velice
mladé mužstvo. Myslím si, že pokud
se udrží v této sestavě, bude pro ně přechod do mužského fotbalu snazší a mohou ještě ukázat svůj potenciál. Z naší
strany to byl spíše boj než pěkný fotbal.
Na druhou stranu musím říct, že branky
padly po pěkných kombinacích, Špačkovi se podařil hattrick. Nezaskočilo
nás ani brzké vedení soupeře, záhy jsme
srovnali a do poločasu otočili. Hosté se
na nás snažili v druhé půli vletět, presovali vysoko, kluci to ale pěkně vykombinovali a výsledek jsme si tak pojistili. Za
tři body jsme velice rádi.“
Karel Procházka: „Nepřišli mi opět
tři muži. Je to alfa a omega. Nechávají
kluky ve štychu. Je velice těžké pro ty
mladé kluky hrát proti mužským soupeřům. Navíc měli opět dorostenecký zápas za sebou. Brankáři bohužel
dvakrát vypadl míč, zadarmo jsme tak
soupeře dostali na koně, naopak naše
kluky to srazí. Na branku se nadřou
a pak takhle ztratí vedení. Došla nám
ale šťáva, chce to čas, hlavně musí být
materiál, se kterým se dá pracovat. Pro
kluky jsou to cenné zkušenosti, ale nesmí v tom sami tápat.“
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„CHCEME DESÁTÝ TITUL I POHÁR!“

V našlapané Champions League bude šéf VK Prostějov
Petr Chytil považovat za úspěch i jediné dílčí vítězství

v rámci původního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
 Můžete podrobněji rozvést
cíle, s nimiž prostějovský volejbalový klub jde do nadcházející sezóny, která odstartovala o uplynulém
víkendu?
„Dobře víme, že minulý ročník neproběhl zdaleka podle našich představ... Neobhájili jsme triumf v Českém poháru, jen s vypětím všech sil
se nám podařilo vyhrát extraligu
a ani působení v evropských pohárech nešlo označit za vydařené. Proto jsme se snažili během
léta poskládat v rámci možností
natolik kvalitní mančaft, aby se
problémy z uplynulých měsíců pokud možno neopakovaly.
Z toho důvodu dostal dál důvěru
osvědčený a zkušený trenér Miroslav Čada, v jehož kompetenci
bylo jak sestavení celého
realizačního týmu,

tak hráčského kádru. A poskládaný
kolektiv se mi jeví dostatečně silný na
zvládnutí našich ambicí.“
 Jaké tedy jsou?
„V první řadě chceme dosáhnout na
dvě tuzemská vítězná jubilea kulatého významu. To znamená získat desátý mistrovský titul v řadě za sebou,
což by byl v novodobých dějinách
českého ženského volejbalu naprostý
unikát. A samozřejmě zvítězit celkově
podesáté během naší klubové historie
i v národním poháru. Ten je sice při
jediném rozhodujícím utkání ve finále dost ošidný, ale jsem přesvědčen,
že se současným týmem na zdolání
obou nejdůležitějších met rozhodně
máme. A jestli dokážeme soutěžím
ČR znovu dominovat podobně jako
v některých předchozích letech, tím
lépe.“
 Co působení v evropské Lize
mistryň?

„Když budu upřímný, zaskočilo nás
přímé nasazení do základní skupiny
Champions League. (úsměv) Podle
národního koeficientu jsme měli hrát
druhé předkolo, v případě postupu
následně třetí předkolo. A pokud
bychom se velmi náročným sítem
kvalifikace dokázali probojovat až do
základní části, dalo by se to označit za
vynikající úspěch. V opačném případě vyřazení bychom přešli do CEV
Cupu a něčeho významného mohli
dosáhnout v tomto druhém nejvyšším poháru Evropy. Místo toho nás
však automaticky zařadili mezi elitní

náročnosti Ligy mistryň. Po pravdě
bychom za stávajících podmínek
mnohem radši bojovali v CEV Cupu,
ale bohužel nemůžeme...“
 Souvisí s nutností hrát Champions League i odřeknutí plánované
účasti ve Středoevropské lize?
„Přesně tak. Ve chvíli našeho přihlášení
do MEVZY jsme nic nevěděli o tom,
že budeme přímo nasazeni do základní fáze Champions League. Následně
jsme museli tuto situaci řešit jak z hlediska ekonomického, tak termínového.
A nakonec zvítězila rozumná varianta
svou ohlášenou účast ve Středoevrop-

a my jsme tak o ni přišli způsobem,
který nešlo z naší strany nijak ovlivnit.
Přesto nepochybuji o tom, že nyní
máme hodně kvalitní tým. Staronové
posily Kathleen Weiss i Helena Horká jsou volejbalistky špičkové úrovně
s bohatými mezinárodními zkušenostmi, navíc na klíčových postech
nahrávačky a univerzálky. Vrátila se
i členka základní sestavy české reprezentace Andrea Kossányiová, zůstalo
zdravé jádro loňského mančaftu v osobách Julie Kovářové, Laury Emonts či
Niny Herelové. A nezapomínáme ani
na vlastní mladé odchovankyně, když

Vedení společnosti AGEL přehodnotilo svou
strategii podpory sportu .a v rámci tohoto
kroku se rozhodlo prostějovský
volejbal už dále nepodporovat. Naším
úkolem teď je zajistit klubový rozpočet
pro nejbližší ročník na odpovídající výši.
příležitost dostanou Sarah Cruz s Terezou Slavíkovou. Celkově náš kolektiv v takovém složení vypadá nadmíru
slibně, což ostatně potvrdily skvělé výkony i výsledky z přípravy. Holky těží
z toho, že se vzájemně znají z minulých
let, současná sehranost je tudíž mnohem větší než během předchozích

šestnáctku Ligy mistryň, což je na
jednu stranu samozřejmě lichotivé
a prestižní, na stranu druhou však
z pragmatického hlediska dost nešťastné. Ztratili jsme totiž jakoukoliv
šanci zahrát si v této sezóně CEV
Cup. A protože v Champions League
postupují do play-off jen dva nejlepší
celky z každé grupy, nemáme reálně
na to poprat se o tenhle extrémně
těžký cíl. Listopadový los nás totiž
pošle do skupiny s minimálně dvěma
oddílovými giganty formátu některého z Istanbulů a dokonce se může
klidně stát, že takové nepřekonatelné soupeře budeme mít všechny tři!
Potom je zřejmé, že i přes veškerou
snahu našeho současného družstva
budeme nejspíš rádi za každý získaný
set. A případné vítězství se stane krásným dílčím úspěchem, v konečném
součtu skupiny však nic neřešícím.
Nemluvě o hodně vysoké finanční

ské lize zrušit. Což nás pochopitelně
mrzí, ovšem nemělo by význam takzvaně tlačit za každou cenu na pilu. Jednak
se musíme vejít do nějakého finančního
rozpočtu, což při působení ve skupině
Ligy mistryň bude velice náročné. A navíc není vše pouze o penězích, nýbrž
také o zápasových termínech. Champions League odehrajeme od půlky prosince do konce února, kam spadá nejvíc
utkání v českých soutěžích i v MEVZE.
A hledat volná data pro veškeré tyto
duely by bylo opravdu složité. Nemluvě
o faktoru možného přetěžování hráček
a z toho pramenící hrozby zranění. Do
takového rizika jsme prostě jít nechtěli.“
 Prostějovské družstvo ve stávajícím složení se Vám jeví dobře?
„Ideální by samozřejmě byla varianta s úspěšně dotaženým příchodem
mladé kubánské hvězdy Heidy Casanova. Ta však bohužel těsně před podpisem smlouvy nečekaně emigrovala

sezón. Tak hlavně aby dobrá forma vydržela a pokud možno během ročníku
ještě kulminovala.“
 Proč v názvu klubu VK Prostějov již nefiguruje AGEL?
„Přestává být naším titulárním partnerem. Vedení společnosti AGEL
přehodnotilo svou strategii podpory
sportu od roku 2018 a v rámci tohoto kroku se rozhodlo prostějovský
volejbal už dále nepodporovat. Samozřejmě nás to nepotěšilo, neboť
se společností AGEL jsme čtyři roky
výborně spolupracovali a za celé
toto úspěšné období moc děkujeme.
V současném světě sportu však není
ničím neobvyklým, že podobná part-

nerství končí, stejně jako se některá
nová rodí. Naším úkolem teď je zajistit klubový rozpočet pro nejbližší
ročník na odpovídající výši s pomocí
všech dalších sponzorů, z nichž těmi
největšími zůstávají město Prostějov,
Olomoucký kraj, marketingová agentura TK PLUS a Železárny Annahütte. Pokud se navíc podaří sehnat
nového titulárního partnera, budeme
jedině rádi. V každém případě hodláme našim fanouškům zase nabízet
sportovní podívanou té nejhodnotnější úrovně. A po trochu horší minulé sezóně posunout kvalitativní laťku
hry předváděné naším týmem znovu
tak vysoko, jak jen to půjde.“

vizitka
PETR CHYTIL
✓ narodil se 26. května 1966 v Prostějově
✓ vystudoval Gymnázium J. Wolkera v Prostějově,
poté absolvoval vysokoškolské studium na Fakultě
tělesné výchovy sportu Univerzity Karlovy v Praze
v oboru Fyzioterapie
✓ po studiích pracoval v Praze ve vedoucí funkci
ve Fitness centru Hotelu Atrium (dříve Hilton),
následně dělal šéfa zdravotně-regeneračního střediska v pětihvězdičkovém Hotelu Penta Rennaisance
✓ v roce 1995 se vrátil pracovně do Prostějova a nastoupil do společnosti TenisKomerc jako manažer PR, později mu k tomu přibyla funkce obchodního
manažera a v roce 2000 se stal obchodním ředitelem
✓ na konci roku 2003 přešel do funkce jednatele a generálního manažera
marketingové společnosti TK PLUS, současně je jednatelem společnosti
a předsedou správní rady VK AGEL Prostějov
✓ aktivně hrál basketbal, v dorostenecké lize oblékal dres Prostějova, při studiu
v Praze pak působil ve Vyšehradu a týmu ZPA Košíře
✓ je ženatý - manželka Monika, má čtyři děti - Jakub, Lucie, Sára a Agatha
zajímavost: mezi jeho osobní zájmy patří zejména rodina a všeobecně sport,
velice rád také cestuje, dodnes aktivně hraje rekreačně tenis i basketbal
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PROSTĚJOV Minulá sezóna prostějovským volejbalistkám příliš
nevyšla herně ani výsledkově,
proto byl stěžejní plán oddílového
vedení pro právě začínající ročník
2017/20*18 jednoznačný. „Snažili
jsme se postavit natolik silný tým,
aby byl schopen přesvědčivě ovládnout národní soutěže. A věřím, že
se nám to povedlo,“ říká předseda
správní rady VK Petr Chytil. Veškeré jeho důležité myšlenky na
úsvitu nových mistrovských bojů
obsahuje následující rozhovor.

Pondělí 16. října 2017
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOVŠTÍ
BOXEŘI
JDOU
DO
BOJE
Tým BC DTJ hostí tuto sobotu Třeboň
PROSTĚJOV Je tomu téměř na den přesně, kdy před pěti měsíci naposledy nastoupili prostějovští rohovníci do extraligového ringu. Z Ústí nad Labem si tehdy v rámci derniéry minulého ročníku přivezli remízu 8:8, jež v konečném důsledku
znamenala druhé místo a stříbrné medaile. Již tuto neděli si
fanoušci tohoto úpolového sportu přijdou opět na své znovu.
Po volném losu v úvodním dějství přivítají boxeři BC DTJ v rámci druhého kola Extraligy družstev ČR Hydrokov Třeboň. Duel
je naplánován na tradiční nedělní odpoledne.

Josef POPELKA

Konec září znamenal pro většinu klubů bojujících v extralize družstev pro
nadcházející ročník start nové sezóny.
Jediným, kdo měl volný los, byli právě
boxeři prostějovského DTJ. Odložený start tak proběhne právě nyní.
„Měl jsem možnost vidět všechny
borce, kteří u nás budou nastupovat,
a věřím, že předvedou dobré zápasy.
Diváci se mají rozhodně na co těšit,“

zve na úvodní střetnutí kouč Petr
Novotný. Ten má k dispozici stabilní opory, jež boxovaly i minulý rok.
„I nadále využíváme možnost mít
v klubu dva cizince, kterými zůstávají
Viliam Tankó a Erik Tlkanec,“ uvedl
na adresu dvou slovenských boxerů
Novotný, kterého ale mrzí odchod
čerstvého mistra republiky Miloše
Bártla právě do týmu prvního soka.
Na jeho adresu kouč uvedl: „Třeboň
bude velice nepříjemná. Ve svých

řadách mají dva úřadující mistry republiky, již zmíněného Miloše a také
Adama Kolaříka v super těžké váze,
ale také šikovné cizince. Boxují slušně, mohou určitě překvapit.“
Poté, co měl prostějovský klub v prvním kole volno, zvažoval odložení
i toho druhého. Na vině je současně
probíhající mistrovství Evropy juniorů, kde bude mít i Prostějov dvojí
zastoupení. Adam Trnčák, ale především domácí odchovanec Pavel
Ján, se budou rvát o evropský primát. „Nakonec jsme ale od záměru
ustoupili. Natěšenost na první duel je
velká,“ usmál se Novotný. Co se týká
složení kádru, konkrétnější být nechtěl. „Situace se mění každým dnem.
A konkurenci alespoň nic neprozradíme,“ odvětil Večerníku na prosbu
ohledně soupisky pro nový ročník
2017/2018.

obchodní partneFi BC DTJ Prost*jov

„Chtěl bych opět poděkovat statutárnímu městu Prostějov a Olomouckému kraji včetně všech partnerů za podporu. Tým by měl být
kompletní a připraven porvat se
o body. Záleží samozřejmě na aktuální formě, vše je otevřené, ale beru
jen vítězství,“ podtrhl důležitost
úvodního představení svých svěřenců Petr Novotný.
V nadcházejícím ročníku nejvyšší
V supertžké váze se domácím píznivc"m pedstaví Tomáš Ivachov (vlevo).
tuzemské soutěže se představí pouze
Foto: Josef Popelka
pět celků. Kromě Prostějova a Třeboně to budou ještě borci Děčína, Zápas začíná v neděli dvaadvacáté- ně. Večerník vám přinese rozsáhlou
navrátilců z Ústí nad Labem a Ost- ho října tradičně dvě hodiny před reportáž, včetně video a fotogalerie
ravy. „V této konkurenci máme opět polednem v prostějovské sokolov- na našich webových stránkách.
medailové ambice. V každém z kádrů
jsou ale reprezentanti, bude to těžké.
Rozlosování extraligy družstev mužù 2017/2018
Bude záležet na momentálním slo1. kolo:
žení. Ale kdybychom vrátili titul na 23. - 24. 9. 2017 SKB Hydrokov Třeboň - BC Armex rohovník Děčín
Hanou, nezlobili bychom se,“ usmál SKP Sever Ústí nad Labem - SCB Ostrava, BC DTJ Prostějov volno
2. kolo:
se Novotný.
21. - 22. 10. 2017 Děčín - Ústí nad Labem, Prostějov - Třeboň, Ostrava volno
3. kolo:
18. - 19. 11. 2017 Ústí nad Labem - Prostějov, Ostrava - Děčín, Třeboň volno
4. kolo:
2. - 3. 12. 2017 Prostějov - Ostrava, Třeboň - Ústí nad Labem, Děčín volno
5. kolo:
16. - 17. 12. 2017 Ostrava - Třeboň, Děčín - Prostějov, Ústí nad Labem

V Japonsku se zaskvly hlavn tyikrát zlaté juniorky Sokolovna v Prostjov omládla
Tomi-Remont, naprázdno nevyšli ani muži, ženy a veteráni
tu
stav objek
ČECHOVICE První část rozsáhzsáh
lé rekonstrukce má za sebou
čechovická sokolovna.
Náklady se vyšplhaly
na necelých osm milionů korun, přičemž
statutární město Prostějov přispělo pěti miliony, další dva
miliony uvolnil Olomoucký kraj.
TJ Sokol Čechovice patří k největším tělovýchovným jednotám na
Moravě. Má na 450 členů všech
věkových kategorií, kteří působí
v oddílech kopané, stolního tenisu,
nohejbalu a zápasu.
Rekonstrukce zahrnovala přístavbu
hlavního sálu, opravu nosné konstrukce, moderní elektroinstalaci a rozvody
vytápění. Nové jsou také sportovní povrchy v hlavním sále i přísálí a sociální
zázemí v přízemí budovy. „Podporu
při budování sportovní infrastruktury
jsme deklarovali v programovém prohlášení kraje. Dnešek je tak dokladem
toho, že svoje sliby plníme,“ uvedl při
slavnostním otevření modernizované
sokolovny Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého kraje.
„Budova se začala stavět v roce 1938,
dokončená ale byla až po válce. Od té
doby se do ní mnoho neinvestovalo,
probíhala jen běžná údržba. Například
nosná konstrukce hlavního sálu a rozvody ústředního topení byly v havarij-

Špatný
rtovce léta
trápil spo

Pt cenných kov" v,etn tí stíbrných získali v Japonsku veteráni (vlevo), dv bronzové placky pidali muži (vpravo).

➢ ZE STRANY 25
MIYOSHI, PROSTĚJOV O vše-chny nejcennější kovy Raft Teamu Tomi-Remont Prostějov na
světovém šampionátu šestičlenných týmů se postarala posádka juniorek, která byla složena
z nejlepších dívek ČR napříč všemi kluby a ten prostějovský zastupovala hned čtveřice Denisa Foltýsová, Sabina Foltýsová, Klára
Hricová, Klára Smetánková. Spo-

lu se dvěma parťačkami odjinud
dokázaly vyhrát veškeré disciplíny kromě head to head (stříbro),
což znamenalo fantastické čtyři
tituly mistryň světa včetně toho
nejcennějšího v celkovém pořadí!
Skvěle se dařilo také veteránům
v sestavě Jan Šťastný, Ondřej Pinkava, Jiří Vrba, Zbyněk Netopil,
Zdeněk Bozděch, Stanislav Hajský.
Rovněž jejich medailová úspěšnost
byla stoprocentní, když třetí skončili
dvakrát a druzí třikrát – i celkově.
Ženy ve složení Michala Kratochví-

lová, Pavla Procházková, Hana Kaňkovská, Zuzana Valtrová, Kateřina
Vacíková, Lenka Lagnerová vybojovaly bronz v závodě head to head i ve
sjezdu, zatímco absolutně obsadily
čtvrté místo těsně pod bednou.
V nejtvrdší konkurenci mužů přidali
borci Tomi-Remont PV v sestavě Vítězslav Hric, Michal Hric, David Lisický, Václav Kristek, Jaroslav Pospíšil,
Lukáš Uncajtík též dvě bronzové placky, a to za slalom i za konečné pořadí.
„Samozřejmě jsou to výborné výsledky a jsme moc spokojení,“ vzká-

Foto: 2× internet.

zal z Asie kapitán hanáckých vodáků Zbyněk Netopil. Zatím stručně
s tím, že hned po návratu domů věnuje Večerníku exkluzivní rozhovor.
Více než dvacítka závodnic a závodníků Raft Teamu TR v Japonsku
zůstává ještě nějakou dobu po skončení vrcholné akce, aby si prohlédla
aspoň část tamní země.
Připomeňme, že mistrovství světa
2017 hostilo město Miyoshi v prefektuře Tokushima nedaleko Ósaky na ostrově Honšú, zdolávány
(son)
byly peřeje řeky Yoshino.

„Známé kluky neokopete jako cizí,“
usmíval se po utkání
exprostjovský
Tomáš Machálek
PROSTĚJOV Není to poprvé
v jeho hráčské kariéře, kdy nastoupil proti Prostějovu. Hrál už za
rezervu i první tým Opavy, teď se
se svým původním klubem potkal
v dresu Líšně. Přitom Tomáš Machálek mohl na podzim nastupovat
i za Prostějov, jenže zdravotní stav
tomu v létě nepřál.

Tomáš KALÁB

 Jak hodnotíte utkání, v němž znáte dobře oba týmy?
„Bylo to z obou stran připravené utkání, oba mančafty se dobře nachystaly.
Prostějov výborně bránil, my jsme se
snažili jej také do ničeho nepustit, tudíž

vním
nezbývalo než hrát na brejky. V prvním
poločase jsme se snažili hrát svoji hru,
což se docela dařilo, měli jsme míč více
na kopačkách a tudíž více ze hry.“
 Jak zápas ovlivnila dvojice rychychlých branek poměrně v úvodu?
„Brzké vyrovnání po vedoucí brance
ce saakže
mozřejmě sebevědomí nepřidá, takže
hra už byla planější. V druhém poločase
čase
byl pak Prostějov lepší, měli víc šancí.
ancí.
Takže střízlivým pohledem zasloužená
žená
remíza, první půlku jsme mohli vyhrát,
hrát,
v té druhé to mohlo být obráceně.“
 Šla inkasovaná branka na vrub
zkušenosti?
„Hned po rozehrávce šli tři hráči
ráči
do plné obrany, jenže jak centrující
ující

Foto: archív Veerníku

ta hlavičkující Kroupa byli úplHapal, tak
ně volní. To se nesmí stávat, jenže nám
se to stal
stalo už podruhé, i ve Velkém Mejsm dostali branku do tří minut
ziříčí jsme
po té naš
naší. To jsou hrubé chyby.“
 Jak jste se cítil osobně v tomto
utkání, když jste hrál proti známým tvářím?
tv
„Je to vždycky
trochu jiné hrát proti
vž
klukům,
klukům které dobře znáte. (úsměv)
Prostě se s nimi nepokopete tak,
jako s nněkým cizím. První kola jsem
odehrál se zraněním, což by se mi
pod nikým
nik jiným než pod mým tatínkem nepovedlo, teď se to zlepšilo
a zhruba
zhrub poslední měsíc hraji úplně
bez bole
bolesti.“
 Má
Máte za sebou těžké soupeře,
bil
jste s bilancí
s nimi spokojeni?
„Dalo se z toho možná vymáčknout
i trochu víc, když vezmeme hned
první ví
vítězný zápas s Kroměříží, ale
jinak se dá říci, že máme přesně ten
počet bbodů, který jsme si zasloužili.
Krom
S Kroměříží
jsme byli jasně lepší, teď
s Velkým Meziříčím a Prostějovem
dvakrát vvyrovnaní.“

ním stavu,“ pronesl Josef Velešík, předseda TJ Sokol Čechovice.
Jeho slova potvrdil i první náměstek
primátorky města Prostějova Zdeněk
Fišer. „Tím nejdůležitějším proč se
oprava vůbec prováděla, bylo odstranění kritického stavu zmíněné nosné
konstrukce hlavního sálu. Jakmile byl
tento problém odstraněn, práce dále
pokračovaly přístavbou hlavního sálu
sokolovny a pořízením nové elektroinstalace. Dále bylo třeba odstranit špatné
rozvody ústředního vytápění. V novém
jsou dnes sportovní povrchy v hlavním
sále a přísálí a také sociální zázemí v přízemí,“ shrnul.
V plánu je ještě druhá etapa oprav. Ta
počítá s vybudováním nástavby, kde
vzniknou šatny a sociální zázemí.
Přibude také rampa pro imobilní návštěvníky. „Sokolovna je po celý týden
velmi vytížená. Dopoledne sem chodí
cvičit žáci z nedaleké základní školy,
odpoledne pak patří jednotlivým oddílům, které naše tělovýchovná jednota
sdružuje. Probíhají tu i nejrůznější společenské akce,“ prozradil Velešík. (pk)

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Pestižení slavnostní pásky se ujali hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštk
a prostjovská primátorka Alena Rašková.
Foto: www.kr-olomoucky.cz

Sokolovna v echovicích opt slouží. Práce na obnov se dotýkaly pístavby
hlavního sálu a první etapy rekonstrukce.
Foto: www.kr-olomoucky.cz
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V ÚTOKU TO ZAČÍNÁ ŠLAPAT,

HRÁČ

VEČERNÍKU

ZBÝVÁ VYLEPŠIT OBRANU

JAN MOÈNIK

Tahounem BK Olomoucko při cestě za
první výhrou byl právě tento slovinský
rozehrávač. Zkušený basketbalista se
proti Ústí nad Labem pořádně zapotil, protože strávil na palubovce téměř
sedmatřicet minut. Prostor, který dostal,
využil parádně, když proměnil pět ze sedmi
trojkových pokusů a celkově nasbíral 28
bodů. Navíc byl skvělý v distribuci přihrávek, když rozdal devět asistencí.

PROSTĚJOV V následujících týdnech zvolní tempo
Kooperativa NBL a toho maximálně využijí trenéři místního basketbalového klubu. Hrát se bude pouze v průběhu
víkendu, přes týden hráče čeká zvýšená porce tréninků.
Reprezentanti BK Olomoucko budou mít o zábavu postaráno - čeká je perná práce na vylepšování obrany.
Původní zpravodajství

Charles
MITCHELL

9

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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RYCHLÝ

Nováèek jede
na pùdu mistra
Prostějov (lv) - Úřadující šampion
z Nymburka a dlouhodobě nejlepší
český tým bude soupeřem BK Olomoucko v pátém kole Kooperativa
NBL. Přestože se nejvyšší tuzemská
soutěž teprve rozjíždí, je zřejmé, že
největším favoritem na titul je opět
středočeský klub, proto nováčka
čeká nesmírně těžká prověrka sil.
„Karty jsou rozdané, favorit je jeden. Ale i takové zápasy můžou
skončit překvapením. Máme týden
na to, abychom se nachystali. Uvidíme, na co to bude stačit. Mluvit
o síle Nymburka je zbytečné. Doma
nemá dlouhodobě konkurenta, pravidelně hraje evropské poháry, má
největší rozpočet. Přesto chceme
odvést co nejlepší práci a odehrát
kvalitní střetnutí,“ pronesl před
utkáním Predrag Benáček, trenér
BK Olomoucko.

Orli v hanáckém
derby neuspìli
Prostějov (lv) - Vyrovnanou
bilanci drží po čtvrtém dějství
prvoligoví basketbalisté BCM
Orli Prostějov, v jejichž řadách
nastupují i hráči BK Olomoucko
se střídavým startem. Tým kouče
Petera Bálinta dokázal doma porazit rezervu Opavy 89:66 a SKB
Zlín 102:70. Na půdě soupeřů se
už mladému týmu tolik nedaří.
V Hradci Králové prohrál s Královskými Sokoly 73:89 a neuspěl
ani v derby v Olomouci. Domácí
v rámci 4. kola zvítězili 89:84. Po
třetí desetiminutovce vedli o čtrnáct bodů a k obraně nevedla ani
stíhací jízda mladých Orlů v závěrečné periodě. Trenér Bálint poslal do utkání všech dvanáct hráčů
soupisky, nejvíce se dařilo dvacetibodovému Borovkovi. Kvalitní
výkon podal také Szabo, který ke
dvanácti bodům přidal stejný počet doskočených míčů.

 více informací
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„Pod vlastním košem máme velké rezervy a právě defenziva vyhrává zápasy.
Sice jsme v posledním střetnutí dali přes
sto bodů, nemáme ale nějakého rozené-

ho střelce, který rozhodne téměř každé
utkání. Pokud chceme být úspěšní, musíme zkrátka pod vlastním košem zabrat,“ má jasno trenér Predrag Benáček.
Ani v jednom odehraném střetnutí nedokázali Hanáci stlačit počet
obdržených bodů pod osmdesát.
I ve vítězném duelu s ústeckou Slunetou do poločasu dostali padesát

bodů. A to chce trenérský tandem
BK Olomoucko změnit. „Řadu situací ještě řešíme špatně. Nemáme
problém s bojovností, hráči nejsou líní.
Ale situace pod vlastním košem často
řeší špatně. Snaží se vypomoci a nechají pod košem úplně volného hráče.
Tréninkem a opakováním herních situací to vylepšíme,“ plánuje kormidelník ligového nováčka.
Současně chce zapracovat i na kondici.
Někteří členové kádru ještě mají fyzické
manko, i to limituje jejich výkon na vlastní polovině. „V tréninkovém plánu mám
i výběr do okolí haly. Někteří možná takto
budou běhat poprvé,“ míní s úsměvem

Foto: www.bkolomoucko.cz

kouč, podle něhož je kondice naprosto
nezbytná. „Budeme se lépe vracet do
obrany, zůstanou nám síly do koncovek,
kdy se rozhoduje. Potřebujeme mít sílu,
čeká nás těžká sezóna,“ uvědomuje si.

David
ŠTEFFEL

4

Ztrátu z první půle BK v Děčíně nedohnal
BK DC
BK OL

96:84

DĚČÍN Na půdě Děčína marně usilovali basketbalisté BK Olomoucko
o své premiérové vítězství v Kooperativa NBL. Severočeši ve třetím
kole nejvyšší tuzemské soutěže uhájili domácí palubovku po vítězství
96:84, přičemž rozhodující náskok
získali už v první půli.
První body středečního střetnutí sice obstaral hostující Američan Mitchell, který
se nastartoval k velmi dobrému výkonu,
pak ale přišla trojka Pavla Houšky a Vá-

lečníci už vedení nepustili. Díky košům
Šišky vedli po pěti minutách 16:9. Před
přestávkou navíc další střely z dálky proměnili Pavel Houška a Feštr a Hanáci
prohrávali o osm bodů - 16:24.
Severočeši i v dalších minutách dokázali využít znalost domácího prostředí.
Lépe si uměli poradit s nabídnutými
šancemi a měli vyšší úspěšnost střelby
z dálky i ze střední vzdálenosti. Do poločasu se jim podařilo náskok natáhnout
až na třináct bodů - 48:35.
Po pauze se hosté zlepšili především na
útočné polovině, kde v několika případech rozebrali domácí defenzivu. Ve 25.
minutě potrestali nesportovní chybu
děčínské střídačky a snížili na 48:55.

Při dalším zakončení však Mitchell
neproměnil svůj smečovaný pokus
a trestem byly dvě proměněné trojky
Šišky a Jakuba Houšky. Ani to hráče BK
Olomoucko nezlomilo a do poslední
desetiminutovky šli za stavu 61:69.
Vstup do rozhodující periody ale
zvládli lépe domácí. Ve 33. minutě
bylo prakticky rozhodnuto, protože
Děčín měl po bodech Pominkálka,
Šišky, Halady a Feštra na své straně
náskok patnácti bodů. Žluto-modří
se sice ještě dostali i na jednociferný
rozdíl, trpělivě hrající soupeř ale kontroloval výsledek a jediným pozitivem
tak bylo, že hosté uhájili stobodovou
hranici inkasovaných bodů.
(lv)

 

NA TISKOVCE...
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„Jsme moc rádi za výhru, předvedli jsme poctivý výkon, bojovali jsme, statisticky to vypadá hodně zajímavě. Máme osmdesát střel oproti šedesáti soupeře, máme dvacet dva útočných doskoků oproti sedmi soupeře. Myslím si ale,
že kdybychom stříleli s větší efektivitou, odskočili bychom už během zápasu
a nemuselo by to být tak vyrovnané utkání. Myslím, že rozhodlo, že naše lavička vyhrála 46:18. Podržela nás širší rotace.“
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„Soupeř odehrál velice slušný zápas. Vyhrál větší bojovností, která je vidět na
dvaadvaceti útočných doskocích, což nám dělalo největší problém v zápasu.
Dávali jsme Děčínu druhý až třetí pokus, několikrát to skončilo trojkou. Také
jsme neubránili rychlý protiútok soupeře. Ještě dodám, že jsme neproměnili
několik jasných pozic, šoupáků, a to samé se nám stalo s Kolínem.“

První vítězství oslavili stovkou
BK OLO
SL ÚNL

104:83

PROSTĚJOV Po druhém domácím utkání si už basketbalisté BK
Olomoucko mohli plácnout do
dlaní a v kabině ukončit utkání vítězným pokřikem. Především díky
povedené ofenzivě porazili uplynulou sobotu Ústí nad Labem 104:83.
Poprvé v Kooperativa NBL překonali hranici stovky, když si pomohli
šestnácti trojkami.

Ladislav Valný

Hned první úspěšná střela domácích
byla za tři body a padla z ruky Mitchella. Od té doby modro-žlutí svého
soupeře nepustili, i když několikrát
měla Sluneta šanci průběžný výsledek
otočit. Například v 7. minutě za stavu
15:15. V této pasáži musel po třetím
faulu střídat Norwa a jeho místo zaujal Křemen. Právě zkušený kapitán
Olomoucka přinesl na palubovku klid,
podpořený skvělou střelou. Během tří
minut proměnil dva dalekonosné pokusy a přinesl výsledek 28:23.
Ústí nebylo dostatečně důrazné v obraně a toho svěřenci Predraga Benáčka
uměli využít, přestože sami v několika
případech lehce inkasovali. Přesto si

udržovali mírné vedení. V 18. minutě
pak po povedené pasáži odskočili na
51:43, do konce poločasu však Sluneta
snížila na rozdíl šesti bodů - 56:50.
Ve 23. minutě bylo dokonce vyrovnáno
na 58:58 a domácím přišla vhod trojka
Fullera. Podobná situace se opakovala
i za stavu 61:60, kdy domácí vedení na
sedm bodů natáhl Křemen s Mitchelem. Do závěrečné pasáže Hanáci vstupovali za příznivého stavu 75:70.
Poslední perioda přinesla domácí ofenzivní vzepjetí. Basketbalisté nepřipustili
žádnou dramatickou koncovku, a když
se probili k dvoucifernému náskoku,
Severočeši odpadli a nakonec závěrečnou čtvrtinu prohráli o šestnáct bodů.

 

NA TISKOVCE...
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„Hráči byli po třech porážkách pod velkým tlakem. Vůlí a nasazením hlavně
v útoku se jim podařilo utkání zvládnout. Rozhodla naše úspěšnost při střelbě
trojek, navíc se tým dokázal ve druhém poločase zlepšit v obraně. Do pauzy nám
hodně pomohl kapitán Michal Křemen. Po příchodu na hřiště dal rychle čtyři
trojky, byl cítit i pod vlastním košem a ostatní dokázal uklidnit. Je to první výhra
v historii klubu, proto máme velkou radost.“
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„Od začátku bylo z naší strany všechno špatně. Výkon byl vlažný, nechali jsme
soupeře rozehrát, přestože jsme znali jejich útočné systémy. Každý domácí hráč
od nás dostal možnost, aby si zkusil volnou střelu a mohl se chytit. Propadali
jsme v kombinacích, už do poločasu dostali přes padesát bodů, což není poprvé.
S tím musíme něco udělat, tak by to nešlo. Na Olomoucku bylo vidět, jak touží
po úspěchu. A ten si tým zasloužil.“

UŽ JSEM NĚCO ODEHRÁL, NERVOZITA NEBYLA,

PŘIZNAL JAN MOČNIK

PROSTĚJOV Po třech nepříjemných porážkách v řadě už hráči BK Olomoucko potřebovali nutně zvítězit a právě v tomto
okamžiku ústřední rozehrávač Jan Močnik vytáhl zatím svůj
nejlepší výkon v novém dresu. Byla ho plná palubovka, jakoby
si důležitost zápasu vůbec nepřipouštěl a naopak si minuty na
kurtu užíval.„Nervózní jsem nebyl,“ prohlásil po zápase Močnik.
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

 Opravdu vás nesvazovala důležitost střetnutí?
„Už mám něco za sebou, prošel jsem
řadou klubů, takové zápasy už tady
byly. Ano, tento byl důležitý. Ale

nervozitu jsem necítil. I další duely
budou důležité.“
 Na palubovce jste si tentokrát
dokázali vyhovět. Vnímáte posun v souhře nově poskládanému
týmu?
„V každém kádru je celá řada individualit, které se musí nějakým způsobem poskládat. A to tak, abychom
fungovali jako tým. To se stále učíme, posun je znát. Některé kombinace už byly vážně hezké.“

 V kádru jsou hráči z různých
zemí. Je to velká komplikace?
„Máte pravdu, že je v kabině několik
národností. Nezažívám to poprvé.
Všechno si sedne, chce to jen trochu
času.“
 Dal jste osmadvacet bodů, rozdal devět asistencí. Jste spokojený
se svým výkonem?
„O osobní statistiky nejde. Basketbal je týmový sport. Počítá se
jenom konečný výsledek. Vítězství nebo porážka. A za výkon
proti Ústí nad Labem patří gratulace celému týmu, který to dokázal.“

Foto: www.bkolomoucko.cz

letos slavíme jubileum...

Pondělí 16. října 2017
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KOSTELEC ZABRAL A VYHRÁL V NAPAJEDLECH
NAP
KOS

24:29

NAPAJEDLA, PROSTĚJOV Na
první venkovní body v novém druholigovém ročníku si museli kostelečtí házenkáři počkat až do šestého
pokračování. Po neúspěších na půdě
silných Ivančic a Bohunic i specifické
Telnice se představili v Napajedlech,
které začaly dlouhodobou soutěž
dobře a po pěti kolech se díky třem
výhrám držely na páté pozici. A byl
to právě Kostelec, kdo jako první dokázal uspět na jihovýchodě Moravy,
základ položil už v úvodních třiceti
minutách.
„Každý zápas je jiný a záleží také, co vám
soupeř dovolí. Chvíli nám trvalo, než klu-

ci dostali celý systém do krve, dneska se
to ale podařilo. Napajedla jsou kvalitním
soupeřem, ale Mayer předvedl spoustu
velice dobrých zákroků a házel míče do
první vlny, Smékal se Švecem se pak prosazovali v útoku,“ mnul si ruce spokojený
kouč Kostelce David Ševčík.
Jeho týmu se vydařil hned vstup do zápasu, velice brzy si vypracoval čtyřgólový
náskok a soupeři dovolil pouze devět
přesných střel za celých třicet minut.
„Rozhodla hned první půle, naše hra
byla podle představ. Honza dominoval v
zakončení, základem ale byla kompaktní
obrana a silný přechod do útoku. Předváděli jsme rychlejší házenou a dařila se
nám střelba i z druhé vlny,“ liboval si.
Hosté tak nepohrdli nabídkami trháků
a na jejich náskok chvíli nestačily prsty
jedné ruky, pohodlný rozestup si udrželi
až do konce střetnutí. „Utekli jsme i na

Strýcová v Rakousku oslavila svůj druhý titul
LINEC, PROSTĚJOV Na druhé turnajové vítězství na okruhu
ATP dosáhla v Linci Barbora Strýcová. Prostějovská tenistka v průběhu celého podniku ztratila jediný set ve druhém kole. V ostatních
zápasech své soupeřky přehrávala,
což platilo i ve finále, v němž si poradila s nejvýše nasazenou Magdalénou Rybárikovou ze Slovenska.
„Přišlo to až na konci sezóny, ale to
nevadí," radovala se vítězka, která
se letos probojovala nejdále do semifinále v Sydney, Bielu a Praze. „Je
to sladká tečka za dalším rokem na
okruhu," dodala Strýcová.
Hráčka TK Agrofert měla v Rakousku kvalitní formu, což bylo vidět i ve
finálovém duelu. Proti semifinalistce

Wimbledonu předvedla parádní výkon. Strýcová v obou setech zápasu proti Rybírikové začala brejkem
a zatímco v prvním setu svou výhodu
udržela až do koncovky, v druhé sadě
už byla výrazně na koni a nescházelo
mnoho, aby slovenské soupeřce nadělila kanára. Nakonec ale sama přišla
o jedno podání, což ji však trápit příliš
nemuselo. Vzápětí totiž na returnu zápas
ukončila. „První set rozhodl. Dodal mi
sebevědomí, hra soupeřky šla naopak
dolů. Když se mi podařilo vstoupit do
druhé sady brejkem, věřila jsem, že už to
dotáhnu do konce," popsala své pocity
v průběhu utkání tenistka.
Strýcová vybojovala titul po dlouhých šesti letech. Naposledy se radovala roce 2011 v Québeku. (lv)

V Asii se tenistům nedařilo
ŠANGAJ, PROSTĚJOV Ani jeden zápas nevyhráli tenisté prostějovského TK Agrofert v minulém týdnu na turnajích v Asii.
Překvapením bylo především
vyřazení Petry Kvitové v Tchien-ťinu. Nasazená dvojka prohrála
hned v 1. kole s domácí Ču Lin ve
třech setech.
Nedařilo se ani Jiřímu Veselému.

Na prestižním podniku s Šanghaji
snadno prohrál s Britem Edmundem. Tomáš Berdych se z turnaje
odhlásil kvůli zranění, čímž značně
poklesly jeho šance na postup na
Turnaj mistrů do Londýna. Aktuálně je v redukovaném pořadí sezóny
bez zraněných hráčů jedenáctý. (lv)
Výsledkový servis najdete
na straně 26

KAUZA HOKEJOVÍ FANOUŠCI:

šest branek a snažili jsme se hrát trpělivě,
kluci mají za sebou solidní zápas. Výkon
byl hodně týmový a mám z něj radost,“
chválil svěřence.
A za odměnu pro ně připravil i speciální
program na následující týden, druhá liga
má totiž pohárovou pauzu a dalším kolem bude pokračovat až o svátečním víkendu na konci října, kdy si budeme připomínat devětadevadesáté výročí vzniku
samostatného Československa.
„Budeme běhat. Deset volných dní využijeme na doplnění rychlosti i vytrvalosti
a posílíme fyzickou kondici, aby mohli
mít ještě větší sebevědomí. Nad dalším
zápasem zatím nepřemýšlím,“ podotkl
David Ševčík před derby s prostějovským Sokolem II, které se uskuteční v neděli 29. října od 10:30 hodin v kostelecké
městské sportovní hale.
(jim)
Statistiky z utkání najdete na straně 27

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz
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Prost3jov ztratil
proti Telnici vyhraný zápas
PRO
TEL

25:31

KOSTELEC NA HANÉ,
PROSTĚJOV Kostelecký azyl házenkářům Prostějova příliš nesvědčí. V nuceném vyhnanství absolvovali celkově třetí druholigový zápas
a také do třetice prohráli. Po Ivančicích a Bohunicích si body odvezla
také Telnice. Zatímco v nedávném
pohárovém souboji dospěl duel
těchto dvou soupeřů k remíze a rozstřelu, nyní Sokol II prohospodařil
nadějný náskok a zbyly mu jen oči
pro pláč.
„První poločas jsme odehráli poměrně kvalitně a vedli jsme o dvě branky.
Rozdíl dvou tří branek jsme drželi až do
padesáté minuty, ale v posledních deseti minutách se to otočilo. Hráči ztratili
úctu ke svému výkonu a nechali si naplivat na hlavu,“ nechápal, co se to stalo,

domácí kouč Anatolij Vasiljev. Vrásky
na čele dělal jemu a jeho svěřencům zejména Zdeněk Kukla, autor hned dvanácti telnických branek. „Nasadili jsme
na něj osobní obranu, těžko ale zakročit,
když se v hlavách hráčů něco odehrává.
Snažili jsme se zápas zachránit, už se
nám ale nepodařilo zpět nahodit, jako
by zmáčkli tlačítko off,“ kabonil se.
Za celý druhý poločas tak dosáhlo
prostějovské mužstvo pouze na devět
přesných pokusů, zatímco soupeř měl
téměř dvojnásobnou úspěšnost. I proto
si nakonec dokráčel pro pohodlné šestibrankové vítězství. „Jsem z toho dost
mrzutý. Pochopím, když prohrajeme
s kvalitním soupeřem, ale tento mančaft
je na podobné úrovni jako my. Dalo
se vyhrát a pořád jsme byli ve vedení,
jsou to odevzdané body. Na devadesát
devět procent jsem počítal, že zůstanou
doma,“ netěšilo Vasiljeva.
Jeho hráči nyní před sebou nemají
víkendové volno, přestože druhá liga

pokračuje až v samotném závěru října, na řadu totiž přijde třetí kolo poháru a souboj s loni ještě extraligovou
Litovlí. „Možná se už bude hrát v Prostějově, prý už je to hotové, jen tam
ještě nejsou branky. To by ale mohlo
hrát v náš prospěch,“ poznamenal
s nadsázkou. Ve svazu jsou tak zatím
nahlášeny obě haly a v týdnu se rozhodne, jestli už se budou moci hráči
Sokola II vrátit domů, nebo se ještě
představí v Kostelci.
Favorit tohoto duelu je každopádně
daný, hosté hrají o soutěž výš. „Musíme
využít šance, co se nám naskytnou. Hráli jsme s nimi přátelák a jsou na úplně
jiné úrovni, mají ambice postoupit zpět
z první ligy. Je to nabitý mančaft a musíme odmakat celých šedesát minut,“
přeje si příjemný házenkářský zážitek.
(jim)
Statistiky z utkání
a výsledkový servis 2. ligy najdete
na straně 47

GABRIELA KOZMÍK:
„CHTLI SI M PRVN

OKOUKNOUT“
ŠTERNBERK Do Prostějova se vrátila po pěti letech na
poslední chvíli, aby jako třetí blokařka kryla záda dvěma
mladším parťačkám. Přesto Gabriela Kozmík (za svobodna
Tomášeková) odehrála hned první soutěžní duel nové sezóny ve Šternberku celý v základní sestavě. Nemocná Veronika
Trnková raději odpočívala a čtyřiatřicetiletá Gabika zvládla
svou obnovenou premiéru v barvách VK solidně. Poté odpověděla Večerníku na pár otázek.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
D
 Jaký byl úvodní mistrák?
„Pokud jde o mě osobně, cítila jsem
trochu nejistoty. Volejbal sice hraju už
iks roků, ale po tom návratu to ještě není
ideální. Vím, co mám na hřišti dělat, ale
než ten impuls do mozku zafunguje,
o chvilku déle to trvá. (úsměv) Se sebou
jsem tedy nebyla moc spokojená.“
 Co po týmové stránce?
„Byla jsem příjemně potěšená tím, že
se v Prostějově nic podstatného nezměnilo a všechno tady funguje tak jak
má. Je fajn, když v klubu každý přesně
ví, co má dělat a taky to dělá.“

“

Foto:Marek Sonnevend

Já to nevnímám úplně tak, že
jsem předtím skončila a teď znovu
začínám nebo pokračuju. Jsem tady ráda.

 A hodnocení samotného
střetnutí?
„Řekla bych, že my jsme hrály celou
dobu plus mínus svůj standard, zatímco soupeř se po špatném začátku
postupně lepšil. Od půlky druhé sady
hrály domácí holky uvolněně a víc
nás zatlačily, na což jsme měly zareagovat větším zvýšením tempa. To
se úplně nepovedlo, proto byl druhý
a hlavně třetí set docela vyrovnaný.
Ale zvítězily jsme 3:0, což je důležité.“
 Jak se vůbec zrodil váš prostějovský comeback?
„Nejdřív mi zavolal Lubo Petráš,
jestli nechci přijet na pár tréninků.
Chtěli si mě okouknout. (smích)
Řekla jsem O.K., protože stejně chodím hrát beach a do posilovny. Tak
jsem se do Prostějova přijela ukázat, trenér Čada mi vysvětlil situaci
a potom i nabídl smlouvu. Musela

jsem se rozmyslet, neboť to není jen
o mně, když mám rodinu se dvěma
malými dětmi. Po pravdě jsem si ale
zrovna chtěla pinknout za nějaké
družstvo, byť asi ne na takové profi
úrovni. Přišla však tahle šance a já
ji nakonec vzala, podobné příležitosti by člověk měl využívat. Jsem
za ni ráda a děkuji. Budu se snažit,
abych týmu svým dílem pomohla.“
 Berete současné angažmá po
více než roční pauze coby jakousi
nástavbu své šestkové kariéry?
„Já to nevnímám úplně tak, že jsem
předtím skončila a teď znovu začínám
nebo pokračuju. Docela intenzivně
totiž sportuju celý život včetně posledního roku a půl, co jsem odešla z Přerova. A manžel mi při diskusi nad tím,
jestli mám prostějovskou nabídku vzít,
řekl: Pro nás se tím stejně nic velkého
nezmění, protože i tak jsi třikrát nebo

čtyřikrát týdně pryč. Vždycky jsem se
snažila své sportování přizpůsobovat
v rámci možností celému okolnímu
životu včetně rodiny. Teď je to super
v tom, že mám díky působení ve VK
zase maximální motivaci a hraní šestkového volejbalu u mě dostalo tím
větší smysl.“
 Neleká vás trochu špičková kvalita evropské Ligy mistryň, kterou
bude vékáčko hrát?
„V Champions League jsem dřív absolvovala řadu let a myslím, že se není
čeho bát. Tam si jde člověk užít krásné
zápasy proti favoritům, které se snaží
překvapit. Psychicky náročnější jsou
spíš takové souboje, jako ten ve Šternberku, kdy je favorizovaný váš tým
a musíte tuhle roli dobrou hrou potvrdit. Obecně se dá říct, že bych si ráda
příležitost v Prostějově užila a něčím
pozitivním zdejšímu týmu přispěla.“

posteskl si před pár dny předseda
oddílu Svatopluk Ordelt.
Protahující se rekonstrukce tělocvičny reálného gymnázia ukázala v plné
nahotě problém s nedostatkem místa pro některé halové sporty. Kupříkladu pro házenkáře stávající situace
znamená, že se domů vrátí nejdříve v
polovině podzimní části, do té doby
se musejí spokojit s provizorními a
ne zcela komfortními podmínkami.
Opět aktuálnější se tak stala již
řadu let skloňovaná výstavba nové
haly určené nejen pro házenou.
Toto sportoviště by mohlo vyrůst
právě v prostorách U Kalicha.
A házenkáři nezahálí, jejich bývalý
hráč Jiří Bužek zpracoval pro klub architektonickou studii, jak by vyřešení neutěšené situace mohlo vypadat.
„Pokusíme se nyní oslovit všechny

dotčené orgány, ať už jde o město
Prostějov, hasiče, hygienu, vodovody, energetiky, abychom od všech
získali předběžný souhlas, že hala
by tam mohla stát, abychom později
nenarazili na nějaký problém,“ sdělil
Ordelt. Pokud tento krok dopadne
úspěšně, přijde na řadu shánění financí. „V úvahu připadá oslovit město, kraj, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. My jako TJ Sokol
II Prostějov nejsme schopni celý
projekt zafinancovat. Hrubý odhad
podle staveb obdobného charakteru
hovoří o zhruba pětadvaceti milionech,“ vyčíslil přibližné náklady.
Klasicky se tým přesouval do haly
v polovině srpna, letos si musel dva
měsíce počkat. „Nejprve to byla
půlka září, pak konec měsíce. Asi
se musí dodržet technologické pře-

stávky, otázkou ale je, proč se začalo
tak pozdě. Tento problém se netýká
jen nás, podobně jsou na tom třeba
florbalisté nebo korfbalisté,“ upozornil Ordelt. A právě tato odvětví
by rovněž mohla najít domovinu
v zamýšlených prostorách. „Rozměry mají stejné, také čtyřicet na dvacet. ‚Chorázka' je přeplněna a mohlo
by to pro ně být zajímavé. Lokalita
a dopravní obslužnost by byly perfektní, také parkování bychom měli
vyřešeno,“ sázel z rukávu trumfy někdejší dlouholetý aktivní hráč.
Do zahájení stavby a potažmo jejího dokončení ovšem ještě zbývá
urazit velice dlouhou cestu. „Stavební ani územní řízení ještě nebylo zahájeno, nacházíme se v hodně
rané fázi,“ uvědomuje si Svatopluk
Ordelt.
(jim)

domácí bojkot kotle pokraZuje,
fans vyZítají Vykoukalovi
zákaz v T_ebíZi a sbírají Hala je pouze v papírové podobě,
peníze na svazové pokuty stavba by polkla zhruba 25 milionů korun...
>>> dokončení ze strany 43
3. Fanoušci chtìjí
zaplatit pokuty

V pátek 13. října udělali členové
FOP 1913 naopak vstřícný krok,
když na svých webových stránkách
oznámili záměr zaplatit dvě ze tří
pokut udělených LHK disciplinární
komisí Českého svazu ledního hokeje právě za prohřešky fandů.
„Po důkladném zvážení všech aspektů současné situace jsme dospěli
k závěru, že pokuty za pyrotechniku
nesmí být bodem sváru. Peníze na
jejich uhrazení mezi sebou vybereme a předáme vedení klubu. Dopředu avizujeme, že klub od nás dostane
17 tisíc korun – 5 tisíc za Přerov, 10
tisíc za Frýdek a 2 tisíce za administrativní poplatky,“ stojí v prohlášení.

Něco jiného je flastr za řádění na jihu
Čech. „S pokutou ze zápasu v Českých Budějovicích zásadně nesouhlasíme, jelikož společné prohlášení
svazu a policie se opírá o lživé argumenty a informace, které absolutně
neodpovídají průběhu dění během
celého dne 23. září. Své stanovisko
ohledně této pokuty a doporučení
k odvolání jsme sdělili vedení klubu
ihned po zveřejnění výsledku zasedání disciplinární komise,“ píšou
Fans of Prostějov 1913.
Již dnes se hraje třeskuté derby
s Přerovem a uvidíme, co se tentokrát semele v jeho rámci. Z minulé
sezóny jsou ještě v živé paměti nechutné, ohlušující i zdraví nebezpečné souboje pomocí dělobuchů
mezi oběma znepřátelenými tábory „rádoby“ příznivců. (son,jim)
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PROSTĚJOV Házenkářský oddíl
TJ Sokol II. Prostějov je už několik let v očekávání důstojného
domácího prostředí. A hlavně důstojného. Momentálně při rekonstrukci haly ZŠ a RG ve Studentské ulici se vedle kosteleckého
azylu pořád musejí připravovat
i venku!
„Nový povrch už byl položen, lajnuje se a optimistický plán zní, že v nejbližších dnech bychom se mohli do
haly vrátit. Doposud jsme v pondělí
a ve středu trénovali od osmi večer
v Kostelci a v pátek improvizovali
venku U Kalicha, ale už se opravdu
ochladilo. Je to hodně špatné a komplikovalo nám to nejen přípravu,“
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letos slavíme jubileum...
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

SRDÉČKO
JIŽ
DESET
LET
ZÁŘÍ
PŘI
VELKÉ
PARDUBICKÉ
Odchovanci trenéra Stanislava Popelky úspěšně prohání ty nejdražší koně
HVOZD Psal se rok 2008 a při 118. ročníku Velké pardubické doběhl na skvělém druhém
místě dvanáctiletý valach Hirsch majitele a trenéra Stanislava Popelky ze Hvozdu. Pro
maličkou stáj ukrytou v malebném údolíčku zvaném Na srdéčku, kde se Hirsch narodil
a vyrůstal, to byl přelomový úspěch. Od něho se začala psát skvělá historie stáje, která
si za uplynulých deset let vydobyla pověst jednoho z nejlepších dostihových středisek
v celé České republice. Pravidelně to dokazuje mimo jiné právě při vrcholu tuzemské sezóny, kterou je i ostře sledovaná Velká pardubická. Její už stosedmadvacáté představení
sledoval y předminulou neděli nejen vyprodaný areál, ale také miliony diváků v přímém
přenosu ČT u televizních obrazovek.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Martin
ZAORAL
Letos se trenér Stanislav Popelka
vracel z Pardubic navýsost spokojený. Jak už Večerník informoval v minulém vydání, osmiletý
hnědák Vicody zvítězil ve druhém nejprestižnějším dostihu
odpoledne, kterým byla Cena
Labe. Pozoruhodné bylo i vítězství klisny Loire v Memoriálu kapitána Poplera, úspěchem
nepochybně bylo i druhé místo
Marca Aurelia v Ceně Vltavy. Ve
Velké pardubické startoval z Popelkovy stáje zkušený Universe
of Gracie, který skončil na solidním šestém místě. Za zmínku pak
stojí i vystoupení mladých koní
Kornelia s Manolem. Další trojice Sheron, Lombargini a Quatikl
v rámcových dostizích do cíle nedoběhla.

„Nikasovi jsem
&  <
Ohlédnutí za Velkou pardubickou začíná Večerník u koně, který byl řadu
let hlavním klenotem celé stáje. „To
víte, že jsem Nikase po očku sledoval,
s tím koněm jsem si prožil kus života.
Přál jsem mu, aby svůj zřejmě poslední dostih v kariéře zvládl co nejlépe,
a bylo mi líto, že to nedopadlo,“ zalitoval Stanislav Popelka nad derniérou
svého dlouholetého svěřence, který
letos na jaře po rozhodnutí majitele
přesídlil do stáje Čestmíra Olehly.
Samotný Popelka měl letos ve
Velké pardubické dvanáctiletého
Universe of Gracie, který k němu
letos přišel. Přestože tento zkušený kůň v náročném dostihu už
jednou skončil třetí a jednou čtvrtý, šesté místo a 200 000 vyběhaných korun rozhodně nejsou propadákem. „Myslím, že vzhledem
k rozbahněnému terénu, který mu
vyloženě nevyhovoval, jsme dosáhli
na maximum,“ vyjádřil se Popelka.
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Největším úspěchem pro stáj Na
srdéčku tak v Pardubicích nepochybně bylo vítězství Vicodyho
v Ceně Labe, za které majitel inkasoval 350 tisíc korun. „Vicody je
specifický kůň, který při dostihu
potřebuje svůj klid a pohodu. Přitom se často cpe hodně dopředu
a žokej má co dělat, aby ho zvládl.
I proto musí mít na očích stínidla.
Jsem rád, že po špatném doskoku
na Hadím příkopu neztratil chuť
závodit, jak už se nám to jednou
stalo,“ zhodnotil svého svěřence
Popelka, který by uvítal, pokud by
Vicody měl svého stálého žokeje,
který ho bude znát a vědět, jak na
něj. „Zkušený Pepa Bartoš by pro
něj byl ideální. V příští sezóně s ním
zkusíme něco v Meranu a zřejmě
půjde i o kvalifikaci na Velkou pardubickou. Zda se v ní i objeví, to se
však v tuto chvíli nedá říct,“ naznačil trenér další plány.
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Foto: Martin Zaoral
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stáji Na srdéčku. Zabodoval zejména čtyřletý Kornelius, který
skončil v dostihu ČASCH na třetím místě. „Kornelius je talentovaný
kůň, který skvěle skáče. Největším
problémem u něj bude, aby mu vydrželo zdraví. Manol je zase typ koně,
který potřebuje jet své vysoké tempo
a ostatním utéct. To se nám tentokrát
úplně nepodařilo, ale věřím, že má
před sebou rovněž zajímavou budoucnost. Člověk nikdy neví, co se
může stát,“ zhodnotil Popelka, který
nejbolestnější chvíli svého trenérského života zažil, když v italském Meranu přišel o talentovaného Maldiniho,
do něhož rovněž vkládal velké naděje.
I přes pády tří jeho koní v rámcových
dostizích je u všech jeho devíti koní,
kteří se vrátili z Pardubic, vše po zdravotní stránce v pořádku. „Naštěstí si
ze závodů odnesli jenom škrábance
a brzy se dají dohromady,“ oddechl si.

Úžasný příběh prožila klisna Loire,
která v Pardubicích vypálila rybník
dvěma hlavním favoritům Memoriálu kapitána Poplera. Hnědka,
která si prošla těžkým zraněním,
jež málem ukončilo její kariéru, dosáhla svého jednoznačně
největšího úspěchu a pro svého
majitele nečekaně vydělala 150
tisíc korun. „Po dostihu je Loire
zdravá, což je naprosto zásadní.
Bude tedy dělat ještě nějaký čas
radost svému majiteli na dráze.
Příští rok ji zřejmě opět budeme
směřovat do Pardubic,“ konstatoval
Popelka, který však v sobě nezapřel
i přístup chovatele, jenž už dokázal
vypiplat řadu úspěšných koňů domácího chovu. „V dohledné době
bych Loire připustil, hříbátko by
 ' 
si zasloužila. V jejím případě by se
mohlo jednat o skutečně zajímavé-  ~  - ;<
ho koníka,“ usmál se lodivod, který
 "' #$
má momentálně ve stáji další nadějné odchovance, od nichž si mnohé Všem letošním úspěchům Popelkovy stáje vévodí neuvěřitelná série
slibuje.
vítězství doslova létajícího Al Bustana, který letos v zahraničí prožil na-   
prosto famózní sezónu. Z italského
\&" "<
Merana si například přivezl 2 970
V Pardubicích se představili i dva 000 korun, což je bezmála o miliz koní, kteří se narodili přímo ve on korun více, než bere vítěz Velké

pardubické. Zvítězil pak i ve Velké
národní ve Švédsku a dalších třech
prestižních dostizích. „Al Bustana
v Pardubicích vyzkoušeného máme,
dokonce tam už i jeden menší dostih
vyhrál. Loni tam však v Ceně Vltavy upadl přes jednoho z koní. Příští
rok se však s ním nejspíše pokusíme
obhájit v Meranu, které je dva týdny
před Pardubicemi. Ty tak budeme
muset vynechat,“ naznačil další plány se svým stávajícím šampionem
trenér Popelka.
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Z vítězství ve Velké pardubické
se letos radoval Josef Váňa, který
si podobný pocit coby trenér vychutnával už podesáté. Dá se této
dlouhodobě nejznámější tváři
českého dostihového sportu vůbec konkurovat? „Prakticky nedá.
My máme na běhání sedmadvacet
koní, Pepa jich trénuje šedesát až
sedmdesát. Navíc během svého
působení na sebe dokázal natáhnout silné majitele. Přes zimu třeba
nakoupí dva koně za takové peníze,
za něž byste pořídili celou naši stáj.
I v tomto ohledu jsem strašně rád,
že se nám v této konkurenci daří
dosahovat solidních úspěchů,“ uzavřel Stanislav Popelka.
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Hirsch 2. místo
Mandarino
4. místo
Hirsch nedoběhl
Mandarino
4. místo
Mandarino
5. místo
Mandarino
nedoběhl
Nikas
nedoběhl
Nikas
2. místo
Nikas
nedoběhl
Nikas
1. místo
Modena 8. místo
Nikas
nedoběhl
Universe of Gracie 6. místo
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