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Z pti poslanc PRO REGION!
boda přímé demokracie Tomio Okamury) a Ladislav Okleštěk (ANO
2011). Abychom byli přesní, do parlamentu se dostal ještě Prostějovan
Jaroslav Faltýnek (ANO 2011), jeho
zvolení je však de facto poloviční,
neboť kandidoval na Vysočině.
S mandátem se tudíž nedobrovolně
loučí Pavel Holík (ČSSD) a také
Jitka Chalánková, která letos na kandidátce TOP 09 chyběla a chystá se
údajně kandidovat do Senátu ČR.
Z horkých želízek bohužel neuspěli
Petr Sokol (ODS) a Irena Blažková
(ANO 2011), kteří byli přeskočeni

Michal KADLEC
Petr KOZÁK

Koláž Veerníku

ZPRAVODAJSTVÍ Z VOLEB, EXKLUZIVNÍ OHLASY A ROZHOVORY + KOMPLETNÍ VÝSLEDKY
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te jen
„dva a pl“...

PROSTĚJOV Parlamentní volby
2017 v České republice ovládlo
s drtivou převahou hnutí ANO
2011, jehož lídr Andrej Babiš tak
dostane od prezidenta Miloše Zemana příležitost sestavit novou vládu.
Co je však důležitější pro region, že víkendové hlasování občanů rezultovalo
propadák prostějovských kandidátů
do sněmovny. Do poslaneckých lavic
zasednou pouze Radim Fiala (Svo-

egy. Potřebnou přízeň
svými kolegy.
skala v množství hlasů
voličů nezískala
oně“ voleb ani ´trojka´
„černého koně“
Pirátů Petrr Kapounek. Ostatní
regionální kandidáti byli vzhledem
ke svému výchozímu postavení
olebním výsledkům
a slabším volebním
an či hnutí
svých stran
víceméně bez reálné
Lobbing
šance.
ějov tak
za Prostějov
bude na celostátní
říštích čtyúrovni v příštích
řech letech naprosto
minimální.....

2
RYCHLÝ
VEERNÍK
Los se toulá
u Olšan!
Prostějov (mik) - Celorepublikové pátrání po tříletém losu evropském pokračuje a poslední stopa
vede do Olšan u Prostějova! Neobvyklé zvíře v těchto končinách se
ještě před dvěma týdny toulalo po
východních Čechách, ale samotní
policisté už tehdy informovali, že
míří na jihovýchod a několikrát
tento los ohrozil řidiče i na rychlostních komunikacích. „Víme, že
los evropský se aktuálně pohybuje
u Olšan, kde byl spatřen v těsné
blízkosti dálnice směrem na Olomouc. Budeme rádi, když nás lidé
upozorní na jeho přesný výskyt,“
uvedl Václav Hlaváč z Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR.

„Radnièky“
nechodí...
Prostějov (mik) - Stále častěji si
mnozí Prostějované stěžují na nedostatečnou distribuci Radničních
novin. Občané v poslední době
bombardují magistrát rozhořčenými dotazy. „Již dlouho si stěžujeme
na nepravidelné doručování Radničních listů do našich schránek.
A v říjnu nám nepřišly vůbec,“ napsala na městské webové stránky
Jana Veselá z Prostějova. Odpověď
jí přišla záhy. „Každý měsíc provádíme kontrolu distribuce Českou
poštou, podle smlouvy má být nad
devadesát procent. Pouze za srpen
bylo zjištěno nižší procento. Při
další distribuci provedeme opět
kontrolu,“ uvedla Jana Gáborová,
tisková mluvčí prostějovského
magistrátu.

www.
vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...
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SE NA TO MŽU

VYSRAT!

PROSTĚJOV V našem městě
je problematika parkování stálý problém. Ovšem zaparkovat
takhle je velké umění. A pak u toho svého auta vykonat dokonce
dvakrát potřebu, když máte okolo několikero WC je snad ještě
větší umění, tedy spíše nechutnost, ale kolik nechutností jsme
zažili v předvolební kampani.
No dáma se na to všechno už asi
mohla vy...

CO NÁS UDIVILO…
Zase bobřík mlčení. Pondělní
zásah policejního komanda na parkovišti u supermarketu Lidl v ulici
Újezd v Prostějově zůstal bez vysvětlení. Po zuby ozbrojení policisté
zde zatkli trojici osob, ale vůbec celý
zákrok nechtějí komentovat. Jakpak
se má člověk cítit v ulicích bezpečně, když ani neví, co se děje...
Foto: Martin Mokroš

Agentura Prostjované si vánoní rybu uloví sami

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

•• Pondělí ••
Místa činu. Tak dlouho se chodí pro peněženky před Kaufland, až si pro vás policajti přijedou k Lidlu... O tom, že se před supermarkety běžně krade, ví každý.
Ale že tu občas zasahují i policisté, to je spíše novinka. Na Újezdě však aktuálně
sbalili trojici, která se měla podílet na vykrádání aut. Ohledně celé záležitosti je
však policie skoupá na slovo...
•• Úterý ••
Dluží lidem i odpovědi. Nechcete už někoho vidět? Půjčte mu peníze. Pokud
si to chcete pojistit na sto procent, pak mu půjčte peníze na plastickou operaci...
Splácení svých dluhů nezvládl Tomáš Přikryl ze Ptení, který kvůli neuhrazené
faktuře skončil i před trestním soudem. To však rozhodně není jeho největší problém, obžalovaný má věřitelům dlužit přes jedenáct milionů korun.
•• Středa ••
Ujedeš, zaplatíš. Pokud je pravda, že na každou svini se vaří voda, tak už víme,
co je příčinou globálního oteplování. To bude zřejmě i případ řidiče škodovky,
který při couvání narazil do fabie a pak začal ujíždět. Přestože se postižený muž za
ním vydal, zastavit se jej nepodařilo. Dá se však předpokládat, že člověk, který ujel,
šťastný život určitě nepovede...
•• Čtvrtek ••
Opadává listí ze strachu? Víte, jak vznikl podzim? To jednou Chuck Norris kopl
do stromu, až mu popadaly všechny listy. Od té doby každoročně stromy raději shazují listy samy... Úžasná podzimní příroda vytvořila jedinečnou kulisu pro
předškoláky a jejich rodiče z MŠ Ohrozim, kteří se aktivně zapojili do bohulibého
projektu Milion ovocných stromů pro krajinu.
•• Pátek ••
Neměli z čeho vybírat. Začaly u nás v pořadí sedmé volby do Poslanecké sněmovny po revolučním roce 1989. Oněch sedmadvacet let je v podstatě rekord,
tak dlouho si Češi v historii už hodně dlouho nevládli. Nálada ve společnosti stejně jako nevalná volební účast však napovídají tomu, že jsme se to stále nenaučili.
O zájem voličů se přitom letos ucházelo celkem 31 stran a hnutí. Fascinující je, že
navzdory tomu se našla spousta lidí, kteří tvrdili, že nemají koho volit...
•• Sobota ••
Teplo rybám. Víte, proč nemůže dostat kapr angínu? Protože nemá krk... Tisíce
kaprů i jiných ryb byly vyloveny z chladných vod Hradeckého rybníka v Tovačově. Aby jim nebyla dlouho zima, tak je někteří milovníci ryb hned rádi ohřáli
na pánvičce...
•• Neděle ••
Školáci a opice. „Člověk nikdy neví, co mají opice a školák za lubem,“ všiml si
švédský lékař a spisovatel Axel Munthe. Opice Žofka se zrodila z neobyčejné
fantazie věčného „školáka“ Miloše Macourka. Dva z jejích příběhů byly k vidění
i v prostějovském divadle v podání souboru ze Zlína.

CO NÁS POTŠILO...
Derby proběhlo v klidu. Hokejové
mače mezi Prostějovem a Přerovem
jsou vždy emočně vypjaté, rovněž
tak pondělní vzájemný zápas mezi
odvěkými rivaly nabídl spoustu divokých situací na ledě i v hledišti.
Policisté ale ohlásili, že v prostorách
Víceúčelové haly-zimního stadionu
ani mimo nemuseli řešit žádný incident fanoušků.

Martin MOKROŠ

Vánoce jsou doslova za dveřmi,
letos ale budou tyto svátky klidu,
pohody a obžerství podle zjištění
Agentury Hóser v něčem skutečně
zvláštní. Hlavně pro Prostějovany.
Konšelé totiž na posledním sezení
na radnici vydali zákaz předvánočního prodeje kaprů a jiných
vodních živočichů přímo na ulici
nebo v supermarketech.
„Vzhledem k tomu, že se v uplynulých letech rozmohl v posledních

rubriky
Večerníku

dvou měsících v roce zápach rybiny
po celém Prostějově, v rámci zlepšení životního prostředí jsme volný
prodej ryb zatrhli. Pro občany jsme
ale vymysleli zajímavou náhradu,“ uvedla Ivana Hemeráková,
náměstkyně primátorky pro životní prostředí a rybolov. Agenturu
Hóser pochopitelně zajímalo, kde
běžní smrtelníci v Prostějově pořídí
nějakou tu rybu na sváteční stůl.
„Sehnat si ji musí sami. Tedy lépe
řečeno, ulovit! Rada města schválila vysazení pěti set tun velkých
kaprů do drozdovického rybníka,
stejně tak sem rybáři vysadí i tuny
štik, karasů a hrouzků. Za pouhou
a jedinou korunu českou si zde pak

každý občan Prostějova bude moci
ulovit rybu, jakou chce. I prut mu
půjčíme. Ten už ale za dvě koruny,“ popsala novou prostějovskou
atrakci Hemeráková.
Prostějov je tak úplně prvním městem na světě, kde před Vánoci nedostanete volně v prodeji ani šupinu. Pokud chcete na štědrovečerní
tabuli kapra či jiného živočicha,
budete si muset posedět u rybníka
v Drozdovicích a počkat, až vám
kapr zabere. „Věřím, že nám to lidé
nebudou mít za zlé. Čuchat před
Vánoci smradlavou rybinu na každém rohu, to je už fakt neúnosné.
Takhle aspoň každý člověk bude
mít na Štědrý den z vlastnoručně

chycené ryby větší radost a bude mu
moc chutnat,“ myslí si primátorka
Alena Rašáková. Nutno dodat,
že jednu chycenou rybu bude mít
každý Prostějovan zadarmo. „Za
stovky tun ryb zaplatí město asi
padesát milionů korun. Tyto peníze vezmeme z finančních rezerv
magistrátu. Budeme muset bohužel oželet pár rondelů a na opravu
chodníků se budeme muset taky
vykašlat,“ dodává první náměstek
primátorky Fišerák.
Za Agenturu Hóser Majkl

ZACHYTILI JSME…

25 760 000

Historicky rekordní suma peněz,
kterou magistrát zaplatí společnosti
FTL za roční prokazatelné ztráty
v městské hromadné dopravě! Až
čtyřmilionové navýšení oproti předchozímu roku vysvětlují radní tím,
že je potřeba koupit nové autobusy.
Ty staré dosluhují.
ZAUJAL NÁS…

JAROSLAV
FALTÝNEK

Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.
Foto: archiv Veerníku

KRIMI
íslo

Gambler nebo feťák, který jen
zoufale potřeboval peníze na
drogy? Devatenáctiletý mladík
z Prostějova má každopádně
problém. Za zpronevěru mu hrozí až dva roky vězení. Co udělal?
Podvedl svoji známou a půjčené
věci prodal za směšné ceny.

19 500
Nejprve si od své kamarádky
půjčil power banku v hodnotě
500 korun, ovšem své vlastní
matce toto zařízení okamžitě
dal do zástavy oproti půjčce
dvou stovek korun! Od důvěřivé známé si vzápětí půjčil ještě
mobilní telefon za devatenáct
tisíc korun. A co myslíte? No,
prodal jej neznámému chlapíkovi za třetinovou cenu! Povedený zoufalec...

PEDPLATNÉ
LEVNJI
608 960 042

PÁTRÁNÍ

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

PATRIK PŘIKRYL
se narodil 2. června 1991 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 19. prosince
2016. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 20 do 30 let a měří mezi 175 až 185
centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.

JIŘÍ GAGALUS
se narodil 13. srpna 1985 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 13. října
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 29 do 31 let, měří zhruba 180 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči
a hnědé vlasy.

Prostějovan, který v parlamentních volbách uspěl i v cizím kraji.
Pravá ruka Andreje Babiše kandidovala do sněmovny na Vysočině a s přehledem jako lídr kandidátky ANO 2011 vyhrál i v tomto
regionu. Otázkou teď bude, zda
i tak v novém parlamentu ztratí nějaké to slovíčko za rodný
Prostějov.. Snad ANO!
ZASLECHLI JSME…

„JEZDÍM DO PRÁCE
DO PROSTĚJOVA,
A TEĎ, BABO, RAĎ!“
Obyvatelka Čelechovic na Hané
si právem stěžuje na svízelnou
situaci kolem četných uzavírek
silnic okolo Smržic a Čelechovic
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

10/7 °C

Úterý

13/5 °C

Støeda

13/4 °C

Ètvrtek

17/5 °C

Pátek

16/6 °C

Teodor
Nina
Beáta
Erik
Šarlota a Zoe

Sobota

15/7 °C

Den vzniku ČSR

Nedìle

15/7 °C
Silvie
Zdroj: meteocentrum.cz
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zpravodajství

NAIVITA, cI BLÁZNOVSTVÍ?
    
     

Martin ZAORAL

NA VÁŠ NÁMÌT

PROSTĚJOV Tohle byste u nás opravdu nečekali! První obchod založený
čistě na důvěře v lidi si založila rodina
Janečkových z Čechovic, která na chodníku před svým domem volně prodává
přebytky ze své zahrádky. Zboží je tu volně k mání, jen u každého z artiklů je uvedena částka, kterou má kupující vhodit
do poštovní schránky ve vratech domu.
Kolik a zda vůbec zaplatí, je však v podstatě jen na něm, respektive na úrovni
jeho morálky. V době všeobecné krize
hodnot, převládající nedůvěry a neustálé kontroly všeho možného působí tento systém jako pramen na poušti!
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PRAHA Aby ANO 2011 zbytečně
netříštilo síly, kandidoval Prostějovan a pravá ruka Andreje Babiše
Jaroslav Faltýnek v kraji Vysočina.
Získal zde 5 339 preferenčních hlasů
a s přehledem získal další poslanecký
mandát v řadě. V krátkém rozhovoru
pro Večerník ujistil všechny Prostějovany, že pro své rodné město bude
i nadále dělat maximum, byť kandidoval v jiném kraji.

Michal KADLEC
Jaroslava Faltýnka se podařilo Večerníku „ulovit“ a požádat ho o krátký
rozhovor až v neděli pozdě večer. Dříve se omlouval, protože s Andrejem
Babišem celý den absolvoval sérii povolebních vyjednávání o koaličních
partnerech. „Dneska jsme se nezastavili, jedna schůzka střídá druhou,“ potvrdil Faltýnek. Se svým osobním výsledkem i výsledkem celého hnutí
ANO 2011 je pochopitelně spokojený. „Tak určitě! Chtěl bych poděkovat
jeden a půl milionu voličů, kteří našemu hnutí dali důvěru do příštích čtyř

POSPÍME SI
O HODINU VÍC!
PROSTĚJOV Připravte se, budeme opět „štelovat“ hodiny. V noci
ze soboty 28. na neděli 29. října si
pospíme o hodinku víc, dochází totiž ke změně z letního na zimní čas.
V neděli ve tři hodiny ráno si tak
posuneme ručičky hodin ze 3:00
na 2:00 hodin.
Lidé mnohdy chybně zimní čas považují za protiklad k času letnímu. Ve
skutečnosti se ale přechází na čas standardní středoevropský. Důvodem
existence letního času byla původně
úspora elektrické energie. K prvnímu
zavedení letního času došlo v roce
1916 během první světové války.
Vlády chtěly v letním období zapínat
pouliční osvětlení později. Noci jsou
totiž v létě kratší a lidé byli aktivnější
ve večerních hodinách než v ranních.
Bylo tedy potřeba „přesunout večer“
na dobu, ve které ještě svítí slunce.
Podle kritiků střídání času jsou už
dnes ale úspory energie minimální
a proto je tato „akce“ zbytečná... (mik)

EXKLUZIVNĚ
     

let. Já osobně jsem rovněž překvapen
z podpory své osoby na Vysočině, tolik preferenčních hlasů v kraji, kde mě
tolik neznají, to jsem fakt nečekal,“
řekl Večerníku Jaroslav Faltýnek, který se tak s přehledem stal jedním ze 78
poslanců hnutí ANO.
Jaroslav Faltýnek Večerníku také
v neděli večer prozradil aktuální informace z povolebních vyjednávání,
která vede společně s Andrejem Babišem. „Při hledání koaličních partnerů
nám jasné ne řekli zástupci hnutí STAN
a také komunisté. Tomio Okamura
nám sdělil, že si partnerství musí roz-

myslet, nám zase vadí podmínka SPD
o uspořádání referenda o výstupu České republiky z Evropské unie. To je totiž
podle našeho názoru naprostý nesmysl.
Uvidíme, jak se nám při jednáních povede dál, chceme oslovit úplně všechny,
co se dostali do sněmovny. Ještě dnes
večer máme schůzku se sociálními demokraty,“ prozradil exkluzivně Večerníku Jaroslav Faltýnek.
Večerník se ho samozřejmě nemohl
zapomenout zeptat, zda i nadále, když
kandidoval za kraj Vysočina, nezapomene ve sněmovně utrousit i nějaké
to slovo o Prostějovu... „Samozřejmě
o tom nepochybujte! I nadále budu bojovat za Prostějov, vždyť v tomto městě
žiji pětapadesát let a miluji ho! Dál mu
budu z pozice poslance pomáhat,“ ujistil
občany Prostějova Jaroslav Faltýnek.

"! #
  
  

zjistili jsme

HITLER


PROSTĚJOV Kdo to mohl udělat?
Podle informací Večerníku získaných těsně před uzávěrkou tohoto
vydání našli volební komisaři při
sčítání hlasů v jedné z volebních uren
fotografii Adolfa Hitlera!
Kdo místo volebního lístku hodil do
urny snímek největšího válečného
zločince všech dob, zůstává záhadou!
„Když se volební schránka vysypávala, kromě obálek s lístky volených
kandidátů z ní vypadla fotografie
Adolfa Hitlera,“ uvedl čtenář Večer- "   %  ' 
' "   % " 
níku, který si nepřál být jmenován.
Podle dalšího sdělení se skandál ode- !          ( )  
%
%
   
hrál v jedné z volebních místností
v budově základní školy v ulici E. Va- mlčení´ volební komise. Večerník
lenty v Prostějově. „Nechápu, proč se bude v příštích dnech snažit k toto stopli a informaci oficiálně nezve- muto případu zjistit více informací.
řejnili,“ podivil se nad ´bobříkem
(mik)

         



   

zjistili jsme
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Michal KADLEC
PROSTĚJOV Většina z nás to má ještě v živé paměti.
Předloni se i na nátlak městské policie České dráhy
konečně rozhodly něco udělat s nevábným prostorem za místním nádražím v Prostějově. Došlo ke
zbourání již tak chatrných domečků za kolejemi,
které obývali bezdomovci. Ti ovšem v této lokalitě
vydrželi i nadále a de facto si zabrali zbývající dvě budovy bývalého železničního depa. Nyní ale přichází

samotný magistrát s návrhem, aby se pozemky
s oběma již polorozpadlými nemovitostmi od
Českých drah vykoupily. Majitel je ostatně sám nabízí.
Zastupitelé na svém posledním
jednání tento nápad většinou hlasů
schválili. Bezdomovcům tak opět

zvoní hrana, neboť magistrát v
  
případě nabytí předmětného ma
jetku hodlá staré domy okamžitě
19
zbourat.

IM JE HOL
Z
D
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NA VÁŠ NÁMÌT

 

  

PTENÍ Když na začátku října Večerník zveřejnil fotografii nádherně zbarveného javoru u silnice
směrem na Přemyslovice, vyzval své čtenáře, aby rovněž poslali snímky s podzimní tematikou.
A zareagovala například Kateřina Karhanová, která čtenářům poskytuje záběr na houbařský
úspěch členů rodiny s podzimní romantikou v pozadí. „S manželem jsme se vypravili na procházku do lesa v okolí Ptení. Sbírali jsme houby a kochali se nádherně zbarvenou podzimní
přírodou,“ napsala Večerníku Kateřina Karhanová.
(mik)
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PO STOPÁCH
STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

Cyklostezka

Sázka na pekárnu se vyplatila

kolem přehrady ZASTÁVKA

má „územko“

Stezka kolem pehrady m%la za'ínat v t%chto místech pod plumlovským zámkem,
po pekonání Hlou'ely m%la zamíit k pláži U Lázní'k+ a skon'it u letního kina
v Mostkovicích.
Foto: archiv Veerníku

PLUMLOV Už je to více jak
dva roky, co měla vzniknout
nová stezka kolem plumlovské
přehrady. Tu měli dle plánů využívat cyklisté i bruslaři. Zřejmě nejatraktivnější projekt na
podporu turistického ruchu
v regionu za posledních několik
let však zprvu padl. Po téměř
dvou letech se ovšem věci v této
záležitosti alespoň trochu hnuly
kupředu.
O celém projektu se hovoří už více
jak čtyři roky. Dle původních plánů
měli lidé začít využívat cyklostezku
od prázdnin 2015! Tak alespoň zněla podmínka pro přijetí 6,3 milionu
korun z dotace z evropských fondů.
Avšak v té době ještě Plumlov neměl
v ruce nezbytné stavební povolení.

Napsáno
pred

7
22. 10. 200

Město tedy muselo na celou záležitost rezignovat a peníze přislíbené
na stavbu stezky nakonec nedostalo. Hlavním důvodem bylo, že se
realizace ve srovnání s původními plány výrazně prodražila, a to
o více jak pět milionů korun.
Jak se má situace nyní? Přestože
stezka stavební povolení stále nemá,
získala už alespoň na papíře přesné
obrysy. Se stavbou se přitom do budoucna stále počítá. Svědčí o tom
i fakt, že projekt nedávno získal
územní rozhodnutí. „Pokud se podaří získat dotaci a stavební povolení,
je pravděpodobné, že v následujícím
roce se na stavbě cyklostezky začne
pracovat,“ vyjádřil se v této souvislosti exkluzivně pro Večerník plumlovský starosta Adolf Sušeň.
(mls)

PROSTĚJOV Tímto tématem se
Večerník zabývá už od roku 2013.
Dříve zastaralá a zchátralá čekárna
u autobusové zastávky v Plumlovské ulici totiž letos na jaře dostala
konečně nový kabát. A co víc, po
dřívějších totálních propadácích
magistrátu pronajmout tento
prostor schopným živnostníkům
se nyní zdá, že se káplo na toho
pravého. Kroměřížská společnost
MSK zastávku zrekonstruovala
a zřídila zde vlastní pekárnu.
Před čtyřmi lety radnice pronajala
jeden ze dvou obchůdků na zastávce, vedle stále ještě fungující trafiky, prostějovské podnikatelce. Ale
co čert nechtěl. Trafikantka svůj
obchůdek uzavřela, záhy se „pakovala“ i obchodnice s bagetami a hotovými chlazenými jídly. Netrvalo
dlouho a zazděné kiosky poničili
sprejeři. Radní si pak nevěděli rady,
jak s odpudivým prostorem naložit.
K výraznému posunu došlo až během jarních měsíců tohoto roku.
„O celý prostor projevila zájem
kroměřížská firma, dohodli jsme
se na dlouhodobém pronájmu,“
zvěstoval Večerníku na začátku
března příznivou zprávu Jiří Pospíšil, náměstek primátorky statutárního města Prostějov.
Společnost MSK Kroměříž předmětnou zastávku nejenom zrekonstruovala, ale zabrala si rovnou celý
prostor! Zřídila zde pekárnu, která
úspěšně funguje dodnes. „Mám zatím jen samé kladné ohlasy. Firmě
se podařilo zkulturnit prostředí na
autobusové zastávce, navíc jsou lidé
spokojeni se sortimentem, který se
ve zdejších obchůdcích nabízí. Vě-

řím, že to tak vydrží, snad jsme se
konečně trefili do černého,“ usmál
se náměstek Pospíšil.
Spokojena je i majitelka společnosti
MSK Kroměříž. „Provoz jsme zahájili začátkem května a s výjimkou
letních prázdnin mohu říct, že jsme
zatím spokojeni. Pomalu ale jistě
se na tuto zastávku vrací lidé, kteří
kromě čekání na autobus mohou
využít služeb zdejšího obchůdku.
A jsme rádi, že jsme to právě my,
kdo se postaral o vrácení kulturnějšího prostředí do této lokality,“ řekla
exkliuzivně pro Večerník Renata
Brychtová, majitelka kroměřížské
společnosti.
(mik)

UŽ VONÍ

*díve

*nyní

Na snímcích ze za'átku bezna a ze 4. záí byste našli ur'it% více než pov%stných deset rozdíl+...

2x foto: Michal Kadlec

Občané nesouhlasí se stavbou garáží

Městské zastupitelstvo na svém zasedání 19. září 2006 rozhodlo o prodeji pozemků mezi panelovými
obytnými bloky v ulicích Brněnská,
Tylova a Dobrovského. Tyto pozemky byly prodány soukromé firmě za
účelem výstavby garážového domu
pro čtyřiačtyřicet automobilů. Občané této lokality však s plánovanou
výstavbou garáží nesouhlasí a obrátili se na městské představitele s protestem formou petice.
Petici podepsalo už 672 obyvatel sídliště, kteří žádají vedení města o přehodnocení rozhodnutí. „Jako občané
tohoto města a plátci daní máme prá-

vo spolurozhodovat o osudu městské
části, ve které žijeme a zejména o nevratných zásazích měnících charakter
životního prostředí pro další generace.
Vyjadřujeme tak jednoznačný nesouhlas se záměrem zastupitelstva města
prodat uvedené pozemky soukromému subjektu, který má na nich vybudovat poschoďový garážový dům,“
píše se v petici občanů. Dále se v ní
uvádí, že by zamýšlená stavba vůbec
nevyřešila v dané lokalitě problémy
s parkováním, protože tím pádem
by zanikla stávající parkovací plocha
s kapacitou minimálně padesáti míst.
Jako další je zde uváděno, že by si nová

garážová stání mohli odkoupit pouze
movití lidé a ostatní obyvatelé, kteří
v dané lokalitě bydlí, by si to nemohli
dovolit. Paradoxně by tedy výstavbou
garážového domu došlo spíše k ještě
větším už tak nadprůměrným problémům s parkováním. Daný projekt
je podle občanů také urbanisticky
nepromyšlený, nerozumný a čiší z něj
snaha o maximální profit ve prospěch
soukromé firmy.
Radnice se brání tím, že proti plánované výstavbě garážového domu při
vzniku této myšlenky nikdo z obyvatel uvedených ulic a panelových bloků
nic neměl. „Je pravdou, že parkovací

domy chybí obecně na celém území
města. Druhou věcí je, a velmi mě
mrzí, že pokud se projednává tak rozsáhlé území, jako je Brněnská, Tylova
a okolí, tak nás vypracování podobných plánů stojí nemalé finanční prostředky. Konkrétně v této lokalitě jsme
svolávali opakovaná veřejná slyšení
k tomuto projektu. Na těchto jednáních nikdy nikdo nevznesl žádné protesty proti plánované výstavbě tohoto
garážového domu. Spíše jsme se vždy
bavili o tom, kde vysadit nové stromy,
kam přesunout stávající dětské hřiště,“
vyjádřil se Vlastimil Uchytil, místostarosta Prostějova.

jak šel čas Prostějovem ...

Partyzánská ulice

AKTUÁLNÍ
KOMENTÁ
VEERNÍKU
Nebyl to první, ovšem ani poslední
případ, kdy se zrovna obyvatelé lokality okolo Tylovy ulice probudili pozdě. Nicméně tenkrát před deseti lety
si svoji petici obhájili a vedení města
od stavby garážového domu upustilo. Tím se ale problém s parkováním
odložil na hodně dlouhá léta. Teprve
až nyní po dvou etapách rekonstrukce Tylovy ulice se zde vytvořila nová
parkovací místa. A to vám bylo zase
řečí... Opravdu paradoxní je, že na
veřejných projednáváních lidi z „tylovky“ a okolí vždy mlčí jako zařezaní
a při popisování jednotlivých projektů vždy souhlasně kývou hlavami!
(mik)

MÁTE UŽ
PEDPLATNÉ
VEERNÍKU
NA ROK 2018?

Legendární hostinec. Partyzánská ulice byla otevena v roce 1893 p+vodn% jako
ulice Radeckého, od kv%tna 1919 Štefánikova a od listopadu 1940 op%t Radeckého
(Radetzky-Gasse). Sou'asné pojmenování platí od 'ervence 1945 na po'est partyzánského hnutí b%hem druhé sv%tové války. V roce 1903 zde byla vybudována kanalizace, o dva roky pozd%ji ulice osázena stromy. V rohové budov% s Havlí'kovou
ulicí ('. 30) otevel v roce 1902 Karel Kaštyl hostinec, který pod názvem Na R+žku
funguje dodnes, další hostinec Františka Kovaíka byl v dom% 'íslo 9. V dom% 'íslo
4 sídlil bývalý cejchovní úad, v domku 'íslo 8 byla ješt% za rakouského mocnáství
'etnická stanice. Ve stavení 'íslo 27 bydlel obchodník Augustin Krist, mezinárodní
rozhod'í v kopané.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Palackého ulice

CHYSTÁ SE VLNA
NOVÁ SOUTŽ
PRO ABONENTY

BUTE U TOHO!
Pro objednávky
•
volejte: 608 960 042
•
pište:
predplatne@vecernikpv.cz
•

TTE UŽ PÍŠT!
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168 „UTAJENÝ“ ZÁSAH KOMANDA U LIDLU

Sousedské naschvály

Uplynulou středu 18. října odpoledne byla na lince tísňového
volání přijata žádost o vyslání
hlídky k vyřešení sousedských
problémů. Strážníci na místě
kontaktovali šestatřicetiletého
oznamovatele, který tvrdil, že
soused bydlící ve stejném domě
mu lepidlem poškodil zámek od
místnosti s jízdními koly. Strážníci zkontaktovali devětaosmdesátiletého muže. Ten uvedl, že si
oznamovatel vše vymyslel a dál
se odmítl k věci vyjadřovat. Konflikty mezi sousedy jsou dlouhodobějšího charakteru. Oba
pánové byli poučeni o předání
záležitosti příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Ten může
osobě, která se vůči jinému dopustí schválnosti, udělit pokutu
až do výše dvaceti tisíc korun.

Co se odehrálo před prostějovským supermarketem
zahalila Policie pod roušku tajemství

PROSTĚJOV Minulé pondělí odpoledne zasahovalo na parkovišti u supermarketu Lidl v ulici Újezd policejní komando.
Zhruba desítka policistů zablokovala služebními auty škodovku, ve které seděl mladý muž a další dva lidé. Podle kusých informací, kterých se od policie bohužel nedostává, šlo o zásah
proti vykradači aut z Prostějova!

Michal KADLEC
S jistotou víme zatím to, že u Lidlu
nezasahovali zdejší policisté, nýbrž
strážci zákona patřící pod Jihomoravský kraj. O případu jako první informoval server pvnovinky.cz. „Zákrok prováděli policisté z Krajského
ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje v Brně. Z tohoto důvodu mi
nepřísluší se o něm vyjadřovat. Ale
byli jsme o něm kolegy z Brna předem informováni,“ sdělil František

Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Dotazy směřované mluvčí brněnské krajské policie však byly skoro
zbytečné. Nic konkrétního jsme
se nedozvěděli. „Případ je v šetření,
proto o něm nebudeme informovat,“
odbyla média Štěpánka Komárová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Brně.
Večerník zjistil, že policejní komando odvezlo z parkoviště v centru

KRONIKA
Z lidí mámil peníze

Foto: internet
Policejní komando zadrželo na parkovišti u Lidlu na Újezd% dva muže a starší
ženu. Strážci zákona odmítají prozradit pro'.
Foto: www.pvnovinky.cz

města dva muže a ženu, všichni tři
dostali pouta a policisté je odvezli
neznámo kam. Starší žena byla ještě v pondělí večer propuštěna, oba
muži ale zůstali zřejmě ve vazbě.

„Ten mladý klučina se jmenuje Patrik a bydlí v Rozhonově ulici v Prostějově. Jel ve vykrádačkách aut a delší
dobu se schovával,“ informoval nás
zdroj, který si nepřál být jmenován.

seniora
Zpronevra: Pjené Poh'ešovaného
NAŠLI V BOLESTECH
Foto: internet

Poctivá nálezkyně
V dopoledních hodinách čtvrtku
19. října se na linku 156 obrátila
žena s tím, že našla na zastávce
MHD v Krasicích kabelku s doklady, mobilem a finanční hotovostí. Hlídka od oznamovatelky
nález převzala. Po dvou a půl hodinách se na služebnu dostavila
majitelka kabelky. Strážníci devětačtyřicetileté ženě nález předali.
Oznamovatelce patří velké poděkování. Jen díky ní žena nepřišla
o svoje cenné věci.

Cizinec pálil plasty!
Předminulou neděli 15. října
krátce před polednem bylo
přijato telefonické oznámení
o vycházejícím kouři z objektu
bývalého obchodního domu
nedaleko centra města. Na místo byla k prověření události
vyslána hlídka, ze své základny
vyjeli na místo i hasiči. Strážníci
v prostorách objektu kontaktovali devětačtyřicetiletého cizince. Ten údajně uklízel prodejnu
a přiznal se ke spálení hromady
kartonů na dvoře areálu. Dle zápachu a barvy kouře docházelo
i k pálení plastů. Hasiči oheň
uhasili. Cizinec je podezřelý ze
spáchání přestupku podle zákona o ochraně ovzduší. Věc byla
předána k dořešení příslušnému
správnímu orgánu.

Vandalové zapírali
Strážníci zadrželi v sobotu 14. října dva muže, kteří poškodili zaparkované vozidlo. Oznamovatel
nahlásil na linku 156, že při cestě
domů uviděl u svého vozidla zaparkovaného před domem dva
muže. Starší z dvojice bouchal
rukou do zadního okna spolujezdce, až ho rozbil. Po vyrušení
oznamovatelem z místa odešli.
Dotyčnou dvojici hlídka zastihla
nedaleko. K činu se přiznat nehodlali a tvrdili, že ulicí vůbec
neprocházeli. Jejich totožnost
byla zjištěna přes přivolanou
hlídku Policie ČR, která se na
místo dostavila. Celá záležitost
byla předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

cennosti prodal i matce...

PROSTĚJOV To je ale čípek! Policisté zadrželi mladíka z Prostějova,
který si od své přítelkyně půjčil dvě cenné věci, kterých se však vzápětí zbavil silně pod cenou. Jednu z nich prodal, druhou dokonce předal
vlastní matce, která mu za to půjčila dvě stovky! Mladý muž je nyní podezřelý ze zpronevěry.
„Z přečinu zpronevěry podezírají prostějovští policisté devatenáctiletého
muže z Prostějova. Tohoto skutku se měl dopustit tím, že si na přelomu
měsíců září a října od své o rok starší známé půjčil power banku v hodnotě
pěti set korun. Ještě týž den toto zařízení dal do zástavy své matce oproti
půjčce dvou set korun. O necelé dva týdny si od stejné známé pod záminkou uskutečnění hovoru vypůjčil mobilní telefon v hodnotě bezmála devatenácti tisíc korun. Telefon však nevrátil, ale za částku šesti tisíc korun ho
prodal neznámému muži v Brně,“ prozradila Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. „V případě prokázání viny
a odsouzení podezřelému mladíkovi za přečin zpronevěry hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky,“ doplnila mluvčí krajské policie.
(mik)

PROSTĚJOV
Několik
dní
prostějovští policisté pátrali společně s rodinou po pohřešovaném
osmasedmdesátiletém muži. Předminulou sobotu ho našel jeden
z občanů Prostějova na své zahradě.
Zraněného a značně dezorientovaného...
„V sobotu čtrnáctého října před
devátou hodinou vyjížděla hlídka
k ležícímu muži. Po příjezdu na místo byl zkontaktován devětatřicetiletý
oznamovatel. Ten hlídce označil
místo na své zahradě, kde na zemi
ležel senior. Mladší muž se mu před
příjezdem hlídky snažil pomoci
vstát, což se nepodařilo. Starý pán
byl dezorientovaný, zraněný na hlavě

a na rukou. Co se stalo, nevěděl...,“
popsala událost Tereza Greplová,
tisková mluvčí Městské policie
Prostějov.
A tak započalo zjišťování informací, z čehož vyplynulo, že senior pravděpodobně na pozemek
v noci přepadl přes nízkou zděnou
zídku. „Strážníci na místo přivolali
záchrannou zdravotnickou službu,
která jej odvezla do nemocnice na
ošetření. V průběhu řešení situace
byla přijata informace od Policie ČR
o pohřešovaném osmasedmdesátiletém muži. Totožnost se shodovala
s ležící zraněnou osobou. Strážníci
tedy zpětně vyrozuměli policisty
o situaci,“ dodala Greplová. (mik)

DALŠÍ KRÁDEŽ V MY(CE VE WOLKEROV) ULICI!
PROSTĚJOV V kronice na této
straně Policie ČR informuje o události, kdy majitelka škodovky, která
své auto ponechala v myčce u centra
města, přišla o kabelku s cennostmi.
Netrvalo dlouho a máme tu další
případ podobné krádeže!

„V pátek dvacátého října odpoledne vnikl neznámý pachatel
do neuzamčeného vozidla, které
bylo odstavené v mycím boxu
automyčky v ulici Wolkerova.
Pachatel využil asi deseti minut,
kdy byl vůz bez dozoru, a odci-

ERNÁ

zil z něj kabelku s peněženkou,
tankovacími kartami, stravenkami, osobními doklady a dalšími
věcmi.
Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na asi čtyři a půl
tisíce korun,“ prozradila Marie

Šafářová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. „Pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí
mimo jiné trest odnětí svobody
až na dva roky,“ dodala mluvčí
krajské policie.
(mik)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

PODNIKATEL ZE PTENÍ SKONIL NA DN

Podezření ze spáchání přečinu
podvodu si vyslechl od prostějovských policistů třicetiletý
muž z Olomouce. Pod různými
záminkami vylákal z osmi lidí
přes 200 000 korun. Od poškozených z Prostějovska si „vypůjčil“ například na nákup levné
nafty, vypálení slivovice, opravu
kotle a podobně. A nejednalo se
o malé částky. Vždy slíbil, že peníze vrátí během pár dnů nebo
týdnů zpátky, ačkoliv si byl vědom své špatné finanční situace.
Svým jednáním způsobil škodu
za 224 000 korun i přesto, že za
podobný skutek byl v posledních třech letech pravomocně
odsouzen.

Okradena v myčce!
Předminulou neděli 15. října
vpodvečer přišla o značkovou
kabelku dvaapadesátiletá žena.
Krádež se stala na Poděbradově
náměstí v myčce vozidel. Taška
zmizela z vozidla Škoda Octavia
ze sedadla spolujezdce a poškozená v ní měla sluneční brýle
a peněženku, ve které se nacházela finanční hotovost čtyři
tisíce korun, osobní doklady
a doklady od vozidla a také platební karta. Poškozená si škodu
vyčíslila na sedmnáct tisíc korun. Případ policisté šetří pro
trestné činy krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

A je bez slivovice!
V době od 13. do 18. října vnikl do sklepní kóje v Prostějově
v ulici Václava Špály neznámý
pachatel. Poté, co se dostal dovnitř, z ní odcizil dva skleněné
demižony o obsahu pěti litrů slivovice a jeden demižon s deseti
litry slivovice. Majitel si škodu
vyčíslil na 6 500 korun. Případ
policie šetří pro trestné činy
krádeže a porušování domovní
svobody, za které hrozí dle trestního zákoníku až tříletý trest odnětí svobody.

Tomáš Pikryl dluží pes 11 milion,
za podvod byl odsouzen podruhé
PROSTĚJOV Říká se, že peníze dělají peníze. Řada lidí si pod
tímto heslem chce zajistit bezstarostný život díky investicím.
Půjčí si, finance použijí na nějaký projekt a věří, že na tom vydělají. Zatímco některým to skutečně vyjde, jiným nikoliv. Do
té druhé skupiny patří i Tomáš Přikryl ze Ptení. Nejenže se během svého podnikání pekelně zadlužil a jeho firma Investum
CZ skončila v likvidaci, minulé úterý byl už podruhé odsouzen
za podvod.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Sedmačtyřicetiletý Přikryl má dle
loňského insolvenčního návrhu
dlužit v součtu více jak jedenáct
milionů korun. Jak konstatuje jeho
právní zástupce, své závazky přitom
není schopný hradit. Otec dvou dětí
se měl rovněž dopustit podvodu,
a to tak, že coby jediný jednatel
společnosti Investum CZ převzal
od zhotovitele projekt, za který od

obce Ptení inkasoval 130 tisíc korun.
Fakturu však nikdy neuhradil.
U tribunálu se řešila zejména otázka,
zda si v té době byl vědom toho, že své
závazky nikdy nesplatí. Dle vyslechnuté znalkyně byla Přikrylova
společnost v době uzavření smlouvy
stále solventní. Na druhou stranu její
účetní vypověděla, že nebyla schopna hradit náklady za elektřinu či telefony. Samotný Přikryl se bránil tím,
že jemu a jeho firmě řada dalších
společností dlužila. Vztahy mezi
nimi však byly dosti neprůhledné
a v celé záležitosti figuroval mimo
jiné i známý romský zedník Michael Rehovič, který byl odsouzen

Na d+m Tomáše Pikryla a jeho manželky, který vyrostl nedaleko zámku ve Ptení,
jsou v sou'asnosti vedeny 'etné exekuce.
Foto: archiv PV Veerníku

za machinace s neplacením daní.
Okresní soud nejprve Přikryla
osvobodil, státní zástupkyně se
však odvolala, krajský soud jí dal
za pravdu a tak věc opět skončila
v Prostějově. Zde byl Přikryl na
podruhé již odsouzen. „V rámci
doplnění dokazování znalkyně svůj
posudek rozšířila o skutečnost,
že v době uzavření smlouvy byly
prováděny velké výběry z účtu Investum CZ, a to ve výši až sedmi milionů
korun. Ve hře byla i pětimilionová
půjčka. To společnost výrazně
oslabovalo,“ odůvodnila změnu sta-

noviska senátu jeho předsedkyně
Šárka Dušková. Mezitím byl
Přikryl za podvod odsouzen
i v Olomouci, takže u soudu vyfasoval souhrnný podmíněný
tříletý trest. Během následujících
čtyř let se však musí pokusit uhradit způsobenou škodu. Provedenou exekucí se v jeho případě
zatím podařilo vymoci pouze něco
přes dva tisíce korun. Odsouzený
zároveň nesmí tři roky podnikat.
Rozsudek však dosud není pravomocný, Tomáš Přikryl se proti němu
na místě odvolal.

150123020036

s mstskou policií

děti, pejsci

BLAHOPØEJEME!!!

Vojtěch MĚCHURA
16. 10. 2017 52 cm 3,75 kg
Myslejovice

Michal MÁRA
17. 10. 2017 52 cm 4,45 kg
Prostějov-Krasice

Radek LAPŠANSKÝ
15. 10. 2017 49 cm 3,40 kg
Bílovice

Maxmilián NÁGL
17. 10. 2017 44 cm 2,30 kg
Ohrozim

Filip ZAORAL
17. 10. 2017 52 cm 3,70 kg
Olomouc

Michal KACÁLEK
15. 10. 2017 50 cm 3,95 kg
Biskupice

Pondělí 23. října 2017
www.vecernikpv.cz

pustily do sázení celkem deseti
stromů, mezi něž patřily jabloně,
hrušně, švestky či třešně.
Po zahrnutí posledního stromku se všichni přítomní mohli
občerstvit štrůdlem a čajem
a pak se vydat na dobrodružnou
stezku, kde už pro ně bylo
připraveno celkem pět stanovišť
FOTOGALERIE
s nejrůznějšími úkoly. Díky nim
klikni na
se děti dozvěděly celou řadu zawww.vecernikpv.cz
jímavostí ze života stromů, které O    !   <   =
Foto: Martin Zaoral
si na závěr i zopakovaly. Poté, co
splnily poslední úkol a odnesly sladká odměna. O úžasnou ku- nádherně prosluněné podzimní školka je nejlepší na světě!“
jablíčko na otevřené dlani zpět lisu celé akce se postarala sa- odpoledne. „Děkuji všem, co se shrnula své pocity maminka Mipřes celou louku, čekala na ně motná příroda, která vymalovala zapojili, za krásnou akci. Naše chaela.
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ARONEK

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.

 !" # !$%&'

Na odpolední výsadbu stromů
se všichni ve školce pečlivě
připravovali po celý den. Děti
včetně těch nejmenších prcků
se za asistence svých učitelek
vrhly do přípravy občerstvení
pro své rodiče a společnými silami upekly výtečný jablečný
štrůdl. Odpoledne se pak
společně s rodiči vypravily na
čarodějnickou louku za Ohrozimí, která se rozprostírá nedaleko nedávno vybudovaného areálu pro pořádání venkovních akcí.
Zde se vyzbrojeny dostatečným
množstvím rýčů a lopat s chutí

ASTA

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

OHROZIM Ohrozimská školka se
uplynulý čtvrtek aktivně zapojila do
projektu Milion ovocných stromů
pro krajinu. Jeho cílem je vrátit do
zemědělské krajiny tradiční druhy
ovoce a tím podpořit pestrost naší
přírody, zadržování vody v krajině
i vztah lidí k místu, kde žijí.

Školka zasadila DESET
 <    /   
BYLI JSME
U TOHO

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!

Petr GENČUR
16. 10. 2017 48 cm 2,70 kg
Lutín

Nela CHYTILOVÁ
15. 10. 2017 51 cm 3,40 kg
Hruška
Marek LOUBAL
15. 10. 2017 49 cm 3,10 kg
Police

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

6

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

www.vecernikpv.cz
PROSTĚJOV České dráhy vyhlásily
záměr prodeje pozemků, budov i železničního svršku za místním nádražím v Prostějově. A místní magistrát
se chytil šance a po souhlasu většiny
zastupitelů se do záměru přihlásil.
„Jde o velice lukrativní pozemky, které
bychom mohli využít k vybudování
velkého parkoviště, mohli bychom
rozšířit dětské dopravní hřiště nebo
zde postavit něco jiného potřebného.
Tomu musí samozřejmě předcházet
úspěch ve veřejné soutěži. Pokud bychom vyhráli a České dráhy nám pozemky prodaly, jsme samozřejmě připraveni k demolici stávajících budov,
které tu jsou, a v nichž podle mých
informací dnes přespávají bezdomovci,“ potvrdil Večerníku Jiří Pospíšil
(PéVéčko), náměstek primátorky statutárního města Prostějova.
Večerník se dozvěděl, že cena za
uvedené pozemky včetně veškerého příslušenství se má pohybovat okolo 3 750 000 korun. Jde
o částku, kterou požaduje majitel.
„My se přihlásili do soutěže s určitou
nabídkou, kterou však není moudré
nyní prozrazovat kvůli možné konkurenci. Chceme od vás pouze vědět,
zda schválíte, abychom do toho šli,“
obrátila se k zastupitelům primátorka
Alena Rašková (ČSSD). Pokud by
platila uvedená cena, pak by se jeden
metr čtvereční pozemku za místním
nádražím kupoval za 420 korun, což
je vzhledem k lokalitě poblíž centra
Prostějově poměrně slušná cena. „Finanční výbor tento materiál projednal
na své schůzi a všichni zúčastnění členové byli pro,“ poznamenal Bedřich
Grulich (ČSSD), radní a předseda
finančního výboru města. Odbor
správy a údržby majetku města rovněž
nemá námitek ke schválení odkupu
nabízených pozemků včetně staveb
a dalších součástí i příslušenství v ulici
Sladkovského do vlastnictví statutárního města Prostějova.
„Budovy, které jsou součástí na-
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kontejnery je

bízených pozemků, jsou ve velmi
špatném technickém stavu, s ohledem k dlouhodobému neprovádění
údržby a oprav jsou již zdevastované.
V případě uskutečnění odkupu předmětných pozemků je nutné počítat
s náklady na zajištění demolice těchto
budov a odvoz stavební sutě. Rovněž
bych chtěl upozornit na skutečnost, že
všechny nabízené pozemky se nachází v ochranném pásmu dráhy a veškeré stavební i zemní práce v tomto
ochranném pásmu je možno provádět
pouze v souladu se zákonem o dráhách,“ předložil zastupitelům písemné
vyjádření k celé záležitosti Libor Vojtek, vedoucí odboru správy a údržby
majetku města.
Záměr odkoupit od Českých drah
pozemky za místním nádražím odsouhlasili kromě koaličních zastupitelů i někteří opozičníci. „Mně
se to zdá jako dobrý nápad, pozemky
jsou atraktivní a celkem za slušný
peníz. Určitě se nám mohou hodit
k mnoha prospěšným věcem. Jen
bych rád upozornil, že dříve tu bylo
železniční depo a pokud budeme chtít
dát prostor do pořádku, nestačí jen
zbourat domy a vytrhat koleje. Budeme mít co dělat i s odborem životního
prostředí. Půda je totiž velmi nasáklá
olejem z lokomotiv,“ přidal určitou výstrahu Petr Kousal (KDU-ČSL).
Pokud magistrát zvítězí a stane se
majitelem zmíněných pozemků, má
s nimi jasné plány. „Vzhledem k tomu,
že lokalita se nachází blízko mnohých
sportovišť i dětského dopravního hřiště, vybudujeme zde velké parkoviště. Navíc v celém prostoru vysadíme
rozsáhlou veřejnou zeleň,“ prozradil
Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky.
Jak ale Večerník často upozorňuje, v současnosti žije v domcích za
místním nádražím zhruba dvacítka
bezdomovců. Co pak s nimi? „Pokud
se staneme majiteli pozemků, budovy
samozřejmě zbouráme. Bezdomovce
v nich ale necháme přežít zimu,“ ujistila
primátorka Rašková. „Ti lidé se budou
muset dostat pryč. Není v zájmu měs-

Michal
KADLEC
 V poslední době se hovoří o určitém nebezpečí na velkém rondelu
u čerpací stanice OMV v Plumlovské
ulici. Bude podle vás stačit opatření
ze strany města, které nechá všechny
přechody nasvítit?

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

Není žádnou novinkou, že již několik let trápí město četné dopravní problémy. O některých z nich si
Večerník povídal s dopravním inženýrem Michaelem Vafkem z Dopravního inspektorátu Prostějov
Policie ČR. Také on sám považuje
za největší problém současnosti
enormní zvýšení intenzity dopravy
v Olomoucké ulici. A s vpuštěním
nákladní dopravy na jižní kvadrant
by byl opatrný...

„Těch opatření na okružní křižovatce
ulic Anglická, Plumlovská a Josefa Lady
bylo dohodnuto s vedením magistrátu
podstatně více. Největším problémem
na uvedené křižovatce jsou nehody
cyklistů, kdy v roce 2016 byly zaznamenány hned tři případy s jedním těžkým
zraněním a dvěma lehkými . Jedná se
například o vybudování cyklostezky kolem této okružní křižovatky, aby cyklisté
nejezdili po uvedeném rondelu. Mnozí
cyklisté jezdí prostředkem a nelze je objet ani zprava, ani zleva. Další problém
je střet vozidel s cyklisty při odbočení
motorového vozidla vpravo do výjezdu
z okružní křižovatky, přičemž cyklista
jede rovně po prstenci okružní křižovatky. Pokud se jedná o nasvětlení přechodů na uvedené křižovatce, určitě se zlepší situace v době snížené viditelnosti.“
 Hodně se psalo o opatření v Tiché
ulici, kde má dojít k vykácení starých
hrušní. Předpokládalo se, že jde o návrh dopravního inspektorátu. Můžete celou situaci osvětlit, proč vůbec

PROSTĚJOV Už druhé kolečko po letním odloučení uzavírá pravidelný seriál rozhovorů s významnými postavami veřejného života,
který nese název „NA ROVINU“, kdy se známých osobností ptáme
na aktuálně žhavá témata. Jako první v jednotlivých rundách míříme do dění na magistrátu, kdy na otázky odpovídají komunální
politici z Rady statutárního města Prostějov. Ve druhé rundě je pod
naši kuratelu pozván zástupce podnikatelské sféry, následně přichází na řadu osobnost z kulturní či společenské oblasti a dnes pak
odchází na vybraného pracovníka ze státní správy policie či justičních orgánů. Příště pokračujeme dál...

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

tí nového majetku města by se mělo
rozhodnout ještě letos. České dráhy
ovšem doposud výsledky soutěže
nevyhlásily. „Zatím skutečně nemáme

nutí. Vzhledem k tomu, že se jedná
o prioritní akci z hlediska bezpečnosti
průchodu chodců a cyklistů přes
ulici Olomouckou, bude urychleně
zahájeno zpracování dalšího stupně
projektové dokumentace pro stavební
povolení,“ nastínil první náměstek
primátorky a doplnil, půjde o investici
roku 2018.
„Netušili jsme ale, že most přes říčku
Hloučelu v Olomoucké ulici je tak
nízký. Proto na začátku podchodu
bude umístěna dopravní značka
upozorňující cyklisty, aby sesedli z kola.
Jinak by se mohli uhodit do hlavy
o konstrukci mostu,“ doplnil Zdeněk
Fišer.
(mik)

žádný výstup a čekáme na zásadní informaci ze strany Českých drah. Záleží
to na nich, kdy otevřou obálky s jednotlivými nabídkami zájemců o tyto

pozemky. Pokud jich je tedy víc,“ zareagoval na dotaz Večerníku Jiří Pospíšil,
náměstek primátorky statutárního
města Prostějova.
(mik)

náměstek primátorky statutárního
města Prostějov.
Zároveň přiznal, že podzemní kontejnery a jejich využívání se potýkají s jedním
hodně velkým nešvarem. „Na negativní
zkušenost při vývozech kontejnerů na
papír a plast nás upozornila sama svozová
firma. Občané papírovými krabicemi bohužel ucpou vstupní otvor, tudíž kontejner
je poloprázdný a nelze do něj dále ukládat
odpad. Při jeho vysypávání se papírové
krabice zaseknou a kontejner není možno ani vyprázdnit na svozové vozidlo. To
jednak snižuje výtěžnost a svozové společnosti se navíc zvyšují náklady na přepravu
ke zpracovateli,“ uvedl náměstek. „Stačí
přitom krabice či plastové lahve roztrhat
a zmačkat tak, aby svou objemností neucpávaly vstupní otvor kontejneru. Apelujeme tedy znovu na občany, aby papírové
krabice a plastové láhve před uložením do
podzemních kontejnerů roztrhli nebo sešlápli. Ušetří tak nejen prostor kontejneru,
ale také veřejné finance,“ posílá vzkaz veřejnosti Jiří Pospíšil.
(mik)

     

mají být letité stromy pokáceny?
„Tvrzení, že se jedná o podnět dopravního inspektorátu, není pravdivé. Majetkovým správcem této komunikace
je Správa silnic Olomouckého kraje.
Silnice na ´Tiché´ je v havarijním stavu.
V rámci připravované rekonstrukce se
chystá také její rozšíření. Stávající hrušně
jsou zasazeny v nezpevněné části silnice
a při její rekonstrukci by tak došlo k narušení kořenového systému stromů.“
 Řidiče v Prostějově trápí situace
v Olomoucké ulici, kde se každý den,
převážně v odpoledních hodinách,
tvoří obrovské fronty vozidel. Jaký je
podle vás důvod a navrhujete nějaká
opatření ke zlepšení situace?
„Je třeba konstatovat, že podle celostátního sčítání je nárůst intenzity dopravy
v Olomoucké ulici velmi výrazný. V roce
2010 se pohybovala intenzita dopravy

kolem jedenácti tisíc vozidel za čtyřiadvacet hodin, v roce 2016 se tato intenzita pohybovala už okolo patnácti a půl
tisíce. Z toho se podíl těžké nákladní dopravy ustálil na cifře okolo třinácti stovek
vozidel za den. Nárůst intenzity je tudíž
výrazný. Způsoben je velkým rozšířením
nákupního centra i celkovým nárůstem
intenzity dopravy ve směru od centra
či obytné části Prostějova na Olomouc.
Je tak třeba konstatovat, že Olomoucká
ulice je v současné době dopravně nejzatíženější komunikací ve městě Prostějov.
Jediným řešením je vybudování dalších
obchvatů, například takzvané severní
obslužné komunikace, která Olomouckou ulici propojí s ulicí Kosteleckou
a následně až se sídlištěm Hloučela
a odvede značnou část dopravy mimo
centrum Prostějova a tím i Olomouckou ulici.“
 Jaký je váš názor z pohledu odborníka na možnost povolit na jižní kvadrant vjezd nákladní dopravě?
„Určitě bych přivítal odvedení těžké
dopravy z centra města Prostějova jinam. Z druhé strany si myslím, že není
vhodné zavlékat těžkou dopravu do sídliště mezi obytné domy do ulic Anenské
a Anglické. Je třeba spočítat, jak je těžká
tranzitní doprava v uvedeném místě
vůbec silná a při uvolnění ´jižního kvadrantu´ pro tuto dopravu zjistit, kolik
těžké nákladní dopravy zde bude projíždět. Po zjištění těchto čísel lze teprve
uvádět nějaké závěry.“
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ta mít v této ani jiné lokalitě tábor pro
občany bez přístřeší. Jako poslední
záchrana slouží Azylový dům,“ přidal
náměstek Jiří Pospíšil s tím, že o naby-

bezpečnost chodců i cyklistů, kteří
v těchto místech dosud přecházejí
na druhou stranu po silnici. A jelikož
zde není povolený přechod, chodci
a cyklisté se tak často vystavují obrovskému riziku. Proto radní rozhodli
o vybudování podchodu pod mostem
silně frekventované Olomoucké ulice.
„Navržená úprava, kterou jsme odsouhlasili, propojí západně orientovanou stávající smíšenou stezku vedoucí
podél vodního toku Hloučela s komunikací východně v ulici Říční. V rámci
tohoto projektu je také navrženo nasvícení celé trasy veřejným osvětlením. Do
konce října letošního roku bude na tuto
investiční akci vydáno územní rozhod-
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PROSTĚJOV Už na jaře letošního
roku Večerník informoval o záměru
prostějovského magistrátu vybudovat pod mostem přes říčku Hloučelu
v Olomoucké ulici podchod pro
chodce a cyklisty. Tento projekt nyní
dostává reálné kontury, i když radní
museli ze svých nároků slevit. Zjistilo se totiž, že most není dostatečně
vysoký, aby pod ním projeli cyklisté bez toho, že by byli vystaveni
nebezpečí úrazu.
„Cyklisté budou muset sesednout
z kola,“ prozrazuje Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky statutárního města Prostějova.
Záměrem celého projektu je zajistit

PROSTĚJOV Lidé v Prostějově už
nějaký čas mohou využívat několik
stanovišť s podzemními kontejnery
na odpad. Zatím jsou vybudována
tři „hnízda“, a to ve Školní ulici a na
náměstích E. Husserla a Spojenců.
Podle vedení magistrátu se připravují
i další lokality, kde by se nádoby na
tříděný odpad zabudovaly do země,
čímž by se dále eliminoval negativní
pohled návštěvníka města na nepořádek okolo venkovních kontejnerů.
Ty současné podzemní ovšem nepřinášejí pouze pozitivní zkušenosti...
Jak se Večerník dozvěděl, v současnosti
je třeba také řešit náklady spojené s výklopem nově vybudovaných podzemních kontejnerů na tříděný odpad. „Jde
o novou činnost, kdy podzemní kontejnery na papír a plast musí vyvážet samostatně nákladní vozidlo s vanovým
kontejnerem a hydraulickou rukou,
proto je třeba o tuto činnost rozšířit stávající smlouvu se společností FCC Prostějov,“ vysvětlil Jiří Pospíšil (PéVéčko),

„Obèané jsou
ne
ucpávají je,“ svìdomití,
konstatuje
námìstek pr
imátorky Po
spíšil
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vající jezdí po Prostějově už osm a půl
roku. V příštím roce je proto nutná jejich výměna. Jeden vůz stojí přes šest
milionů korun, drtivou většinu pořizovacích nákladů ovšem pokryje dotace. A nové stroje budou ještě ekologičtější než ty současné. I vývoj v této
technice jde neuvěřitelně dopředu,“
dodal na toto téma další z náměstků
primátorky Jiří Pospíšil.
Městskou hromadnou dopravu v Prostějově provozuje společnost First
Transport Lines, a to na základě rámcové smlouvy až do konce roku 2023
s konkretizovanými smluvními dodatky vždy na období příslušného kalendářního roku.

19

S podzemními

Pondělí 23. října 2017
www.vecernikpv.cz

problém
 /'-  8 ;;;

KORUN Podchod bude, ale pozor na hlavu!
-
VÍC! 2,4
 -

netové stránky www.vecernikpv.cz

navštivte stále více oblíbenější inter



VÝHODNÉ


Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Naprostou novinku
chystá prostějovský magistrát pro
řešení problematiky sociálního bydlení. Poprvé se v našem městě objeví
modulární bytové jednotky, které
pomohou řešit nedostatečnou kapacitu stávajících objektů. Konkrétní
možnosti využití bude navrhovat
speciálně ustavená komise.

PROSTĚJOV Sice ještě není jasné, kdo za srážku cyklisty na přechodu
u kruhové křižovatky na Petrském náměstí může, jedno je ale jisté. Zraněný
cyklista těsně před převozem do nemocnice policistům nadýchal 0,68 promile alkoholu.
„V pondělí šestnáctého října dvacet minut před sedmnáctou hodinou jel na jízdním
kole po cyklostezce přilehlé k ulici Sádky šedesátiletý cyklista. Měl v úmyslu přejet
ulici Újezd a pokračovat v jízdě na Petrské náměstí. Silnici začal přejíždět po přechodu pro chodce a přitom ale přehlédl osobní vozidlo KIA, které jelo ke kruhové
křižovatce Dolní, Wolkerova, Petrské náměstí a Sádky. Tím došlo ke střetu a zranění
cyklisty, který byl z místa převezen sanitkou do místní nemocnice,“ uvedla Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Vzápětí ale bylo zjištěno, že zraněný cyklista nebyl střízlivý! „Dechovou zkouškou bylo požití alkoholu vyloučeno u řidiče vozidla, ovšem cyklista nadýchal 0,68
promile alkoholu. Druhá dechová zkouška nebyla u něho provedena, protože byl
převezen do nemocnice, kde mu byl za tímto účelem odebrán biologický materiál. Na vozidle byla škoda vyčíslena na dvacet tisíc korun, na bicyklu vyčíslena
prozatím nebyla. Míra zavinění je předmětem dalšího šetření,“ shrnula událost
Zajícová.
(mik)

/ „NADÝCHAL“
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PROSTĚJOV Nehoda, která byla
objasněna celkem rychle. Mladý šofér osobního vozidla, který
v noci na parkovišti v Tylově ulici
naboural do jiného auta, byl ráno
probuzen policií! Muž byl totiž natolik opilý, že v odstaveném vozidle usnul. Kromě policistů ho budila i majitelka nabouraného auta,
která škodu zpozorovala taktéž až
s příchodem sluníčka...
„V sobotu čtrnáctého října dvě hodiny po půlnoci došlo v Tylově ulici
k dopravní nehodě. Devětadvacetiletý řidič automobilu Citroën při par-

kování z dosud přesně nezjištěných
příčin narazil do zaparkovaného
vozu Audi. Ke zranění osob nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody na
vozidlech byla předběžně vyčíslena
na dvacet tisíc korun,“ popsal zprvu
celkem banální nehodu František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Jenomže celá záležitost se vyvinula
dále, nehoda se totiž řešila až druhý den ráno. „Následující den v ranních hodinách majitelka Audi zjistila
poškození vozidla a na místo přivola-

  !

la policisty, kteří záhy zajistili řidiče
Citroënu, jehož našli přímo v autě,
těsně po nehodě v něm totiž usnul.
Muž se ke skutku přiznal, přičemž
provedenou dechovou zkouškou
u něho policisté v osm hodin ráno
změřili hodnotu 0,7 promile alkoholu v dechu. Dle svých slov měl vypít
pět odlivek rumu během předchozího večera a následnému přejezdu
z Přerova do Prostějova bezprostředně před nehodou,“ uvedl Kořínek
s tím, že příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou v současnosti předmětem
dalšího šetření.
(mik)
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PROSTĚJOV K další nehodě cyklisty
s osobním vozidlem došlo uprostřed
minulého týdne v Kralické ulici. Nepozorný chlapík sjížděl na kole z cyklostezky a nepovšiml si auta, kterému
měl dát přednost. Přesto policisté ještě
o vině nerozhodli.
„Ve čtvrtek devatenáctého října deset
minut před šestou hodinou jel po cyklostezce v ulici Kralická muž, který se před
křižovatkou přesunul na silnici a chtěl pokračovat po ulici U Spalovny. V tu dobu
jelo od centra Prostějova osobní vozidlo
Škoda Octavia. Došlo ke střetu a zranění
cyklisty, který byl převezen do místní nemocnice. Dechová zkouška byla u obou
řidičů negativní,“ prozradila Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Škoda na kole a autě byla předběžně
vyčíslena na 28 000 korun. „Nehoda je
nadále v šetření a o viníkovi nebylo doposud rozhodnuto,“ dodala Zajícová. (mik)
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Opilý viník usnul v autě, ráno ho vzbudili policisté

čala zima,“ upozornila s pohledem na
kalendář Jana Halvadžievová (ČSSD),
radní statutárního města Prostějova
a předsedkyně bytové komise.
Využitím modulárních jednotek
v Prostějově se zabývalo úterní jednání rady, celou problematiku má v gesci
náměstek primátorky Pavel Smetana.
Pod jeho vedením se ustavuje komise
složená z odborníků, která má posoudit konkrétní otázky spojené s tímto
„Nelze čekat s rukama založenýma typem staveb. Nejde totiž jen o samotv klíně, kapacita azylového domu je to- né azylové centrum. Jak připomněla
tiž aktuálně vyčerpaná, a to ještě neza- Jana Halvadžievová, stejný kapacitní

zjistili jsme
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PROSTĚJOV Letošní první setkání radních a úředníků prostějovského magistrátu s občany začne už zítra, a sice v úterý 24. října, od 17:00 hodin v Žešově. Následovat budou ještě letos další vzájemné schůzky.
Každoroční setkání v Žešově se tradičně těší značnému zájmu místních občanů. Sál
hasičské stanice je vždy plný. „Těšíme se na další podněty žešovských občanů. Od
loňského setkání jsme v této příměstské části Prostějova realizovali poměrně hodně
investičních akcí a dobré zprávy pro obyvatele Žešova máme i nyní,“ uvedla prostě(mik)
problém řeší i dům pro rodiny s dět- jovská primátorka za ČSSD Alena Rašková.
mi v ulici Pražské. „Navíc bude město
Termíny setkání pøedstavitelù radnice s obèany
rekonstruovat objekt na Šárce, kde je
ŽEŠOV
čtyřiadevadesát bytových jednotek,“
úterý 24. října v 17:00 hodin v sále hasičské zbrojnice
dodává radní.
ČECHOVICE, KRASICE, DOMAMYSLICE
Některé ze seniorů tedy bude nutné
úterý 31. října v 17:00 hodin v sokolovně v Čechovicích
na přechodnou dobu ubytovat právě
VRAHOVICE
v nově koncipovaných modulárních
čtvrtek 2. listopadu v 17:00 hodin na ZŠ v ulici Majakovského
jednotkách. První dvě vzniknou ješPROSTĚJOV - Tylova, Libušinka, Šárka
tě do konce roku v areálu azylového
čtvrtek 9. listopadu v 17:00 hodin v jídelně RG a ZŠ města Prostějova
centra, na nichž se bude testovat jejich
PROSTĚJOV - Sídliště Svobody a sídliště Hloučela
využitelnost. Mezitím komise vytipuje
úterý 14. listopadu v 17:00 hodin v jídelně ZŠ Jana Železného
PROSTĚJOV - Centrum města, náměstí spojenců, Sídliště E. Beneše
vhodné pozemky na umístění dalších
čtvrtek 23. listopadu v 17:00 hodin v jídelně ZŠ v ulici E. Valenty
modulárních jednotek.
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ností FTL Prostějov. O celém kroku
budou následně rozhodovat zastupitelé při schvalování rozpočtu města.
Předmětem smlouvy mezi magistrátem a FTL je provozování
třinácti linek městské hromadné
dopravy, a to za podmínky kompenzací ztráty, která jejich provozem vznikne. „Kompenzace vychází
ze současného rozsahu jízdních řádů,
u kterých došlo během letošního
roku k úpravám vyvolaným vývojem
potřeb občanů Prostějova. Tyto změny si vyžádaly nárůst ujetých kilometrů, a sice o třináct tisíc kilometrů
ročně. Nárůst se týká zvláště dopravy
do průmyslové zóny,“ prozradil Pavel
Smetana, náměstek primátorky, který
je na radnici zodpovědný za dopravu
v Prostějově. Vzápětí ale potvrdil, že
za navýšením úhrady ztrát v MHD

pro rok 2018 je ještě jedna věc. „Nejvýznamnější položkou ovlivňující
zvýšení kompenzace ztráty pro příští
rok je plánovaný nákup jedenácti nízkopodlažních autobusů s plynovým
pohonem, čímž přispějeme k ochraně životního prostředí a eliminaci
prachových částic a zplodin v ovzduší. Autobusy jsou plně vybaveny nejnovějším informačním systémem
pro cestující. Mysleli jsme také na
nevidomé a slabozraké, pro které je
zde speciální informační systém, který jim usnadní cestování. Pořízeny by
měly být z dotací, které budou činit
pětaosmdesát procent celkové ceny,“
objasnil náměstek. Podle jeho vyjádření je další významnou položkou,
která ovlivnila nárůst výše kompenzace, vládní nařízení zvyšující mzdy
řidičů. Růst ostatních položek je odvislý od plánované inflace nebo růstu
spotřební daně.
Nové autobusy mají splňovat ta
nejnáročnější ekologická kritéria.
„Současné jsou také poháněny plynem, jsme tak jediným městem v republice, kde v rámci městské hromadné dopravy jezdí busy na tento
ekologický pohon. Ty současné už ale
dosluhují a je potřeba vozový park vyměnit. Jak nám bylo řečeno ředitelem
společnosti FTL panem Hlochem,
životnost autobusů je devět let a stá-
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Prostějovští radní jednali o úhradě
prokazatelných ztrát v městské hromadné dopravě nadvakrát. Před třemi
týdny tento bod z programu rady města stáhli s vysvětlením, že potřebují
získat ještě více podkladů a ověřit si je.
Minulý čtvrtek pak na tiskové konferenci seznámili média s tím, že v opakované diskusi se rozhodli zařadit do
návrhu rozpočtu města na rok 2018
celkovou částku 25,76 milionu korun,
jako úhradu prokazatelné finanční
ztráty v MHD provozované společ-

Michal
KADLEC

pro Večerník

Původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Rok co rok stejná písnička, ovšem nyní se jedná
rovnou o celé album písní! V otázce úhrady prokazatelných ztrát
společnosti FTL při provozování městské hromadné dopravy
jsme si už zvykli na každoroční navyšování peněz putujících
z pokladny magistrátu na účet uvedené dlouholetého dopravce
po Prostějově. Vždycky se ale jednalo řádově o stovky tisíc korun.
Vysvětlovalo se to různě - zvyšujícími se cenami za plyn, větším
počtem linek a podobně. Jenomže minulý týden schválili radní
úhradu za MHD pro rok 2018 hned ve výši 25 760 000 korun,
což je o bezmála čtyři miliony korun víc, než tomu je v letošním
letopočtu! Jak je to možné?

„Budou pořízeny nové autobusy,“ vysvětluje nárůst
doplatku náměstek primátorky Pavel Smetana
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Prostějov (mik) - Město Prostějov
v rámci realizovaných projektů prevence
kriminality v roce 2017 provádí aktuální průzkum mezi občany Prostějova.
„Chceme se lidí zeptat na jejich názor
na kamerový systém města,“ uvedla Jana
Gáborová, tisková mluvčí prostějovského magistrátu. Prostějované mohou na
připravené otázky reagovat svými odpověďmi na webových stránkách města.

Líbí se vám kamery?

Prostějov (mik) - Plošina pro imobilní občany instalovaná na budově
magistrátu ve Školní ulici v Prostějově
projde konečně generální opravou.
„Ta začne už druhého listopadu a potrvá zhruba čtrnáct dní. O nefunkčnosti
plošiny po tuto dobu budeme občany
informovat prostřednictvím takzvaného áčka, které umístíme přímo před
touto plošinou,“ ujišťuje Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky
statutárního města Prostějova.

Plošina se opraví

Prostějov (mik) - S menšími komplikacemi v dopravě se budou muset vyrovnat obyvatelé Sadové ulice v Prostějově.
„V době od úterý čtyřiadvacátého do úterý jedenatřicátého října zde dojde k dopravnímu omezení v souvislosti opravy
vodovodní přípojky,“ vysvětlil Miroslav
Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

Uzavírka v Sadové

Prostějov (mik) - Večerník v minulém
čísle informoval o skutečnosti, že prostějovští radní se po prvním neúspěchu
rozhodli znovu prodat historický dům
v Kravařově ulici číslo 3 v Prostějově. Ani
po týdnu ale konšelé nechtějí prozradit
jméno kupce. „Konkrétní informace
předložíme až zastupitelům na jednání
v pondělí třicátého října. Zatím mohu
prozradit jen tolik, že nabídka kupce za
uvedený objekt je 2,61 milionu korun.
Zájemce hodlá v nemovitosti po její rekonstrukci zachovat obchůdky tak, jak
jsou Prostějované zvyklí,“ prozradil pouze Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky statutárního města Prostějova.

Tajnosti s kupcem

Prostějov (mik) - Odklad instalace sochy Jiřího Wolkera, o kterém Večerník
již informoval, má nyní již podrobnější
průběh. Původně měla být socha prostějovského básníka posazena na lavičku
na náměstí T. G. Masaryka letos 23. listopadu, radní se už ovšem nechali slyšet, že
kvůli stánkům na vánočním jarmarku je
slavnostní akt odložen na březen příštího
roku. „Nyní jsme se už dohodli na přesném termínu, stane se tak osmadvacátého března 2018. Nový termín je navíc
v předvečer narozenin básníka, které si
rovněž připomeneme,“ prozradila na
čtvrteční tiskové konferenci rady města
pimátorka Alena Rašková (ČSSD).

Wolker má termín

RYCHLÝ
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Přijde chlap k Vietnamci a povídá: „Ty tu furt stojíš, nemáš křečové
žíly?“ Vietnamec okamžitě reaguje: „Nemám, ale zítra dovezu.“ Tenhle
vtip vyjadřuje působení vietnamských obchodníků na našich vesnicích.
Něco potřebujete, něco vám chybí? Reakce bývá okamžitá.
Proč Vietnamci jako jediní dokáží obstát tam, kde Češi krachují?
Mnozí z rejpalů neustále opakují argument o tom, že je to díky tomu,
že se umně vyhýbají placení daní. Nejsem z finančního úřadu, nicméně
předpokládám, že právě na Vietnamce chodí kontroly ještě častěji než
na našince.
Hojně omílanou pomluvou nejrůznějších vševědů je pak zaručená teorie o tom, že Vietnamci ve skutečnosti žijí z pěstování marihuany a přes
ztrátovou prodejnu perou peníze. Pokud by tomu tak bylo, pak by byla
naprosto nepochopitelná jejich pracovní doba i zásobení prodejen. Na
vyprání peněz by stačilo, pokud by měl obchod otevřeno pár hodin
týdně a prakticky nic v něm nebylo. Rozhodně k tomu nepotřebujete
být v krámu od sedmi hodin ráno do osmi večer a mít ho nacpaný zbožím
tak, že se do něj leckterý z objemnějších domorodců už ani nevejde...
Ukázkovým příkladem v tomto ohledu může být mladá vietnamská prodavačka z prodejny ve Ptení. Její nedávno narozený chlapec
v prodejně doslova vyrůstá, batolí se, spí, hraje si. Ona ho často drží jednou rukou v náručí, druhou markuje zboží, a dokonce se stíhá usmívat
střídavě na dítě i na zákazníka. Až kluk vyroste, jistě bude v obchodě
pomáhat. Nejenže se tam perfektně vyzná, ale bude tak činit i z úcty
k rodičům, která je v Asii velmi silná. Práce pro něj bude naprosto
přirozená, nikoliv jen „poslední zoufalý pokus, jak se dostat k penězům...“
Zkrátka: žádné daňové úniky, žádná marihuana. Za úspěchem
Vietnamců dle mě stojí fakt, že na rozdíl od Čechů něco dělají a jenom
nekecají. Nevymýšlí, proč něco nejde, ale prostě to udělají. Ano, nejsou
jako politici, ale skutečně „makají“. I mezi nimi se samozřejmě najdou
vychcánci. A mezi Čechy ne?

M

Postavit rondel na křižovatce Vápenice s Olomouckou ulicí mi připadá jako dobrý nápad.
Neumím posoudit, do jaké míry to bude prospěšné ohledně plynulosti dopravy, ale jako
řidič laik vím stoprocentně, že tím alespoň
ubude problém takzvané zelené vlny, která se
na tomto úseku nedaří sladit. Ve směru od Petrského náměstí totiž popojíždíme od jednoho
semaforu k druhému a zastavujeme na červenou.
Richard Zábranský, Prostějov
Z toho, že letošní prostějovské hody propršely, bych nedělala žádnou vědu. Prostě stane se! Je pravda, že díky tomu, že se během celé neděle z nebe valila voda, nepřišlo tolik lidí, kolik se čekalo. Mně
osobně spíš vadil jiný problém. Kolotočáři odjeli kvůli počasí o několik dní dříve, než původně zamýšleli. Ovšem velké parkoviště mezi Komenského a Wolkerovou ulicí bylo uzavřeno i tak, přestože bylo úplně vyklizené a prázdné. To úředníci nemohli zvednout zadky, zareagovat na tuto situaci
a značky zákazu vjezdu odklidit? Minimálně tři dny tak parkoviště bylo nevyužité.
Petra Kalábová, Prostějov

Staèilo zvednout zadky

Pokud vím, jižní kvadrant mezi Krasickou a Brněnskou
ulicí byl stavěn proto, aby stejně jako na severní obslužnou komunikaci mohla veškerá doprava. Opakuji, veškerá! Takto nám to bylo aspoň prezentováno zástupci
radnice i na veřejných setkáních s občany. Kvadrant se
vybudoval, a najednou se přišlo na to, že sem mohu jen
osobní auta. Vůbec tomu nerozumím. Pořád se každý
ohání nějakými hlukovými studiemi, ale proč se nepřijde někdo zeptat nás - do Drozdovic - jak se nám tady
žije, když se nám každou chvíli třepou okna při průjezdu těžkého náklaďáku?
Petr Pírek, Prostějov

Při psaní tohoto příspěvku mi nezbývá než doufat,
že se mi to nestane hodně dlouho! Veřejné záchodky na hlavním vlakovém nádraží v Prostějově
jsou jedna velká hrůza a těch deset korun za to, aby
se tam člověk dostal, je dost vzhledem k tomu, jak
to tam vypadá. Ale když člověk musí, tak musí. To
pak i pouhé vědomí, že WC je blízko, stačí člověku
k tomu, aby se mu trochu ulevilo. Jenže dokud nepřekonáte ty dveře, nemáte vyhráno! V poslední
době se mi stalo už vícekrát, že mincovník zbaštil desetikorunu, ale dovnitř jsem se nedostala.
Zamčeno, či co. Naštvaná, že mi to zhltlo peníze
a nic z toho, jsem se vydala na WC na autobusové
nádraží. Tam mi to sice peníze nezbaštilo, protože
jsem neměla ani možnost je tam hodit, takže dovnitř jsem se taky nedostala... Je super, že jsou tak
blízko sebe dokonce dva záchodky, ale když jsou
oba zamčené? To mám kropit veřejnou zeleň, či
co?
M. V., Prostějov

A je po zelené vlnì!



povolit na všem a pak vše do škol
zdarma za sponzorské peníze dodávat od propisek po nábytek. To
by pak možná školství nemuselo
EU projektovat a škemrat a bát se,
že peníze někdo rozkrade a mohlo
by se věnovat plně výuce. Možná by
pak „školáky“ přestala bolet hlava,
a to nejen z podzimního marasmu,
ale marasmu vůbec...
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Tøepou se nám okna
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má třeba profesní vztah. Takovým je
v mém případě Ministerstvo školství.
Ano, to školství, které v minulém
volebním období stihlo vyměnit
dvakrát ministra, na jehož půdě
proteklo neznámo kam šest miliard korun. Když se na aféru přišlo,
byl celý dotační program poslán
do háje a s tím se zastavily i dobré
projekty v různých městech. Než
se celá věc napraví, bude tady prostor
pro spekulace, obviňování, zdržování,
torpédování a jistě z toho bude hodně zlé krve. Nám zůstanou běsy jako
centrální přijímačky, centrální maturity, EU projektování a čím dál větší
administrativa.
á osobně se domnívám, že by již
měl být konečně na každé škole
ustaven ze zákona jedinec, který by

Veøejné záchodky na hovno!

T

áme po volbách a tak pro
mnohé jde o čas vystřízlivění
či bolehlav po předvolební euforii.
Ano, mohlo se stát, že optimisticky
naladění kandidáti ve volbách vybouchli a nezbude jim nic jiného
než se i nadále živit prací. Bolehlav
může postihnout také voliče, kteří
do poslední chvíle věřili ve změnu,
a stalo se jedno velké nic, protože
prostě orchestr hrál, jak měl, noty
byly rozdány a hodně jedinců si nedalo a nedalo říci.
eď tedy bude každý úhlem svého pohledu či oboru očekávat
složení nové koalice a vlády, kdo
dosedne do konkrétního ministerského křesla i co se svým rezortem
provede. Asi všechny budou zajímat
silová ministerstva a pak ta, ke kterým

se sníženým úvazkem všechny tyhle
šílenosti administroval. Domníváte-li se, že se to očekává od ředitele, pak
vězte, že netušíte, o čem mluvíte. Ředitel je zavalen už teď. Dennodenně na něj skáčou další a další registry, tabulky, výzkumy a podobně.
Představte si, že ředitel je také jen člověk s jedním tělem, jedním mozkem
a jednou výkonností. Musí řešit třeba
takovou věc, jako vlezlou reklamu ve
školní pomůcce... Prostějov je tím
již proslaven, když se v žákovských
knížkách objevila skrýtá prezentace
jistého nákupního centra.
á osobně toto považuji za nemravné. A pokud to někoho
nechává v klidu, tak bychom si
měli uvědomit, že je to útok na
mysl těch našich nejmladších,
kteří se těší na to, že budou do
„žákajdy“ dostávat jedničky, určitě nechtějí dennodenně koukat
na jakési logo. Reklama je přitom
věc, která nás vlezle bombarduje
od rána do večera všude. Chápu tedy rozhořčení, které tato věc
vzbudila, bylo by třeba se proti tomuto rázně vymezit, stanovit jasné
pravidlo. Ideálem by bylo reklamu
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Jsou jedinci, co milují podzim pro jeho barevnost a eventuální romantičnost. Jsou ale taky jedinci, co naopak podzim bytostně nesnášejí pro jeho vlezlost, pošmournost, depresivnost a nejraději by ho zrušili, i když jistým pozitivem je návrat
k normálnímu času z toho hloupého a zbytečného letního.
Hádejte, do které patřím skupiny? Ano, romantiku mám fakt
již za sebou a tak podzim považuji spíše za bolehlav, obzvláště když se ještě třeba nedaří tak, jak by mělo. Hlava ovšem
člověka nemusí bolet jen z počasí a nezdarů.
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Toť otázka. Každý z nás je jiný, a zřejmě by na ni odpověděl úplně jinak. Vlastně jsou možné jen tři odpovědi. Buď monogamii berete jako jedinou správnou
formu uspořádání vztahu mezi dvěma jedinci, tvrdíte, že ji tak berete, ale chováte se jinak, a nebo ji ve vašem životě vůbec neuznáváte. Všechny tři možnosti
jsou správné.
Jediným problémem je, pokud se ve vztahu potkají dva, kteří mají na tuto ošemetnou otázku úplně jiný pohled, a dopředu si nestanoví vlastní pravidla. Samozřejmě existují zažitá klišé (jsou to vážně klišé?), jako že všichni chlapi jsou
stejní, nikdo v dnešní době už nedokáže být věrný, příležitost dělá zloděje, jednou
podvede každý, bla bla bla. To už jsme určitě všichni slyšeli. Moje mládí mi zatím
nedovoluje tuto věc objektivně posoudit, ale jsem si jistá, že na smrtelné posteli
k tomu budu mít mnohem více co říci.
Pokud jsou podle názorů velké části již zklamaných žen ti největší hříšníci muži,
jak je možné, že znám i vdané ženy, dokonce matky, které po ne tak dlouhém monogamním vztahu začnou své mužíčky, jimž jednou řekli ano a dali jim svůj slib,
podvádět? Jak potom vysvětlí svým ratolestem, proč vyrůstají bez tatínka?
Podle evoluce a biologického nastavení ženy by se toto přece vůbec nemělo dít.
Žena by měla být spokojená, že má potomka, starajícího se samečka, je zajištěná, a jediné, co by jí mohlo scházet, je další těhotenství. Člověk však ve všem
nefunguje tak, jak tvrdí všechny ty vědecké výzkumy a poučky o rozmnožování.
Myslím, že každý chce víc než jen vhodného kopulačního partnera, těhotenské
břicho nebo zplození co nejvíce potomků. Ještě je tu láska a blízkost (a mnoho
dalších faktorů), po nichž alespoň v nějaké formě touží každý. I kdyby mělo jít
jen o to, jak často slýchávám, nezestárnout sám. Pak už je otázkou těch dvou,
jestli jeden z nich přistoupí na monogamii, nebo ten druhý na otevřený vztah.
Na mudrování o vztazích jsou tu však jiní. V židovském náboženství se v roce
1000 rozhodli, že jedinou přípustnou formou vztahu muže a ženy bude monogamie, kterou budou následujících tisíc let zkoumat, a poté se rozhodnou, zda
to byla dobrá volba. V roce 2000 se prý sešli, aby se poradili o výhodnosti monogamie, usoudili však, že tisíc let je na posouzení její výhodnosti málo, a přidali ke zkušební lhůtě další tisícovku. Než ta doba uplyne, budeme se muset
řídit naším selským rozumem. A v roce 3000 si to povíme...

SKROMNOST Vietnamců
zachraňuje hanácký venkov

MARTIN ZAORAL
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nový seriál

Pondělí 23. října 2017
www.vecernikpv.cz

Vzáptí zmínil i další využití této
nové technologie. „Pomocí tchto speciálních desek se tisknou
i pasy, obanské prkazy, ceniny
nebo teba akcie. Tento tisk totiž
umožuje i kvalitní ochranu zmínných dokument,“ prozradil.
Spolenost Toray v Prostjov má
již samoz ejm velmi dob e vysondovaný zájem zákazník o tiskové desky. „Náš výrobní závod
má své klienty po celé Evrop
a dokonce exportujeme i do Ameriky. Soust edíme se ale hlavn na
evropské klienty, a práv proto
jsme se rozhodli vybudovat nové
vývojové a p edvádcí centrum
práv tady v Prostjov, abychom
všem zákazník m byli blíže. A rozvíjíme se samoz ejm i nadále,
chceme totiž poskytovat stále lepší a kvalitnjší služby,“ sdlila Barbora Krupiková.
Nové vývojové centrum v prostjovské Toray nebude kupodivu
velmi nároné na pot ebu nových
zamstnanc . „P estože celková
investice do vývojového centra
p edstavuje sumu zhruba sedmdesáti milion korun, hlavn
pro výrobní technologii, ale i na
novou budovu, tak pro nás dnes
naštstí nep edstavuje velký požadavek na další nábor zamstnanc . Máme p edstavu, že budeme požadovat okolo dvou lidí,
kte í budou schopni nové tiskové
stroje obsloužit a navíc komunikovat se zákazníky i podporovat je
v hledání ešení jejich technických
problém . Budeme tedy hledat

nové spolupracovníky, kte í jsou
na pomezí polygrafické tiska ské
branže, trošku chemické a trošku
strojírenské branže. P iznám se,
že zatím je nemáme,“ pousmál se
Tomáš Zikmund. „Bylo by dobré,
kdyby nkdo projevil zájem, že
jej láká jednak výzkum a vývoj
v oblasti tiskových technologií na
moderních materiálech v kombinaci s komunikací se zákazníky
ze západní Evropy. Takový lovk
ale asi neexistuje, takže v náboru
zmínných dvou pracovník budeme asi hledat rozumný kompromis. Víme, že po p ijetí nových zamstnanc je stejn ješt
njaký ten msíc budeme nové
technologii uit,“ vysílá personální manažer spolenosti Toray
vzkaz potenciálním zájemc m.
Pestože nyní vstupuje na trh
s revoluními tiskovými technologiemi, hlavní náplní prostjovské poboky zstává výroba
textilních produkt. Existuje
ješt další rozšíení innosti spolenosti Toray? „Prostor vstoupit
do neho neprobádaného tady
v Prostjov stále ješt existuje!
Naše centrála v Japonsku, která
se zabývá širokým spektrem výrob spojených s nejmodernjšími vdními disciplínami, neustále uvažuje o tom, jak bychom
mohli ješt využít volné prostory
v našem majetku v pr myslové
zón. I v tomto roce jsme zvažovali další dva projekty, zda by
mohly být do Prostjova umístny. Samoz ejm dnešní doba

další expanzi nenahrává, situace
na trhu práce je velmi složitá.
Už proto by bylo zatím riskantní spouštt nové investice. Do
budoucna ale Toray v bec neopouští myšlenku dalších rozvojových aktivit a využití volných
pozemk ,“ prozradil veerníku
Takayuki Kamei, editel grafické
divize vyslaný z japonské centrály spolenosti. „Souasné
nové vývojové centrum ale považujeme za krok velmi zásadní,
protože zatím byla v Prostjov
umístna primárn výroba než
výzkum a vývoj nových technologií,“ dodal Kamei.
Nová budova vývojového centra ve firm Toray v Prostjov
p edstavuje rozlohu zhruba 600
metr tvereních. „Budou v ní
tiskový stroj, vývojové procesory a spousta dalších zajímavých
p ístroj ,“ popisuje Barbora
Krupiková.
Velká ást souasného rozvoje
TTCE s.r.o. se odehrává v grafické divizi. To však neznamená, že
textilní divize, která v roce 1997
položila základy prostjovské
poboky, by se dále nerozvíjela.
Krom standardních investic do
obnovy výrobního za ízení se
v souasné dob, jako vtšina
jiných firem, i Toray zabývá otázkami náhrady namáhavé nebo
stereotypní práce moderními
stroji a technologiemi. „Cílem je
snížení r zných druh zátže pracovník tak, aby i nadále výrobu
textilních materiál pokládali za

moderní a samoz ejm zvyšování efektivity výrobních proces
podmi ující globální konkurenceschopnost. V textilní branži to
však není otázka nákupu nkolika
automatických stroj , ale postupná modernizace celého výrobn- ídicího systému. To je však bh
na dlouhou tra . V me, že se to
bude da it a v budoucnu p ineseme i konkrétnjší informace,“
konstatoval Tomáš Zikmund.
Spolenost Toray v Prostjov
není také jediná, kterou trápí souasná situace na trhu práce v našem mst. Firmy mají dnes díky
absolutn nejnižší nezamstnanosti velký problém získat nové
pracovníky. „Nkteré japonské
firmy fungující v eské republice v souasné dob relativn
omezují i zpomalují veškeré
investice do této zem. Uvažují
dokonce o úplné zmn strategie, pípadn pesunu svých
výrobních závod do jiných stát. Mohu ale ujistit všechny, že
toto v žádném pípad není pípad naší prostjovské poboky
Toray! Naše japonská centrála
i nadále sází na Prostjov a celou
eskou republiku jako na svoji
silnou základnu. I do budoucna
chceme do tohoto regionu investovat další finanní prost edky.
A naše nové vývojové centrum
pro bezvodý ofsetový tisk je toho
jednoznaným d kazem,“ vzkázal
Takayuki Kamei, editel grafické
divize z japonské centrály spolenosti Toray.

Do zbrusu nové budovy poputují i tyto nejmodern%jší
Foto: Michal Kadlec
tiskové stroje.

jubileum...
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BYLI JSME
U TOHO

„Bydlíme ve Studenci, malá chodí do
Čelechovic do školy u obecního úřadu.
Do práce jezdím do Prostějova a teď, babo,
raď. Ráno většinou nestíháme, nedovedu
si představit, že dceru budu vodit pěšky

Martin ZAORAL

ČELECHOVICE NA HANÉ „Tohle
někdo nedomyslel!“ komentují občané
Smržic a Čelechovic svoji aktuální situaci. Obě obce se totiž dostaly do nevídaného sevření řady uzavírek. K těm
stávajícím se v průběhu uplynulého
týdne přidalo ještě uzavření cesty mezi
Smržicemi - Držovicemi a Studencem
– Čelechovicemi na Hané. Ve výsledku
to znamená, že z části Smržic a z celých
Čelechovic se dá do Prostějova dojet
pouze objížďkou přes notně rozkopané Stařechovice a Kostelec na Hané,
do Olomouce pak přes Hněvotín,
Lutín a Slatinice. Jak je to vůbec možné?
Situace ohledně uzavírek v okolí Smržic
a Čelechovic se v průběhu uplynulého
týdne skutečně vyhrotila. Poté, co
byla uzavřena silnice mezi Kostelcem
a Čelechovicemi a rozkopán most ve
Smržicích, se navíc přidaly uzavírky silnice
mezi Smržicemi a Prostějovem i křižovatky
mezi Studencem s Čelechovicemi. Jen
částečně přitom pomohlo otevření silnice mezi Smržicemi a Prostějovem,

„Øidièe prosíme o trpìlivost“

a pak poletím domů, abych to stihla přes
Olšany a po Olomoucké na osm hodin
do práce,“ netajila své obavy jedna z celé
řady obyvatelek, které se uvedená situace
týká. Občané zmíněných obcí obvykle
neskrývali své rozčarování. „Zajímalo by
mě, kdo o plánování oprav silnic rozhoduje? Copak si neuvědomuje, že alespoň
jedna cesta musí zůstat průjezdná?“ dodala
emotivně další z obyvatelek Čelechovic.

zjistili jsme

neboť most přes hlavní cestu ve
Smržicích zůstává i nadále zavřený.
„Aktuální situace ohledně dostupnosti
Čelechovic na Hané je komplikovaná,
nikoliv však neřešitelná. Vše vyžaduje
trpělivost, shovívavost a ohleduplnost
ze strany nás všech,“ reagovala na dotaz Večerníku starostka obce Jarmila
Stawaritschová, která poprosila občany, aby
komplikace způsobené uzavírkami brali
s pochopením. „Odměnou nám budou
nové silnice,“ pousmála se Stawaritschová,
podle níž by se situace měla zlepšit přibližně
za měsíc. „Všechny uzavírky pak skončí v
polovině prosince,“ dodala.
Starostky Čelechovic jsme se při této
příležitosti zeptali, zda zastupitelstvo
náhodou nezvažuje koupi obecního vrtulníku... „Zatím ne, ostatně já ani žádný
z obecních zaměstnanců dosud nemáme
pilotní průkaz,“ reagovala s dalším
úsměvem Jarmila Stawaritschová.

Jednotlivé uzavírky, které zaskočily
občany zmiňovaných obcí, schválil
odbor dopravy prostějovského magistrátu. „Ono to nebude tak vážné, u nás
si téměř nikdo nestěžoval,“ zareagoval pro Večerník jeho šéf Miroslav Nakládal, kterého jsme v poslední pracovní
den uplynulého týdne přesto požádali
o vyjádření k uvedené situaci. „Obecně
mohu říct, že pokud se na nás někdo obrátí s žádostí o uzavírku, nemáme důvod
mu nevyhovět. V tuto chvíli však nejsem
v kanceláři, zkuste to u pana Pavlíčka,
který má celou situaci na starost,“ dodal
Nakládal. Pana Pavlíčka však Večerník
v zaměstnání rovněž nezastihl. Dle
vyjádření jeho kolegy měl v pátek dovolenou.
Jak se bude situace dál vyvíjet, budeme
v příštích dnech bedlivě sledovat.

Úøad: Tak vážné to nebude

Jediná cesta z èelechovic a éásti Smržic do Prost÷jova vede pąes Staąechovice, kde
v souéasné dob÷ probíhá stavba kanalizace. I proto se zde éasto setkáte s nákladními vozidly a t÷žkou mechanizací.
Foto: Martin Zaoral

Bez pilotního průkazu
se z obcí dostanete
jen přes rozkopané
Stařechovice

Stražisko (mls) - Hospodaření koupaliště ve Stražisku navzdory nikterak
vydařené sezóně nakonec skončilo
přebytkem zhruba 200 000 Kč. Podle
starosty budou na příští sezónu potřeba zakoupit nové pískové filtry.

Koupalištì vydìlalo

Kralice na Hané (mls) - Administrativní budova a výrobní hala firmy
DG Pack by měla vyrůst na katastru
Kralic na Hané. Součástí stavby mají
být také komunikace, parkoviště,
oplocení a další. Polská společnost
DG Pack působí na trhu od roku
2009 a zabývá se výrobou vícevrstvých obalových materiálů a etiket
z papíru.

Nová polská fabrika
v Kralicích

Němčice nad Hanou (mls) - Městská knihovna v Němčicích nad Hanou získala ve čtvrtek 5. října v rámci
slavnostního vyhlášení celostátního
kola soutěže Knihovna roku 2017
„Ocenění za propracovaný systém
podpory čtenářství dětí i dospělých
a spolupráci s partnery v obci“.

Ocenìní pro knihovnu

Konice (mls) - Autobus, který vozil
děti z Čunína a Křemence do školy
v Konici, by měl od nového roku nahradit vlak. Z vlakového nádraží by
pak děti až do školy měl vozit opět
autobus. Jízdenka by měla platit jak
pro vlak, tak i pro přistavený autobus.
Proti zrušení školního autobusu protestovali někteří lidé v petici, kterou
starosta Konice zaslal k vyjádření
Krajskému úřadu Olomouckého
kraje.

NĚMČICE NAD HANOU Po
bouřlivém zastupitelstvu, kdy došlo
i na hlasování o setrvání starostky
Ivany Dvořákové ve funkci, se situace v Němčicích nad Hanou pomalu
uklidňuje. Už minulé pondělí jednala
rada v novém složení. Milana Tesaříka
(KSČM) a Marka Antela (SNK
Němčice nad Hanou) totiž vystřídali
Roman Mizera (Ano Němčicím)
a Radoslav Borovička (KDU-ČSL).
Zasedání
obměněného
vedení
proběhlo bez větších zádrhelů.
Na pondělním jednání pětičlenné rady
města Němčice nad Hanou se nově objevila i dvojice, která navrhovala odvolání
dlouholeté starostky Ivany Dvořákové.

Spory to však nepřineslo. „Rada
funguje i s novými členy
v pohodě. Bez větších
problémů jsme probrali
přípravu rozpočtu na
příští rok i řadu dalších
investičních akcí,“ prozradila Večerníku starostka.
Opoziční zastupitelé dle svých
slov právě v Ivanu Dvořákovou „ztratili důvěru“. „Zastupitelstvo na začátku
roku zjistilo, že starostka zatajovala informace v právním sporu a město má
platit milion tři sta tisíc korun soudní vyrovnání,“ vyjádřil se zastupitel Jiří Zatloukal
(SNK ED), který je známý coby zarytý
kritik valné většiny kroků zdejší radnice.

èlen SNK ED Jiąí Zatloukal (na snímku vpravo) patąí k dlouholetým kritikčm v÷tšiny
krokč užšího vedení N÷méic nad Hanou véetn÷ starostky Ivany Dvoąákové.
2x foto: archiv Veéerníku

Řeč je přitom o právním sporu, jehož
kořeny sahají sedmnáct let dozadu. Vedení
radnice, v jejímž čele stál předchozí starosta, se kvůli nespokojenosti s fungováním
rozhodlo vypovědět smlouvu s tehdejším
provozovatelem čističky odpadních vod
Jaroslavem Kubešou. Ten proti tomuto
kroku původně nijak neprotestoval, po
čtyřech letech se však obrátil na soud
a začal vymáhat ušlý zisk. Od té doby se
věc už třináct roků táhne a proběhla celá
řada procesů s různými výsledky. Některé
ze soudů daly kvůli porušení smluvních
podmínek Kubešovi za pravdu.
Po letech sporů je na stole mimosoudní
vyrovnání, ve kterém protistrana požaduje
1 300 000 korun. S tímto návrhem opozice

nesouhlasí, starostka se naopak spíše
přiklání ke smíru. „Stále jsem přesvědčena,
že jsme v právu a výměna provozovatele
ČOV byla dobrým krokem, neboť měla
své opodstatnění. Jenže soudy se vlečou,
mohou dopadnout různě a neustálé
spory jsou vyčerpávající. Proto bych
uvítala, pokud by nás tato letitá kauza už
déle nezatěžovala,“ vysvětlila svůj postoj
Dvořáková, která v době vypovězení
smlouvy byla členkou rady města. „Odmítám však, že bych cokoliv před zastupiteli tajila. Celou záležitost jsme pravidelně
a veřejně probírali, v současné době
s právníky zvažuji možnosti, jak se proti
tomuto i dalším nesmyslným nařčením
bránit,“ tvrdí němčická starostka. (mls)

NĚmÿice
zažívají klid po bouŐi. CO BUDE DÁL?
Tamní rada v pondělí jednala v novém složení, opozice tvrdí: starostka zatajila právní spor!

si mohl z Tovačova odvézt kousek,
který byl z vody vytažen sotva před
pár minutami. Všem přítomným pak
vyhrávala country kapela „Šediváci“,
která k celému výlovu patří stejně
neodmyslitelně jako mrskající se
šupináči.
Do Tovačova zamířilo i velké množství lidí z Prostějovska. „Jezdím sem
už řadu let. Rád sleduji rybáře při práci, dám si něco dobrého na zub a nakoupím domů. V posledních letech tu
bylo pokaždé krásné počasí, což letos
tak úplně neplatí. Škoda té inverze.
Včera jsem byl na kole v Protivanově a tam bylo úplně jasno,“ svěřil se
Večerníku Jaroslav Švéda, který dorazil
z Plumlova, kde se výlov Podhradského rybníka konal už na začátku uplynulého týdne.

Zatímco rybáąi svoji práci zvládali
rutinn÷, jejich éinnosti pąihlížely davy
zv÷davcč.
Foto: Martin Zaoral
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aneb jsme
vámi u toho...

VícemĚŐice pŐes léto nezahálely

O tiskové desky pro bezvodý ofsetový tisk je ve svt v posledních
letech velký zájem, jde také o zcela novou revoluní technologii. „Je
to jeden z nejmodernjších typ
ofsetového tisku, který umož uje
jednak efektivní výrobu tiskových
materiál , ale hlavn jeho nejvtší
výhodou je skutenost, že veškeré
tiskové výstupy jsou nejkvalitnjší, co se z ofsetových technologií
dá dostat. Navíc celý systém je
p ívtivý k životnímu prost edí,
protože nepot ebuje žádné speciální chemické materiály. V íme
tedy tomu, že zmínná technologie má obrovskou budoucnost.
Pokud ovšem lidé i nadále budou
chtít íst informace v tištné form na papí e i kupovat CD nebo
DVD disky, které se potiskují práv pomocí tiskových desek pro
bezvodý ofsetový tisk,“ vysvtlil
Tomáš Zikmund, personální manažer spolenosti Toray Textiles
Central Europe v Prostjov.

17102011216

„V souasnosti máme v prostjovské poboce Toray nejenom
textilní divizi, ale velmi progresivn se vyvíjí i divize grafická. Ta
u nás p sobí zhruba ty i roky
a aktuáln budujeme p ístavbu
zam enou na vývojové centrum.
V nm budeme testovat tiskové
desky pro bezvodý ofsetový tisk.
Centrum bude sloužit i jako vývojové a propaganí centrum pro
zkvalit ování našich služeb zákazník m, kterým tak poskytneme
daleko lepší servis než doposud,“
prozradila Barbora Krupiková
z marketingového oddlení spolenosti Toray Textiles Central
Europe v Prostjov. Jak dodala,
výstavba nové haly vývojového
centra zapoala letos v lét a dokonena by mla být ješt do
konce tohoto roku. „Doufáme,
že už bhem ledna i února následujícího roku bychom mli mít
centrum otev eno a bude v nm
zahájen plný provoz.“

jaký byl tovačovský výlov...

kových desek pro bezvodý ofsetový tisk
v areálu spole'nosti Toray v Prost%jov%
je takka dokon'eno.
Foto: archiv spolenosti Toray

„Do budoucna ale vbec neopouštíme myšlenku dalších
rozvojových aktivit,“ uvedl Takayuki Kamei
Výlov Hradeckého
rybníka
je jednou z nejnavštěvovanějších akcí na Moravě
Nové výzkumné centrum s výrobou tis-

PROSTĚJOV Prostějovská pobočka společnosti
Toray Textiles Central Europe se i po dvaceti letech
zdejšího působení nadále rozvíjí. Vůbec první firma
v průmyslové zóně Kralického háje nyní dokončuje
výstavbu nového výzkumného centra, kde se budou testovat a vyvíjet tiskové desky pro bezvodý
ofsetový tisk. Pro tuto revoluční technologii si společnost zvolila novou obchodní značku IMPRIMA.
Ta bude společností Toray v budoucnu využívána
právě pro prodej ofsetových desek minimálně na
evropském trhu.„Tímto označením se budeme chtít
odlišit od konkurence a lépe tak oslovit naše zákazníky,“ vysvětluje Tomáš Zikmund, personální manažer společnosti Toray. A právě tato novinka byla důvodem, proč Večerník v rámci svého pravidelného
seriálu „Představujeme firmy v průmyslové zóně“,
zavítal do japonské textilky po předprázdninovém
dílu ještě jednou. Oznámit světu tuto„vymoženost“
totiž bezesporu stojí za to!

TORAY VYBUDOVAL VÝZKUMNÉ VÝVOJOVÉ PŘEDVÁDĚCÍ CENTRUM

Kralický Háj v PRXMYSLOVÉ ZÓN)
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VÝHODNÉ
PìEDPLATNÉ
ĠTħTE UŽ
V PìÍŠTÍM
ĠÍSLE!

Na začátku října policisté zastavili v Bedihošti vůz značky Citroën
Xsara Picasso. Za volantem seděl
třicetiletý muž z Prostějovska.
V evidenci řidičů policisté zjistili,
že muž má soudem vysloven zákaz řízení až do dubna 2021. Nyní
muži sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu v případě odsouzení hrozí
trest odnětí svobody až na tři roky.

Řídil i přes zákaz

Minulé úterý 17. října ve dvaadvacet hodin byl v ulici Prostějovská
v Mostkovicích zastaven a policejní hlídkou kontrolován dvaatřicetiletý cyklista. Byla u něho
provedena dechová zkouška, která vykázala hodnotu 1,38 promile
alkoholu v dechu. Muž požití alkoholu doznal a policistům sdělil, že před jízdou vypil půl litru
vodky. Další jízda na kole mu byla
zakázána. Jeho jednání bylo kvalifikováno jako přestupek.

Jel po flašce vodky...

Dne 27. srpna tohoto roku došlo
v Konici ke vloupání do skladu
ve firemním areálu. Pachatel po
násilném odstranění jistícího řetězu ze vstupní brány do objektu
vjel se svým vozidlem s přívěsným vozíkem. Ze skladu firmy
odcizil dvanáct plastových oken,
čtyři kusy plastových dveří a tři
balíky fasádního polystyrenu.
Celková výše způsobené škody
byla vyčíslena na více než sedmdesát tisíc korun. Provedeným
šetřením se konickým policistům jako pachatele podařilo minulý týden ustanovit osmadvacetiletého muže. Ten je nyní pro své
jednání podezřelý z přečinu krádež. Za ten mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody na šest měsíců až
tři roky.

Zloděj z Konice vypátrán

V noci ze středy 18. na čtvrtek
19. října zmizela nafta z šesti různých zemědělských strojů, které
byly odstavené na ploše v areálu
družstva v Rozstání. Pohonné
hmoty nezmizely jen tak, ale jejich
odčerpání a odcizení provedl neznámý pachatel. Jednalo se celkem
o 630 litrů motorové nafty. Škodu
si družstvo vyčíslilo na čtrnáct tisíc
korun.

Vysál naftu ze strojů

Minulý čtvrtek 19. října v ranních
hodinách volal na linku 158 oznamovatel, který uvedl, že došlo
k vloupání do skladu zemědělské
společnosti v Bohuslavicích. Do
objektu se pachatel dostal po vypáčení plechové krytiny a uvnitř
se již volně pohyboval. Ze skladu
pak ukradl tři nové akumulátory
do traktorů a dva chladiče určené
do stejných zemědělských strojů.
Společnosti vznikla škoda jednáním neznámého chmatáka ve výši
19 200 korun.
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Loni během dvou dní z tovačovského rybníka rybáři vylovili bezmála
700 metráků ryb. Letos očekávali, že
toho bude přece jen o něco méně.
Důvodem bylo teplejší léto, tím pádem i méně vody. „I tak to bude pro
nás lehce nadprůměrný rok. Počítáme, že bychom za celý víkend měli
vylovit přibližně šest set metráků ryb.
Sto metráků už jsme ulovili průběžně
během podzimu,“ prozradil Večerníku
Jiří Zahradníček, vedoucí Rybářství
Tovačov.
3x foto: Martin Zaoral

Zhruba osm z deseti vylovených
ryb byl kapr. K těm dalším patřili
tolstolobici, amuři, candáti, štiky
a sumci. Na své si tentokrát přišli i
malí rybáři, kteří se s podběráky činili
u břehu nedaleko svých dospělých kolegů. „Je to perfektní. Loni jsme tu nechytli ani čudlu a to jste měl slyšet, co
to bylo breku. Tentokrát se daří,“ svěřila se mladá maminka s tím, že ulovené
rybky její potomci do vody opět vrátí.
Dospělí v průběhu celého dne mohli
nakupovat dobroty v některém z de-

sítek stánků lemujících přístupovou
cestu k rybníku. K mání tu mimo
mnoha jiného bylo také několik druhů rybích specialit. V jednom z kiosků je připravoval i kuchař honosící
se titulem mistr Evropy v přípravě pokrmů z ryb. Nabízel přitom
sumčí a okouní „hranolky“. Kdo
si chtěl rybu připravit až doma, ten

by mohla být výměna oken kvůli úspoře
tepla. Po dvou a půl měsících stavebních
prací bylo dílo obci předáno počátkem
srpna. „Olomoucký kraj nám poskytl dotaci ve výši tři sta tisíc korun, tedy zhruba
čtyřicet procent celkové ceny,“ informoval
Večerník starosta obce Eduard Novotný.
Další částkou ve výši čtyřiceti tisíc korun
přispěl kraj také na pořízení devíti noNovou stąechu obchodu obec poąídila díky dotaci Olomouckého kraje. Foto: Tomáš Kaláb
vých zásahových přileb pro 16. okrsek
svého založení, probíhaly práce na opra- se střecha opravovala, už to bylo opravdu dobrovolných hasičů. „Přilby přijel druvě střechy na budově obchodu, který potřeba,“ podotkla jedna z místních pro- hého září osobně předat hejtman kraje
obec pronajímá. „Nepamatuji se, že by davaček s dodatkem, že dalším krokem Ladislav Okleštěk. Díky nim jsme posílili
akceschopnost naší jednotky,“ přidal starosta obce. V tentýž den proběhla v obci
soutěž malých hasičských nadějí, kterými
se Víceměřice mohou vpravdě chlubit,
i veteránů.
Ve čtvrtek 14. září pak v bývalém Metternichově zámečku, v němž je v současnosti umístěn Domov u rybníka, uspořádali
neformální rozlučku s létem pro místní
seniory. K reprodukované hudbě nechybělo bohaté občerstvení a pro všechny
účastníky příležitost osvěžit se posledními letními paprsky.
(tok)

SKŘÍPOV Pracovní úraz vyšetřuje
od minulého úterý konická policie.
Ve výrobním areálu ve Skřípově šofér
vysokozdvižného vozíku přejel dělníkovi nohu. Prý ho při couvání oslepilo slunce... Zraněného muže převezla
sanitka do olomoucké nemocnice.
„V úterý sedmnáctého října v ranních

hodinách došlo v areálu společnosti ve
Skřípově k pracovnímu úrazu čtyřiapadesátiletého muže. Jeden ze zaměstnanců couval z haly s vysokozdvižným
vozíkem, na který byl proškolen, a nevšiml si poškozeného z důvodu oslnění
sluncem, který procházel za ním. S vozíkem přejel muži nohu a způsobil mu zra-

viník nehody üidiài ujel

nění, se kterým byl převezen do Fakultní
nemocnice Olomouc. Ani jeden z nich
nebyl pod vlivem alkoholu,“ popsala
nehodu Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje s tím, že veškeré okol- URČICE Zřejmě banální nehoda, která ovšem namíchla muže, jemuž zanosti celé události jsou nadále v šetření. tím neznámý šofér naboural v Určicích auto. Poškozený se snažil ujíždějí(mik) cího viníka nehody pronásledovat, honička ale skončila nezdarem. Teď je
to na policii.
„Ve středu osmnáctého října v odpoledních hodinách couval řidič s osobním
vozidlem značky Škoda v Určicích v křižovatce místní komunikace a hlavní
silnice. V důsledku nepozornosti narazil do přední části vozidla Škoda Fabia,
jehož řidič zastavil před křižovatkou z důvodu situace, která vznikla v silničním
provozu. Řidič škodovky začal z místa ujíždět a poškozený ho chvíli pronásledoval, ale nepodařilo se mu podezřelého zastavit. Škoda na jeho vozidle byla
předběžně vyčíslena na pět tisíc korun. Nehoda je nadále v šetření policistů
z dopravního inspektorátu, po neznámém řidiči se pátrá,“ sdělila Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. (mik)

DĚlníkovi ve SkŐípovĚ pŐejel nohu! Honiàka byla neúspîšná,

To muselo bolet...

VÍCEMĚŘICE Přestože pro někoho
může být léto poklidným dovolenkovým obdobím, ve Víceměřicích stihli
využít hned tři dotace poskytnuté
Olomouckým krajem. Za finanční příspěvky pořídili jednak nové přilby pro
místní hasiče, ale také opravili střechu
na obchodě se smíšeným zbožím.
Právě v době, kdy koncem června obec
s podporou kraje slavila sedmisté výročí

zjistili jsme

VícemĚŐice pŐes léto nezahálely

Uliékou mezi stánky proudily davy jako klidná, Lidé u stánkč mimo jiné nakupovali i smažené Po vzoru dosp÷lých se do rybolovu s podb÷ráky s
nicmén÷ ąádn÷ rozvodn÷ná ąeka.
rybí speciality a éerstvé ryby.
nadšením pustily i d÷ti.

F o too r e poo r táá ž

TOVAČOV To zas byl nával! Těžko říct, čeho bylo při víkendovém výlovu
Hradeckého rybníka víc. Zda vylovených ryb, či korzujících lidí. Jisté je, že
obojího tu bylo opět obrovské množství. A to navzdory tomu, že letos počasí
jedné z největších akcí na Moravě nepřálo tak, jako v předchozích letech. Ani
tentokrát však u toho za hranicemi regionu nemohl chybět PROSTĚJOVSKÝ
Večerník. Našinců jsou totiž každoročně v Tovačově stovky...

Martin ZAORAL

pro Večerník

původní zpravodajství

Výlov Hradeckého rybníka je jednou z nejnavštěvovanějších akcí na Moravě

V TOVAČOVĚ U RYBNÍKA PROUDILY MRAKY LIDÍ
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Bakterie Legionella může způsobit tzv.
legionářskou nemoc, která v krajním
případě může skončit i úmrtím. Do
lidského organismu se šíří prostřednictvím výparů z teplé vody, kde se množí, zejména pokud voda po delší čas
neodtéká. Bazén na uvedené základní
škole byl po zjištění výsledků kontroly
vody ze sprch uzavřen v pátek 6. října.
Zainteresovaní doufají, že otevřen by
mohl být opět již následující týden.

Ověřit tuto informaci však Večerník
u kompetentních lidí nemohl. Ředitelka školy Petra Rubáčová, kterou jsme
se v průběhu čtvrtka a pátku pokoušeli
hned několikrát telefonicky kontaktovat, nám mobilní telefon nebrala. Dovolat se nám uplynulý pátek nepodařilo
ani na sekretariát školy.
Jaký bude vývoj a osud školního bazénu v následujících dnech, budeme
(mls)
sledovat.

PROSTĚJOV Prodejna přebytků
ze zahrádky manželů Janečkových
v ulici Čechovická funguje od června minulého roku. „Loni o prázdninách se nám urodilo hodně cuket
a nevěděli jsme, co s nimi. Tak nám
jedna známá poradila, ať je nabízíme
volně před domem, že prý někde
viděla, jak podobným způsobem
prodávají bylinky. Tak jsme to zkusili
a osvědčilo se to,“ prozradila Večerníku pěstitelka Dana Janečková.
Aktuálně lidé před domem najdou
brambory, papriky, pórek, česnek,
cibuli, poslední rajčátka, zelenou pe-

trželku, podzimní špenát a dýně Hokaido. Vybrat si zde můžete i dýni na
Halloween. Z ovoce jsou tu k mání
jablíčka a ještě i poslední švestky. Pro
milovníky květin se tu vyjímají pěkné
slunečnice.
Zajímalo nás, zda lidé za zboží skutečně platí, či si ho spíše kupují za
takzvaných ´pět prstů´. „Musím říct,
že tak pětadevadesát procent zákazníků
zaplatí. Dáváme lidem důvěru a ona se
nám vrací,“ zvěstovala veskrze pozitivní
a pro někoho možná překvapující zkušenost Janečková. Přesto se stále najdou
i výjimky. „Asi před měsícem nám to
někdo před domem celé vybílil, aniž
by zaplatil. Mrzí nás to, ale s tím prostě
musíme počítat,“ posteskla si pěstitelka,

která zdůraznila, že tímto způsobem
rodina prodává pouze výpěstky ze své
zahrady za domem v Čechovické ulici
a v Žešově. Ty jsou primárně určené
k domácí spotřebě. Teprve to, co sami
pěstitelé nevyužijí, to se pokouší prodat.
V tomto případě prodejce nepodléhá
zdanění, takže není ani nutné mít registrační pokladnu.
„Chodíme normálně do práce a zahradničení je pouze naším koníčkem. To tam prosím napište, ať na
nás někdo ještě nepošle ´finančák,“
upozornila s úsměvem Dana Janečková, která tímto naznačila, že
důvěra v poctivé lidi je jedna věc,
„bonzáctví“ některých z nás zase
věcí docela jinou...
(mls)

Netradiní prodej ovoce a zeleniny:
se z obcí
dostanete
„Ped msícem
nám
to nkdo
ped domem celé vybílil, aniž
by zaplatil,“
íká Dana Janeková
Stařechovice
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„I v letošním roce se mohou lidé těšit
na bohatý kulturní program s názvem
Prostějovská zima 2017. Jeho letošní
ročník bude zahájen v prostoru před
muzeem slavnostním otevřením kluziště, které je naplánováno na sobotu
šestého listopadu. Bruslit se bude do
sedmého ledna příštího roku a děti se
mohou těšit na diskotéky. Chybět nebude tradiční vánoční jarmark, který
ve stylových dřevěných prodejních

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Ačkoliv se to nezdá, Vánoce se nezadržitelně blíží... Není tudíž divu, že v plném
proudu jsou přípravy kulturního
programu i nového osvětlení oblíbeného stromu, výzdob či nejrůznějších atrakcí na náměstí T.
G. Masaryka. Ty už vlastně začaly
minulý týden v prostoru před muzeem, kde pracovníci společnosti
FCC začali na dva habry navlékat
první světelné prstence. Již za pár
dní se pak zde začne opět montovat kluziště!

stáncíchh odstartujee čtycátého
řiadvacátého
listopadu
vá do
a potrvá
Pavel Callta.
Foto: internet
á
třiadvacátého prosince. Těch vyroste přesně Určitě ale půjde o zelený strom,“
osmadvacet a nabízet se v nich bude usmála se tajemně primátorka. Pak
různorodé zboží. Chybět nebudou ale zvážněla. „Skutečně ještě nejsani kulturní akce a silvestrovský oh- me rozhodnuti, který z nabízených
ňostroj,“ informoval média na čtvr- stromů pokácíme a přivezeme ho na
teční tiskové konferenci Jiří Pospíšil, náměstí. Zatím se jako hlavní favorit
náměstek primátorky statutárního jeví jehličnan z katastru Stražiska.
Musíme se ale ještě zamyslet nad
města Prostějov.
Některé stánkaře však radnice nepo- tím, zda se k tomuto stromu dostane
těšila. Jak už Večerník informoval, potřebná těžká technika,“ objasnila
část z nich si totiž oproti loňsku při- Rašková s tím, že rozhodnutí o konplatí. „Prodejci alkoholu budou mít krétním stromu pro prostějovské nánájem za tisíc korun oproti sedmi městí padne během několika málo
set padesáti korunám. V ostatních dní. Nabídek je prý dost.
případech budou ceny stejné,“ po- Co je ale jisté už teď, že slavnostní rozsvícení vánočního stromu
tvrdila primátorka Alena Rašková.
Jediným problémem stále zůstává na náměstí proběhne 1. prosince
vánoční strom, který je tradičně v 17:00 hodin. „Zejména mladé
umístěn před prostějovskou rad- fanynky potěší fakt, že se role hosta
nicí. „Do této chvíle ještě přesně ujme zpěvák Pavel Callta,“ prozradinevíme, jaký jehličnan vybereme. la Alena Rašková.

Kluziště otevře
6. listopadu,
rozsvícení stromu
bude až 1. prosince

na Vánoce

Bez pilotního průkazu

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval v minulém vydání,
byl kvůli zvýšenému výskytu
bakterie Legionella uzavřen
bazén základní školy v ulici Dr.
Horáka. Dle původních předpoBYLI JSME
vědí mohl býtUotevřen
uplynulý
TOHO
čtvrtek. Nestalo se tak. To, kdy
se opět otevře, se nám ani přes
úpornou snahu zjistit nepodařilo...

zjistili jsme

zpravodajství

Námstí se pipravuje

letos slavíme jubileum...

>>> KAUZA LEGIONELLA <<<

Pondělí 23. října 2017
www.vecernikpv.cz

Bazén na ZŠ Dr. Horáka
zstal zav'ený

17101611205
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rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...

Pondělí 23. října 2017
www.vecernikpv.cz

„SETKAL JSEM SE S PREZIDENTEM. SYRSKÝM...“

Prostějovan Martin Peč byl po šesti letech prvním Čechem u Bašára Asada
PROSTĚJOV Žije a pracuje v Praze, do rodného Prostějova ale stále
jezdí na víkendy. Martina Peče znají
na Prostějovsku v řadě institucí, do
jedné z nich poskytl výstavu o životě
a kultuře současné Venezuely. Je také
zapojen do odborového hnutí, díky
čemuž se už podíval do několika zemí
světa. Naposledy v září jej čekala lehce
dobrodružná cesta do syrského Damašku. A osud tomu chtěl, aby se po
šesti letech, nepočítaje novináře, stal
prvním Čechem, který byl přijat prezidentem Bašárem Asadem. To byl
dost pádný důvod k tomu, aby se stal
dalším respondentem našich tradičních rozhovorů.

v rámci exkluzivního
xkluzivního
interview
ník
pro Večerník
se ptal

Tomáš
KALÁB
 V září jste podnikl cestu do syrského Damašku. Jaké akce jste se tam
zúčastnil?
„Jako delegát Odborového sdružení
Čech, Moravy a Slezska, které je členem
Světové odborové federace, jsem byl pozván na Mezinárodní odborářské fórum
do Damašku. Tématem akce byla podpora syrského lidu v boji proti terorismu,
mezinárodním sankcím a politice imperiální intervence.“
 Jak se vůbec dá cestovat z České
republiky do Damašku?
„Přímý spoj z Prahy do Damašku, kam se
kdysi létalo dvakrát denně, byl zrušen. Jediné destinace, odkud lze letět přímo do
Damašku, jsou tuším Moskva a Jordánsko. Letěl jsem tak z vídeňského letiště do
Bělehradu, kde jsem měl téměř celý den
čas, takže jsem si prošel město, navštívil
moje oblíbená místa a na populární ulici
Skadarlija u kávy a tradiční kuchyně dopřekládal projev do angličtiny. O půlnoci
jsem odsud odletěl do libanonského
Bejrútu, kde jsme přistáli v půl čtvrté
ráno. Brzy po mně měl dorazit delegát
z Itálie, člen hudební skupiny Banda Bassotti, jenže jeho letadlo mělo už v Římě
zpoždění. Během čekání jsem viděl třeba
přílet starých lidí účastnících se poutě do
Mekky. Byla to zajímavá sonda do libanonské společnosti, poutníci zahalení,
vítající příbuzní často bez šátků. Podobně je to s pojímáním náboženství, leckdy
spíš kulturně než ortodoxně.“
 Do Damašku jste už pak cestoval
autobusem?
„Ne, pořadatelé poslali do libanonské
metropole pro účastníky vozidlo, a po
dálnici jsme se přesunuli do Damašku.
Vzdálenost mezi Bejrútem a Damaškem
je asi sto kilometrů, normálně by to byla
záležitost hodiny, ale vzhledem k situaci
je na dálnici mnoho zpomalení a bezpečnostních kontrol. Jak libanonští, tak syrští
vojáci byli velice milí, nikde nedošlo ke
komplikaci či velkému zdržení. Do Libanonu stačí krátkodobé vízum vyřízené
na letišti, do Sýrie jsem měl klasické.“
 Kdo všechno byl na konferenci
přítomen?
„Delegáti zastupovali zhruba padesátku
zemí z celého světa, včetně arabských
zemí regionu, afrických států nebo Kana-

dy, Brazílie a Ruska. Z bližších států byli
přítomní delegáti z Německa, Rakouska,
Itálie, Norska, Řecka a Kypru. Mezi delegáty byl i poslední sovětský a zároveň
i první ruský velvyslanec v Sýrii. Jednání
zaštítil prezident Bašár Asad. Konferenci
pořádala syrská státní odborová centrála GFTU, Světová odborová federace
a Konfederace arabských odborových
svazů. S vynikajícím projevem vystoupil
generální tajemník Světové odborové federace George Mavrikos, s nímž se znám
z předchozích setkání.“
 Jaký byl program konference?
„Úvod obstaraly základní projevy, zdravice delegátů a diskusní panely. Jedním
z témat byla také mediální válka proti
Sýrii a boj na mediální a informační frontě. Vystoupil jsem v duchu linie Světové
odborové federace a našeho odborového sdružení a v projevu jsem vyjádřil
solidaritu se syrským lidem v boji proti
terorismu a nesouhlas s oficiální českou
politikou, která podporuje intervenci
v podobě takzvané mezinárodní koalice vedené USA, je ve spojenectví se
zeměmi podporujícími terorismus jako
Saúdská Arábie nebo Katar a podpořila
sankce proti Sýrii.“
 Předpokládám, že asi nezůstalo
jen u oficiálního programu...
„V průběhu jednání samozřejmě docházelo k neformálním setkáním se syrskou
delegací v čele s Džamalem Kadrím, který je prezidentem místní odborové centrály. Seděl jsem vedle brazilské delegátky,
která mi ukazovala svoje fotografie s Chávezem a Fidelem Castrem. Promluvil
jsem s řadou odborářů od Palestiny přes
Alžír až po Rusko a Kanadu. Teprve při
zkušenosti a pohledu pracujících na situaci v jejich vlastní zemi zjistíte objektivní
realitu. Ta je cennější než turistické informace nebo zkreslený mediální výklad.
Zajímavá diskuse proběhla také s delegátem z Luganska, s nímž jsem navštívil historickou část Damašku a který se podělil
o autentické zážitky ze současné situace
na Donbasu. Zastoupena byla velká část
světa, země lišící se historicky i kulturně,
diskuse byla obohacující a uvolněná. Po
konferenci se konal fantastický kulturní
večer s vystoupením populárních zpěváků a s představením tradičních tanců. Byl
to nádherný zážitek a zároveň pohled na
vysokou úroveň syrské kulturní tvorby. “
 Měli jste možnost volného pohybu po městě?
„Jistě. Viděli jsme velkou mešitu, tržnici,
hradby starého města. Jít se dalo kamkoli, omezoval nás jenom čas. Země
je ve válečném stavu, takže i ve městě
jsou kontrolní stanoviště s vojáky. Jak
jsem uvedl, nestala se jediná komplikace
nebo problém. Z hlediska kriminality se
tam v podstatě není čeho bát, v tržnici
si nemusíte ostře hlídat peněženku, aby
vás neokradli, což už je problém třeba
v jiných zemích, někdy i u nás. Společnost je moderní a silně sekulární. V Sýrii
jsou velmi respektovaní křesťané, žije zde
i dvoutisícová židovská menšina. Vládnoucí ideologií zde není náboženství a to
je v každém směru dobře.“
 Jak se podepsal šestiletý konflikt
na běžném životě metropole?
„Bývalá zóna stability byla válkou a intervencí značně rozvrácena, ještě před
rokem byla fronta u Damašku. Situace se
změnila postupem syrské armády spolu
s jejími spojenci z Ruska, Íránu i libanon-

Po audienci u syrského prezidenta. Bašár Asad je pátý zprava v první ad%, Martin Pe' zcela vlevo v prostední.
2x foto: archiv M. Pee

ského Hizballáhu. Ti všichni mají obrovský podíl na porážce terorismu v zemi.
Na osvobozených územích začíná obnova infrastruktury. Nedávno pořádaný
veletrh a naše fórum, to byly ukázky, že
po šesti letech je Sýrie zase na nohou. Na

co terorismus a fundamentalismus zplodili a ne těch, kteří proti němu bojují...
Zájem byl i o postoj v otázkách sionismu
a izraelské podpory islamistům na okupovaných Golanských výšinách. Objasnil jsem postoj oficiální reprezentace,

„Představil jsem se a předal poselství
solidarity v jejich boji s přáním brzkého
urovnání situace konečným vítězstvím.
Vyjádřil jsem také přání vzájemnější
spolupráce a konce sankcí. Bylo zřejmé,
že to prezident vzal na vědomí.“

Syřané stále cítí vděk, nezapomněli na bývalou
úzkou obchodní, politickou i kulturní spolupráci.
Jsou otevřeni
eni přátelství a zintenzivnění spolupráce.
Na českéé straně je bohužel v současnosti deficit...
bí už zmiživot lidí velmi negativně působí
ňované a naprosto nesmyslné sankce. Je
hanba, že se jich účastníme. Na ulicích
to, všechtřeba nepotkáte jediné nové auto,
na jsou víc než šest let stará. Zákaz dovozu technologií samozřejmě ovlivňuje
další obory. V obchodech ale naleznete
ostání třeběžné zboží, naopak je tam k dostání
ba vynikající sortiment oděvů, Sýrie má
ysl. Běžná
vysoce kvalitní textilní průmysl.
ejlepšímu
produkce odpovídá tomu nejlepšímu
mě za diaz českých obchodů, samozřejmě
šný je též
metrálně odlišnou cenu. Odlišný
přístup prodejců. Zákazník jee zde pán
ěžujete. Je
i přítel, nikoho nákupem neobtěžujete.
to umění služeb a obchodu.“
 Zmiňoval jste se o bezpečnostzpečnostních kontrolách, jak moc to bylo pro
Evropana frustrující?
„Nikterak. Setkali jsme se s vstřícným
postojem, nezažili jsme jedinouu kompliustou bezkaci. Pohyb přes město se spoustou
ro cizince
pečnostních kontrol vypadá pro
edná jistě
exoticky, v běžném životě se jedná
o lehké časové komplikace, ale místní
vědí, že vše mohlo dopadnout mnohem
nutá úcta
hůř. Společností je prodchnutá
k armádě. Často jsou to vojáci,, kteří přibojovníky,
šli z bojů, kde jim zabili spolubojovníky,
rodiče, ženy, děti. Přesto to na jejich jednání nebylo znát. V syrské společnosti je
vůbec hodně vzájemné úcty.“
 Setkal jste se s konkrétními lidskými příběhy?
„Pracovník zahraničního oddělení syrských odborů, který se o nás staral, žije
na okraji Damašku v panelovém domě.
Pochází ale z menšího města, kde měli
domek. Ženu a tři dcery musel evakuovat do hlavního města, protože oblast
ohrožoval příchod fundamentalistů.
Dokonce tam začalo upalování lidí zaživa. Vyprávěl příběh kamaráda-vojáka,
kterému žena poslala vzkaz, že se mu
narodí dítě, tak dostal od velitelů volno.
Dítě se narodilo, on dorazil domů a těsně
před barákem jej zastřelili... Každý člověk
nebo někdo z jeho blízkých zažil nějakou
tragédii.“
 Vraťme se k samotnému jednání,
vše probíhalo v angličtině?
„Ne docela. Přišli za mnou redaktoři ze
syrské televize, která točila rozhovory
s účastníky z pro ně exotických zemí,
s žádostí o rozhovor. Vzhledem k silným
česko-syrským vazbám z minulosti byla
po celou dobu všudypřítomná snaha
zjistit stanovisko české strany. S moderátorkou Fatimou, která dělala mimo jiné
i reportáže z válečné zóny, jsem natáčel
nadvakrát, vznikl asi hodinový rozhovor,
který byl na jejich přání v češtině. Využil
jsem pomoci palestinského lékaře, který
studoval v Československu a žil osm let
u nás, takže vše tlumočil do arabštiny. Má
můj velký dík. Tlumočil nakonec i můj
předchozí projev, takže jsem anglický
překlad ani nevyužil.“ (úsměv)
 Co konkrétně syrskou novinářku
zajímalo?
„Dotazy směřovaly k mediálnímu obrazu Sýrie, jaký je postoj vlády a občanů
k dění v Sýrii ohledně boje proti terorismu. Na dotaz ohledně poskytnutí materiální pomoci bojující syrské armádě
jsem musel odpovědět, že kromě naší
solidarity to vzhledem k našemu spojenectví s USA, NATO, Saúdy a Izraelem
na žádnou materiální pomoc nevypadá.
Bohužel oficiálně stojíme na straně těch,

 Jak probíhala samotná audience?
„Následovalo posezení
při tradičním syrském čaji.
V úvodním slově shrnul prezident aktuální situaci, první zemí,
kterou zmínil v otázce sankcí, byla
Česká republika. Zmínil předchozí
spolupráci a nevýhodnost současného stavu pro obě strany. Zdůraznil, že syrskou státní ideologií
není náboženství, které posléze
vede k fundamentalismu.
Jejich ideologií je nacionalismus, který
je v arabském

Foto: archiv M. Pee
od něhož se odvíjí i úhel pohledu na události v Sýrii, Iráku či Libyi. Dodal jsem, že
ne všichni občané si nechali vymýt hlavu propagandou. Jednu věc ale musím
podtrhnout. Přes silné syrsko-ruské přátelství, dané intenzivní vojenskou a ekonomickou pomocí a tradičními vztahy,
byl zájem o Českou republiku i bývalé
Československo zcela zřetelný a takřka
všudypřítomný.“
 Opravdu?
„Takovou intenzitu jsem si nedokázal
představit. Jeden dvacetiletý kluk měl
třeba v mobilu fotky bývalých prezidentů Gustáva Husáka a Háfize Asada
v Praze. Bylo trpké vysvětlovat, že naše
oficiální místa souhlasila se sankcemi,
že ministerstvo zahraničí vydalo hodně neakceptovatelné a lživé stanovisko
ohledně jarního amerického útoku na
základnu Šajrát, v němž opakovalo prokazatelný výmysl o užití chemických
zbraní. Syřané samozřejmě chápou, že
postoj české veřejnosti je jiný, ale mrzelo mě, že jsem musel jejich naděje na
české porozumění usměrňovat podle
reality.“
 Jak jste naznačil, to nejdůležitější
ale bylo stále před vámi...
„Po skončení jednání byl asi pětatřiceti účastníkům včetně mě každému
osobně oznámen dodatek v programu,
kterým bylo následující den ráno přijetí
prezidentem Asadem. Naprosto jsem
s tím nepočítal, bylo to oznámeno těsně předem z bezpečnostních důvodů.
Samozřejmě jsem souhlasil, byla to
pro mě velká čest. Jediné bezpečnostní
opatření bylo, že jsme u sebe nemohli
mít fotoaparát nebo mobil. To je pochopitelné. U vjezdu do nového prezidentského paláce stála stráž s kalašnikovy, u vchodu nás uvedla pracovnice
z protokolárního oddělení do prostor,
kde nás individuálně přivítal prezident
Asad.“
 Co jste mu při přivítání řekl?
Předpokládám, že jste měl něco připraveno?

světě vnímán jako sjednocující prvek.
Není to šovinismus, ale panarabský
nacionalismus spojený se socialismem.
Poté následovala otevřená diskuse. Prezident Asad vyzval, abychom nemluvili
diplomaticky a ptali se otevřeně, vyjadřovali svoje postoje. Účastníků bylo
hodně, proto dostali prostor víceméně
zástupci jednotlivých kontinentů. Kromě toho, že jsem překládal brazilskou
delegátku, jsem se ke slovu nedostal, což
mě mrzelo. Nakonec ale situace nabídla
satisfakci. Po půldruhahodinovém přijetí následovalo společné fotografování,
po němž jsem předpokládal konec.“
 A nebyl?
„Při odchodu se prezident opět s každým osobně rozloučil. Jelikož jsem náhodou stál až na konci fronty, řekl jsem
si jako správný Hanák, že musím využít příležitost. Při podání rukou jsem
navázal na jeho slova s tím, že jsem rád,
že mou vlast připomenul, že doufám
ve změnu situace a konec sankcí. Vyjádřil jsem přesvědčení, že budoucnost
je ve spolupráci a v obnově tradičních
vztahů. Řekl jsem, že jsem nepočítal
s osobním setkáním, že paradoxně asi
týden předtím jsem se na recepci na
korejském vyslanectví viděl s Milošem Jakešem, někdejším generálním
tajemníkem ÚV KSČ, který tam vzpomínal na setkání s Háfizem Asadem

jak v Praze, tak v Damašku. Bylo vidět,
že ho to dojalo, a připomněl, že v Československu byla jeho první dovolená. Syrská strana má na intenzivních
vztazích zájem, my na to nedokážeme
reagovat. Požádal jsem tedy o budoucí
přijetí odborářské a politické delegace.
Odpověděl jasně: Není problém. Dveře do Sýrie zůstaly otevřené a bylo by
vhodné do nich vkročit.“
 Západní média ráda hovoří
o „řezníkovi z Damašku“. Měl jste
vedle něj stejný pocit?
vedl
„Doj
„Dojmy jsou samozřejmě vždy subjektiv
jektivní, ovšem o nic méně důležité...
Asad je na plakátech vyobrazován
jako prezident, státník, vrchní velitel
armá
armády. To má samozřejmě mobilizačn
zační efekt. Už na libanonské straně
byly třeba na panelových domech
velké transparenty s portréty Bašára Asada
A
a šéfa Hizballáhu. I tam žijí
obyč
obyčejní lidé bojem proti terorismu
a zahraniční
zah
intervenci. Na syrské straně dominovaly
d
portréty Háfize Asada
a jeh
jeho syna, současného prezidenta.
Úcta k nim je ve společnosti naprosto
přiro
přirozená. Asad odolal tomu nejhrubšímu tlaku i v době, kdy byla fronta
u Damašku
Da
a západní média uváděla,
že m
má připravený azyl v Moskvě. Asadova rodina v Sýrii zůstala a lid si toho
nesk
neskutečně váží. Chodili mezi vojáky,
mezi raněné, první dáma, která je velice m
moderní, se upřímně věnuje humanitár
nitární činnosti. Prezident i jeho žena
jsou denně v syrské realitě, mezi lidmi.
Nejs
Nejsou nad nimi, ale s nimi. Například
s vál
válečnými invalidy nebo s matkami
padlý
padlých.“
 Prezident
P
má za sebou vyčerpávajících šest válečných let. Jak na vás
vajíc
půso
působil?
„Při osobním setkání je patrné, že jde
o důstojnou
dů
hlavu státu. V takovém
státě, ať je chudý, či bohatý, máte úplně jin
jiný životní pocit. Vidíte smysl věcí,
cítíte určitou úctu, která je oprávněná
a naprosto přirozená. Z lidského hlediska jde o sympatickou, kultivovanou
a inteligentní osobu. Žádná arogance
moci, žádná důležitost. Je to zásadní rozpor mezi zdejším mediálním obrazem
a realitou. S blížícím se vítězstvím nad
terorismem je podle mě Asad stále více
vnímán jako vůdce arabského světa. Co
kdysi znamenal pro Araby egyptský
prezident Násir, to pro ně v jednadvacátém století bude znamenat Asad. Poválečná Sýrie by měla být obrazem moderní budoucnosti arabského regionu.“
 Mnoho Syřanů studovalo v Československu, je tam stále patrná
„česká stopa“?
„Vůči Československu Syřané stále cítí
vděk, nezapomněli na bývalou úzkou
obchodní, politickou i kulturní spolupráci, která byla v mezinárodním měřítku nadstandardní. Sýrie je otevřena
přátelství a zintenzivnění spolupráce.
Na české straně je bohužel v současnosti deficit. Měli bychom se zamyslet, jestli je oficiální postup opravdu
ten správný. Není přece nutné dělat
ramena na lid, který si to nezaslouží.
V rámci morálního dluhu vůči Syřanům bychom měli začít od odmítnutí
české spoluúčasti na sankcích a od
pravdivého informování, přispět svým
dílem do probíhající informační války,
vedené proti zemím, které si o své budoucnosti chtějí rozhodovat samy. “

vizitka
MARTIN PEČ
✓ narodil se 8. května 1985 v Prostějově
✓ člen zahraniční komise Odborového sdružení
Čech, Moravy a Slezska
✓ účastník odborových setkání Světové odborové federace na Kypru, v Řecku, Srbsku a v Sýrii
✓ český delegát na 17. sjezdu Světové odborové
federace v jihoafrickém Durbanu
✓ člen Svazu přátel Latinské Ameriky a Karibiku a české skupiny
solidarity s Venezuelou
zajímavost: kromě politiky se hodně věnuje sochařské tvorbě

letos slavíme jubileum...

Pondělí 23. října 2017
www.vecernikpv.cz
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S kým ale bude vládnout? Začínají námluvy!
PRAHA, PROSTĚJOV Sto procent
hlasů sečteno a vítěz je podtržen.
Parlamentní volby skončily v České
republice zcela jasným až drtivým
vítězstvím hnutí ANO 2011. Andreji
Babišovi, Jaroslavu Faltýnovi a spol.
dýchají ostatní strany na záda z uctivé vzdálenosti. Jde o nejvýraznější
volební vítězství jedné strany od roku
1989! Otázkou teď ale zůstává, s kým
Babiš vyjedná koaliční partnerství.
Pokud se nespojí s občanskými demokraty, bude potřebovat alespoň
dva jiné partnery, aby získal většinu v
nové sněmovně.

Hnutí ANO 2011 získalo v právě ukončených parlamentních volbách
29,64 procenta hlasů. Na druhou pozici voliči vystřelili ODS s 11,32 procenta. Přestože „modré ptáky“ před pěti lety srazila na kolena aféra okolo
padlé vlády Petra Nečase, pomalu se tato pravicová strana dostává zpátky
na původní výsluní. Pode všeho ale ODS zůstane v opozici. „Těsně po vyhlášení výsledků řekl náš předseda Fiala, že se staneme opoziční stranou,
toto vyjádření beru i já jako bernou minci,“ prozradil Večerníku v sobotu
večer Petr Sokol, prostějovský kandidát ODS, který se do sněmovny jen
těsně neprobojoval.
Andrej Babiš ale už v sobotu večer zahájil s Jaroslavem Faltýnkem první
jednání o možné koaliční spolupráci. Do úvahy připadají všemožné kombinace, třetí v pořadí Piráti (10,79 %) či čtvrtá Okamurova SPD (10,64 %)
zřejmě čekají na svoji vládní šanci.
Letošní parlamentní volby mají ještě jeden rekord. Voliči totiž do
sněmovny poslali hned devět stran, což historie České republiky ještě nepamatuje. Kromě již zmíněných stran získaly poslanecké mandáty
ještě pátá v pořadí Komunistická strana Čech a Moravy (7,76 %), dále
ČSSD (7,27 %), KDU-ČSL (5,80 %) a na poslední chvíli do sněmovny

proklouzly ještě TOP-09 (5,31 %)
a STAN (5,18 %).
Volby znamenaly značný debakl pro
komunisty, sociální demokraty, ale
také pro pravicovou TOP 09. ČSSD
ztratila oproti volbám v roce 2014 neuvěřitelných 35 poslaneckých mandátů, komunisté přišli o 18 mandátu
a TOP 09 dokonce o 19 poslaneckých
křesel. Tyto tradiční strany berou výsledky jako obrovský neúspěch a jejich lídři se už nechali slyšet, že z toho

vyvodí zřejmě i osobní odpovědnost.
Na letošních parlamentních volbách
tratili i kandidáti z prostějovského
regionu. Oproti pěti poslaneckým
mandátům z předchozího volebního
období budou mít nyní Prostějované
ve sněmovně pouze Ladislava Oklešťka z Výšovic (ANO) a Radima Fialu
(SPD) z Prostějova. K nim samozřejmě lze ještě připočíst Prostějovana
Jaroslava Faltýnka (ANO), ten však
kandidoval na Vysočině, a je otázkou,

jako moc se bude v novém složení sněmovny moci bít za prostějovský region.
V následujících hodinách a dnech se
bude jednat o nové vládě, která povede Českou republiku v následujících
čtyřech letech. Jednání to budou složitá, protože už před volbami mnozí lídři
stran veřejně deklarovali, že do koalice
s Andrejem Babišem a Jaroslavem Faltýnkem, kteří jsou obviněni z dotačního podvodu, nepůjdu. Dodrží ale tato
svá vyjádření?
(mik)

    

Region kopíroval republiku
OLOMOUCKÝ KRAJ, PROSTĚJOVSKO Kromě volebních výsledků jsou již známá všechna statistická
data letošních voleb do Parlamentu
České republiky. Prostějovsko se
může pochlubit vysokou volební
účastí, která dokonce v Hačkách
přesáhla hranici 80 procent! Všechna zjištěná čísla ukazují na drtivé
vítězství hnutí ANO 2011 Andreje
Babiše. Kromě devíti obcí z celkového počtu 97 na Prostějovsku u voličů
zcela excelovalo.
Jak známo, volby s drtivou převahou
vyhrálo hnutí ANO 2011. V Olomouckém kraji ho volilo 31,39 % voličů, v rámci někdejšího okresu Prostějov mu dalo hlas 15 516 voličů, což je
29,42 %. V samotném Prostějově pak
dalo důvěru ANO 30,19 procent voličů. Účast v těchto volbách byla o něco
vyšší než v těch minulých před čtyřmi
lety, celorepubliková mírně přesáhla

60 procent (60,84%), v Olomouckém
kraji činila 59,77 procenta, přitom nejvyšší účast byla v Olomouckém regionu (60,38%), následuje Prostějovsko
(60,29%), Přerovsko (59,84%), Šumpersko (59,43%), nejnižší účast pak
byla na Jesenicku (55,64%). V rámci
Olomouckého kraje skončila na druhém místě Svoboda a přímá demokracie-Tomio Okamury (SPD), která
získala 13,54 % a na třetím místě ODS
(8,92%), následují KSČM (8,78%), Piráti (8,49%) a KDU-ČSL (8,26%).
V samotném Prostějově je 35 975
registrovaných voličů, k volebním urnám jich přišlo 21 073, což představuje
58,58 % oprávněných voličů. Jednoznačným vítězem se stalo ANO ziskem
30,19 %, což znamenalo 6 322 hlasů.
Celkem 3 261 hlasů (15,57 %) získala
SPD Tomia Okamury a 2 152 voličů
(10,27 %) dalo svůj hlas ODS. Následují Piráti (9,27% - 1 942 hlasů), ČSSD

(9,19% - 1 925 hlasů), KSČM (8,11%
- 1 699 hlasů) a KDU-ČSL (6,06% - 1
269 hlasů). Ostatní kandidující strany
a hnutí získaly v podstatě nevýznamné
či ojedinělé počty hlasů.
Na Prostějovsku byla volební účast přes
60 procent. Největším procentem se
tradičně pochlubila obec Hačky, kde
volilo 80,72 % registrovaných voličů,
současně je to jediná obec, kde volební
účast přesáhla 80 procent. V sedmi obcích přišlo k volbám více než 70 procent
voličů a pouze v pěti nedosáhla účast ani
50 procent - v Ludmírově přišlo 49,79
% voličů, v Dobromilicích 48,97 %,
v Kladkách 48,44 % a v Hrušce 47,12 %.
Vůbec nejméně voličů přišlo k volbám
v Obědkovicích – 45,89 procenta.
V obcích regionu zaznamenalo hnutí
ANO drtivé vítězství. Z celkového počtu 97 obcí zvítězilo ANO v 88 z nich,
v šesti obcích bylo na prvním místě
KDU-ČSL a ve třech KSČM. (red)

VÁŠ
RADIM
FIALA
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Olomoucký kraj 59,77 %

Takhle se volilo na konickém zámku.
Foto: Tomáš Kaláb

Konice (tok) - Obecní úřady, školy, hasičárny. A zámek. Takovým vznešeným
prostředím na volby se může na Prostějovsku pochlubit Konice. Zejména první
volební okrsek je situován v prostorném
a vyzdobeném sále, do druhého zase
vstupujete útulným předpokojem. Zde
také byla o něco vyšší volební účast. „Zdá
se, že budeme opět kopírovat celostátní
výsledky, naposled jsme se sešli s celostátním průměrem na desetinu procenta,“
vzpomínal v sobotu předseda volební
komise.

Volby na zámku

Prostějovsko (mls) - V Brodku u Konice stejně jako v Brodku u Prostějova
odevzdali úplně všichni voliči platné
volební lístky. Celkem jich bylo 1 115.
Vzhledem k tomu, že nějaká ta chyba se
téměř vždy najde, zaslouží voliči z obou
Brodků pochvalu. Vyšší volební účast
pak byla v Brodku u Konice (66,19 %).
V Brodku u Prostějova k volbám přišlo
53,59 % oprávněných voličů.

V Brodcích 100% úspìšnost

Prostějovsko (mls) - V Obědkovicích
se oprávnění voliči vůbec nepředvedli,
z 207 jich dorazilo pouze 95. V této vesnici pak mělo největší úspěch ANO 2011
(31,91 %), SPD (24,46 %) a KSČM
(18,08 %). Mizernou účast zaznamenali
také v Hrušce a Ludmírově. I v těchto obcích nedorazila ani polovina voličů.

Nejhorší jsou Obìdkovice

Hradčany (tok) - Tento výrok nepadl
na Pražském hradě, ale ve známé obci
našeho okresu. Před obecním úřadem,
v němž se nacházela volební místnost,
v pátečním mlhavém podvečeru pobíhala trojice děvčat, o jejichž původu i přes
nízkou viditelnost nemohlo být pochyb.
Přestože volební účast během prvních tří
hodin hlasování atakovala velmi slušných
pětadvacet procent, šlo výhradně o občany bílé pleti. „Nikdo jim nezaplatil, tak co
by chodili,“ odtušili o svých romských
spoluobčanech ze zkušenosti členové
volební komise.

Hele, jde gádžo!

Prostějovsko (mls) - Na tohle se dá
opravdu spolehnout! Volební účast
v Hačkách na Konicku v letošních volbách dosáhla velmi obstojných 80,72 %
a v rámci okresu byla opět nejvyšší.
Do oblíbené hasičské klubovny zvané
Bumbálka dorazilo celkem 67 z 83 právoplatných voličů. Nejvíce hlasů zde získala
KDU-ČSL (27,69 %), druhé bylo ANO
2011 (18,46 %) a třetí ČSSD (15,38 %).
Druhá nejvyšší účast pak byla v Rakůvce
(76,25 %) a třetí ve Vincencově (73,39
%). Nad 70 % se pak dostaly ještě Lipová,
Suchdol, Ohrozim, Seloutky a Alojzov.

Supervolièi z Haèek
nezklamali

RYCHLÝ
VEERNÍK
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volby
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letos slavíme jubileum...
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p
www.vecernikpv.cz

13

třeba poděkovat našim voličům a především příznivcům SPD za skvělou práci
ve volbách.“
 V Olomouckém kraji i na Prostějovsku se SPD umístilo jednoznačně
na druhém místě, navíc kromě ANO
2011 jako jediné s dvouciferným výsledkem. Co to pro vás znamená?
„Je to pro nás velký závazek pro komunální volby, které budou za rok. Chceme
postavit úspěšné komunální kandidátky
a podílet se na řízení měst a obcí.“

PROSTĚJOV Těsný průlom do Poslanecké sněmovny mohou slavit
Starostové a nezávislí, kteří celostátně získali 5,17%. Pokud by však
záleželo pouze na regionálních voličích, pak by zůstali pod pětiprocentní hranicí. Z Olomouckého
kraje v parlamentu nezasedne za
Starostů a nezávislých (STAN) nikdo. Co na to Radim Sršeň a Jarmila Stawaritschová?
„Jsme rádi, že jsme se dostali do parlamentu, ač jsme byli všeobecně podceňováni. Celkově však musím říct, že
jsem zděšený z výsledků Andreje Babiše a Tomia Okamury. Je to šílené,“

Ani Radim Srše], ani Jarmila Stawaritschová se do parlamentu nepodívají a budou dál zastávat funkce starost+ v Dolních
Studénkách a $elechovicích na Hané.
Foto: archiv STAN

zhodnotil volby pro Večerník lídr olomoucké kandidátky Radim Sršeň, který dodal, že ty hlavní volby pro STAN
nastanou příští rok. „Věříme, že v komunálních volbách uspějeme výrazněji,“ dodal Sršeň. Obdobně to viděla
starostka Čelechovic na Hané. „Jsem
ráda, že budeme mít v parlamentu šest
zástupců, přestože mnozí předpovídali, že se tam nemáme šanci dostat,“
poznamenala Jarmila Stawaritschová,
která na Prostějovsku získala jednoznačně nejvíce preferenčních hlasů ze
všech kandidátů STAN, a to hned 168.
Celkově jich měla 394. „Chtěla bych
za ně poděkovat,“ vzkázala.

a Okamury jsem zdšen...”

„Z výsledk Babiše

V Kostelci na Hané, bezmála títisícovém m%st%, lidé zamíili do sokolovny. M%li
možnost volit ve dvou okrscích.
Foto: Martin Zaoral

Foto: 43_martin_volby_kostelec_mls
+ ŠTOČEK BYLI JSME U TOHO

BYLI JSME
U TOHO

Do té doby se však v sokolovně bude
pilně pracovat. Zatímco voliči procházeli připraveným sálem s květinovou
výzdobou, první patro zůstávalo kvůli
probíhajícím opravám uzavřeno. Během první hodiny a půl mělo v Kostelci odvoleno půldruhé procento
voličů. „Koho jsem volil, vám neprozradím. Ale řeknu vám jednu věc. Ten
Babiš mě docela zklamal. Čekal jsem,
že když má ten Agrofert, tak že bude
letos před volbami alespoň rozdávat
máslo. Ale on nic,“ usmíval se před
sokolovnou volič, který se představil
jako Pavel.
(mls)

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Žijí spolu, nedají bez
sebe ani ránu, přesto si v politice
vůbec nerozumí! Paní Košarišťanová z Prostějova a její syn Pavel přišli
do volební místnosti na Základní
škole Jana Železného společně.
V ruce ovšem každý z nich držel lístek s kandidátkou rozdílných stran!
„Já volila pana Babiše,“ pochlubila se
Večerníku maminka. „To já dal hlas sociální demokracii,“ opáčil vzápětí Pavel
Košarišťan. Na otázku Večerníku, jak
doma řeší tento rodinný rozpor, odpo-

ŽEŠOV Jeden z nejtěžších volebních
okrsků má ten úplně poslední v Prostějově
– v místní části Žešov. Náleží totiž k němu
Centrum sociálních služeb v areálu bývalé
nemocnice v Lidické ulici. Proto má také
odpovídající počet členů. Po šesté hodině
v pátek předseda volební komise zrovna
kontroloval voličské seznamy z centra,
odkud se právě vrátily dvě dvojice členek
volební komise. „Zejména naše mladá děvčata zaslouží pochvalu,“ uznale pokýval hlavou předseda. Nutno podotknout, že pro
padesát klientů centra, kteří odvolili v těchto
volbách, měl personál vše dokonale připraveno. V samotném Žešově činila v té době
volební účast necelou čtvrtinu.
(tok)

Nejpohlednější volitelná
tvář z Prostějovska patřila
dle názoru Večerníku učitelce ZŠ Nezamyslice Dagmar Halašové (43), která
byla na poslední, třiadvacátém místě kandidátky ODS
v Olomouckém kraji.

Foto: www.ods.cz

Miss kandidátka

PROSTĚJOVSKO Jestliže se letošních voleb zúčastnily všechny věkové
kategorie voličů, zajímavou sociologickou sondou bylo také složení
samotných komisí. Také zde pracovali společně muži a ženy, senioři i ti
nejmladší. Možná by nebylo špatné
na oživení volit Miss volebních komisí. Letos by na celé čáře vyhrála
sympatická tmavovláska z Vícova,
která se ochotně podělila o poznatky
z dosavadního průběhu voleb. Vše je
ale subjektivní a každý by si tu svou
„miss“ určitě našel...
(tok)

být lákadlem

V Nezamyslicích museli do volební místnosti kolem výkop+. Foto: Tomáš Kaláb

Piráti s hnutím Tomia Okamury, část
samozřejmě také ANO 2011. V prvních
dvou případech jde o populistické subjekty, které některé body svého programu
akcentovaly hlasitěji a bez konkrétního receptu na řešení problémů,“ vyjmenovává
Šulda. Podle něj přijde v případě Pirátů či
Okamury po jednom volebním období
vystřízlivění voličů, kteří zjistí, že v reálné politice předvolební sliby nebudou
schopni uplatnit. „Z hlediska komunistů
bude třeba lépe a důrazněji prezentovat
svůj program a být v každodenním kontaktu s občany,“ míní Šulda.
(tok)

Takhle se volilo na konickém zámku.

PROSTĚJOV Pro výsledek z říše
snů si docválal černý kůň voleb.
Piráti celorepublikově překonali
desetiprocentní hranici hlasů, na
Prostějovsku však dostali o dvě
procenta méně. Co to pro ně znamená, se Večerník zeptal Petra
Lyska, který v regionálním měřítku
získal nejvíce preferenčních hlasů.
„Výsledek Pirátů je určitě super. Nic- Petr Lysek v regionu získal z Pirát+ nejvíce
méně jasné vítězství Andreje Babiše preferen'ních hlas+. Foto: archiv P. Lyska

Foto: Tomáš Kaláb
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v letošních volbách považuji za tragédii,“ zhodnotil volby Petr Lysek, který
na krajské kandidátce vstupoval do
voleb na pátém místě. Na Prostějovsku však obdržel nejvíce preferenčních hlasů, a to 370, celkem pak 697.
Prostějovského opozičního zastupitele jsme se zeptali, zda si dokáže představit pirátskou koalici s ANO 2011.
„To neexistuje, to by nikdy neprošlo,“
reagoval okamžitě Lysek.
(mls)

s Babišem nikdy nepůjdeme!“

budou změny ve školství pokračovat
i nadále,“ dodal současný náměstek
ministra školství, který v regionu
získal 999 přednostních hlasů.
(mls)

Zatímco Marian Jure'ka (vlevo) obhájil poslanecký mandát, Jaroslav Fidrmuc se do
parlamentu nepodívá.
Foto: internet

Lepší výsledek očekával i někdejší ředitel CMG Jaroslav Fidrmuc
z Krumsína, který kandidoval na třetím místě krajské kandidátky. „Děkuji všem za preferenční hlasy. Snad

PIRÁT Lysek: „Do koalice

PROSTĚJOV Bezmála devět procent hlasů získala ve volbách do Poslanecké sněmovny na Prostějovsku KDU-ČSL. Celostátně to však
bylo výrazně horší a výsledek 5,8
% hodnotí její zástupci shodně jako
neúspěch. Co na to Marian Jurečka
a Jaroslav Fidrmuc?
„Pokud jde o Olomoucký kraj, tak
jsme ve srovnání s předchozími lety
dokázali posílit, celostátně jsme však
určitě za očekáváním,“ zhodnotil pro
Večerník ministr zemědělství Marian
Jurečka, kterému se podařilo obhájit
poslanecký mandát. Účast ve vládě se
však jemu i jeho straně výrazně vzdaluje. „Bude extrémně obtížné sestavit
stabilní kabinet,“ dodal k tomu Jurečka.

výsledek, celostátn neúsp ch

PARLAMENTNÍ VOLBY 2017
Další zápavy najdete na www.vecernikpv.cz
PROSTJOVSKÝ Veerník pro vás pipravuje
do píštího vydání mimoádnou dvoustranu
s názvem OHLÉDNUTÍ ZA VOLBAMI!
eká vás další nše zajímavostí a exkluzivních
komentá, ohlas i perliek, co jsme bhem
uplynulého víkendu posbírali

Voli'ka s ko'árkem ve Výšovicích.
Foto: Tomáš Kaláb

I komise může Žešovští zvládli volby v Centru sociálních služeb na jednièku

Paní Košariš_anová a její syn Pavel mají rozdílné politické názory a každý z nich
také volil n%koho jiného.
Foto: Michal Kadlec

Foto 43_matka_mik + ŠTOČEK BYLI
JSME U TOHO

BYLI JSME
U TOHO

Matka volila Babiše, syn zase ČSSD!

věděli oba s úsměvem. „My se o tom
radši nebavíme, doma jsme si o politice
zakázali mluvit vůbec! To by nedopadlo dobře,“ zareagovala paní Košarišťanová. „Je to tak, jinak bychom se strašně pohádali,“ sekundoval její syn.
Ani jeden z nich přesto neváhal a přišel volit svoji vyvolenou stranu. „Vůbec jsme neváhali přijít, pro nás je to
dlouhá léta samozřejmost. Ať vyhraje
ten lepší, doma se pak s tím nějak
srovnáme,“ uzavřel debatu syn Pavel.
(mik)

Ondej Kochánek byl u voleb poprvé v život%, sv+j hlas odevzdal SPD Tomia
Okamury.
Foto: Michal Kadlec

Foto 43_kochanek_mik + ŠTOČEK BYLI JSME
U TOHO

Kuriozita z volební místnosti

Ondej Kochánek byl u voleb poprvé v život%, sv+j hlas odevzdal SPD Tomia Okamury.
Foto: Michal Kadlec

hlas odevzdal a budu doufat, že to vyjde,“ prozradil Ondřej Kochánek.
Na žádost Večerníku také prozradil,
komu svěřil svůj hlas. „Tajemství to určitě není, hrdě se k tomu veřejně hlásím.
Volil jsem SPD Tomia Okamury. Říká se,
že lidé většinou volí to menší zlo. Je sice
možné, že pan Okamura je tak trošku populista a hlásá několik věcí, které se podle
mého názoru nesplní, ale já mu ve většině
názorů věřím,“ uvedl Kochánek. (mik)

„V rámci levice jsme se umístili před
sociálními demokraty, byť s půlprocentním náskokem. Relativně slušně
jsme si vedli v rámci kraje, kde byl okres
Prostějov druhý nejúspěšnější. Přesto
jde o ztrátu poloviny voličských hlasů
oproti předchozím volbám. O to více
je potřeba poděkovat našim voličům,
kteří nám dali svůj hlas,“ okomentoval
exkluzivně pro Večerník volební lídr
Prostějovska výsledky s pohledem na
obrazovku svého notebooku.
O tom, kam se voličské hlasy přelily, má
jasno. „Protestní hlasy posbírali tentokrát

SL: v regionu solidní

PROSTĚJOV Přestože to původně
povolební štáb v sídle prostějovských
komunistů v Lidické ulici neplánoval,
vedení okresu se přece jen v sobotu
odpoledne ve svém sídle sešlo. Výsledky, které běžely na televizní obrazovce,
osazenstvu radost určitě neudělaly.
Pohled na regionální čísla byl jen slabou náplastí...
„Volební výsledek je jednoznačným
neúspěchem,“ nehledá dlouho slova
předseda okresního výboru Ludvík
Šulda. Přece jsou ale dva momenty,
které mohou v této mizérii potěšit.

Ludvík Šulda, šéf prostìjovské KSÈM

Ondøej Kochánek POPRVÉ U VOLEB
„Je lepší volit než koukat a nadávat!“ KDU-

 Jaké budou nejbližší povolební
kroky SPD? Je ve hře i varianta, že
byste mohli zasednout ve vládě?
„Pro nás je zásadní naplnění programu a ten budeme hájit při jednáních
o případné koalici. Jednání vede vítěz voleb a SPD jasně řeklo, že nemá
proti nikomu averze, jsme pro věcné
posouzení programových bodů. Pokud vítěz voleb zvolí jinou koaliční
variantu, budeme náš program obhajovat v opozici.“
 Před vaším pražským volebním
štábem večer demonstrovali anarchisté s „protináckovskými“ hesly.
Co si o takové hysterii myslíte?
„V tomto případě jde o lidi nerespektující nic jiného než svoji fanatickou
PROSTĚJOV Devatenáctiletý Onomezenost...“
dřej Kochánek z Prostějova byl
u voleb poprvé v životě. Sám Večerníku řekl, že chtěl dokázat, že mladé
lidi politika také zajímá a vůbec jim
není jedno, jak se Česká republika
bude vyvíjet dál.
Večerník zastihl mladíka ve volební
místnosti ve škole Jana Železného na
Sídlišti Svobody. „O nás mladých se
říká, že nás volby netáhnou. Já si ale
myslím, že tomu tak není. Já jsem tedy
přišel! Možná i kvůli rodičům, kteří do
mě pořád hustí, že lepší je volit než se
jen koukat a nadávat. Takže jsem svůj

Radim Srše ze STAN:

 První výsledky ukazovaly na druhé místo, nakonec je z toho až čtvrté,
byť s minimálními rozestupy. Převládá radost nad dvouciferným výsledkem nebo přece jen trocha zklamání
ze změny pořadí?
„Jednoznačně zavládl pocit úspěchu.
Náš cíl byl vytvořit poslanecký klub,
tedy mít deset poslanců. Za velký cíl
jsme považovali překonání dvouciferného výsledku. Povedlo se to a je

TOMÁŠ KALÁB

PRAHA, PROSTĚJOV Na nečekaném úspěchu hnutí Svoboda
a přímá demokracie se na Moravě podílel jeho první místopředseda Radim Fiala. V Olomouckém kraji a na Prostějovsku samotném
dosáhl vynikajícího výsledku, když se SPD Tomia Okamury skončila
druhá za vítězem voleb. Jaké byly jeho povolební dojmy, prozradil
Večerníku v exkluzivním rozhovoru.

usmívá se za SPD Radim Fiala

KOSTELEC NA HANÉ V Kostelci
na Hané byl o volby zájem. V pátek
už čtvrt hodiny před otevřením
volebních místností postával před
dveřmi zdejší sokolovny hlouček
necelé desítky místních.
Kostelecká sokolovna je tradičním
volebním místem. Loni byla kvůli
rekonstrukci uzavřena a tak se voliči
scházeli v malé tělocvičně zdejší „staré školy“. „Letos jsme se do sokolovny opět vrátili, ale v lednu se tu bude
konat ples, takže prezidentské volby
opět proběhnou ve škole,“ prozradila
nám jedna z členek volební komise.

Němčice nad Hhanou (tok) - V Němčicích jsou dva volební okrsky, ten větší je
v místní základní umělecké škole. Tam také
odvolila starostka a kandidátka za ČSSD
Ivana Dvořáková. V pátek odpoledne ve
volební místnosti praskla zářivka. Nic zásadního pro volební dění, pokud v drobném
incidentu nebudeme hledat symboliku. Povolební blackout by nebyl nic příjemného.
„Zhasněte, odcházím,“ v politice jaksi neplatí.

Povolební blackout?

Pivín (tok) - V Pivíně se volilo v místní
základní škole. I přes necelou pětinu hlasujících si volební komise pochvalovala
slušnou volební účast. Stejně jako v ostatních obcích okresu se i zde scházely požadavky na výjezd s přenosnou volební
urnou. Od té stacionární zrovna odcházela mladá maminka s dítětem. „Je to
další z řady voleb, které musím přetrpět.
Přestože mě na rozdíl od mužů politika
zrovna nezajímá, volit chodím. Pak aspoň
nemusím nadávat,“ svěřila se Večerníku.

Jen další z øady voleb

Skalka (tok) - Nepříliš práce měla o pátečním podvečeru volební komise ve Skalce.
„Je to jednoduché, pod obecním úřadem
je obchod. Ten má v pátek odpoledne
zavřeno, zato v sobotu dopoledne si lidé
do obchodu zajdou. Tím pádem čekáme
v sobotu dopoledne i vyšší účast u voleb,“
vysvětlovala předsedkyně volební komise.

Ve Skalce se chodí volit
v sobotu dopoledne

Jesenec (tok) - Jedním ze zásadních úkolů jesenecké volební komise byl výjezd
do místního domova pro seniory. „Účast
nebyla příliš vysoká, ale v tomto případě
neplatí obyčejná matematika. Někteří klienti nejsou svéprávní, někteří nejsou dostatečně orientovaní. Kdo ale jinak mohl,
ten možnosti hlasovat využil,“ sdělila Večerníku jedna z členek volební komise.
Během sobotního dopoledne se účast
voličů přehoupla přes padesát procent.

Jesenec posloužil
dùchodcùm

Ptení (tok) - To ve Ptení svého nejstaršího voliče přivítali dokonce osobně.
„Nejstarším voličem je Alois Hradil, který ve svých pětadevadesáti letech chtěl
k volbám přijít osobně,“ informovala
tamější volební komise. Přestože i zde
pochopitelně jezdili za občany s přenosnou volební urnou. Ještě před sobotním
polednem dosáhla volební účast ve Ptení
necelých šedesáti procent.

Ve Ptení vysoká úèast

Stražisko (tok) - Doyen stražiských voleb, nejstarší občan Josef Růžička, by se
první den letošních parlamentních voleb
dožil úctyhodných osmadevadesáti let.
„Pan Růžička vždy volby uzavíral, pravidelně chodil před druhou hodinou,“
vzpomínala předsedkyně volební komise. Bohužel tentokrát už nepřišel. Po úrazu zemřel měsíc před volbami. Zato mladí voliči se ve Stražisku příliš nevytáhli.

Ve Stražisku se nejstarší
voliè nedožil

Prostějovsko (mls) - S nadmořskou
výškou se v regionu průměrně zvyšovala
pravděpodobnost úspěchu KDU-ČSL.
Platilo to například o Protivanově (18,46
%), Kladkách (17,14 %), Horním Štěpánově (14,15 %) či Brodku u Konice
(13,04 %). V níže položených obcích
naopak křesťanští demokraté tak nadprůměrný výsledek nezaznamenali.

Mají k nebi blíž?

je být neustále mezi RYCHLÝ
„Jednoznan zavládl pocit úspchu,“ Kostelec: Voliči se otevření sokolovny už nemohli dočkat „Receptem
lidmi,“ reaguje na výsledky VEERNÍK
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„Takový PO SEDMI LETECH OPOUŠTÍ SNÌMOVNU!

výsledek tu dlouho

PROSTĚJOV Měl velké ambice
i plány, co všechno jako poslanec
v příštích čtyřech letech v Parlamentu České republiky prosadí pro
Prostějov. Po víkendových volbách
ale cítí značné rozčarování. Hlasy
svěřil se exkluzivně
voličů a celkový propadák sociálpro
Večerník
Pavel
Holík (ČSSD)
ních demokratů mu neumožnily
nám síly stačily, a když se proti nám všich- získat v pořadí již třetí poslanecký
ni začali vymezovat, tak voliči rozpoznali, mandát v řadě. Přes zklamání ale Holík. „Cítím obrovské zklamání
kdo pracoval a kdo ne. Teď to nějakým Pavel Holík vidí svoji buducnost z celostátního výsledku sociální
pozitivně.
způsobem zhodnotili.“
demokracie. Lidé bohužel nedoce Ukázal obrovský propad vašich
nili, co ČSSD v uplynulých čtyřech
Michal
KA
DLEC
koaličních partnerů na kontraprodukletech pro občany vykonala v obtivitu jejich protibabišovské rétoriky? Sociální demokraté získali v Olo- lasti sociálních jistot. Dnes se ale
„Možná to byla jejich strategie, nevím, co mouckém kraji 7,44 procenta mají ekonomicky dobře, tudíž asi
je k tomu vedlo... Každopádně gratuluji hlasů, celostátní výsledek byl ještě lehce na tyto aspekty zapomínají,“
o pár setin procenta horší. Bylo povzdechl si.
všem, kteří se dostali do sněmovny.“
 Jaké očekáváte nejbližší kroky hnu- tedy jasné, že z Olomouckého Svoje určité rozčarování neskrýtí ANO 2011 při sestavování vlády?
kraje se do Poslanecké sněmovny val před Večerníkem ani nad svým
„Ještě o víkendu zasedne nejvyšší or- nedostane víc jak jeden z kandi- osobním neúspěchem. „První Podle některých spekulací se
gán našeho hnutí a budeme se radit dátů ČSSD. „O to jediné místo trojka nás kandidátů ČSSD v Olo- nyní Pavlu Holíkovi otevírá cesohledně dalších kroků, které budou jsme dlouho soupeřili s kolegy mouckém kraji byla velice vyrov- ta k tomu, aby se stal jedničkou
po víkendu následovat. Jedná se o vy- Romanem Váňou a současným naná, v koutku duše jsme věřili, že prostějovských sociálních demojádření důvěry voličů v práci, kterou olomouckým primátorem Antoní- poslanecký mandát získáme všichni kratů v komunálních volbách,
jsme doposud vykonali jako hnutí nem Staňkem,“ přiznal Večerníku tři. Bohužel musíme si přiznat, že které se uskuteční na podzim
ANO 2011. Je to pro nás obrovský Prostějovan Pavel Holík. V jeden jsme ve volbách celkově propadli. příštího roku. „To je naprosto
závazek, se kterým musíme pracovat okamžik, na pár hodin, se právě Také já po sedmi letech opouštím předčasné o tom takhle uvažovat.
dál. Je teď na nás, jak se postaví koa- Pavel Holík objevil díky preferenč- Poslaneckou sněmovnu. Je mi to O mé pozici v komunálních vollice, jestli se třeba postaví koalice bez ním hlasům na prvním místě, záhy líto, měl jsem v plánu udělat ještě bách jsme ještě vůbec nejednali. Je
nás, protože i to se může stát. Budeme ho však přeskočil olomoucký pri- spoustu práce. Na druhé straně se ale pravda, že nyní, když už nebudu
pracovat, ať budeme v koalici, nebo mátor. „Panu Staňkovi samozřej- ale těším a mám radost z blížícího poslancem, se mi výrazně otevírá
v opozici, abychom lidi nezklamali. mě gratuluji k poslaneckému man- se návratu na prostějovskou zá- časový prostor. Každopádně bych
Vše, co jsme lidem říkali a slibovali, dátu, já na něj nakonec ztratil 163 chranku a z pokračování své lékař- na kandidátce ČSSD chtěl být
a budu usilovat o post zastupitele
budeme dělat!“
hlasů. Je to škoda,“ zkonstatoval ské praxe,“ uvedl Pavel Holík.

„Zklamán jsem, ale těším se
zpátky na záchranku,“

nikdo nepamatuje,“ smje se

hejtman Ladislav Okleštk
PRAHA, PROSTĚJOV Hejtman
Olomouckého kraje Ladislav
Okleštěk jako lídr krajské kandidátky
ANO 2011 obhájil bez větších potíží
svůj poslanecký mandát. O bezprostřední dojmy po zveřejnění volebních výsledků se podělil v exkluzivním rozhovoru přímo z pražské
centrály hnutí.

Tomáš KALÁB

Foto: archiv Veerníku
v Prostějově,“ zareagoval na dotaz
v Prostějově populární lékař i politik, kterého zřejmě už v příštích týdnech uvidíme znovu naplno v oranžové uniformě lékaře zdravotnické
záchranné služby. „Z praxe jsem
nikdy nevyšel, pořád jsem pracoval
ve svém původním oboru, takže
v tom nevidím problém. Rád bych
poděkoval všem voličům, kteří mi
odevzdali 1 199 preferenčních hlasů. Hodně si toho vážím. Zároveň
děkuji celému svému týmu, který
mi výrazně pomáhal v předvolební
kampani,“ vzkázal Pavel Holík.

1710211236

 Ve volbách získalo vaše hnutí kolem třiceti procent, což je víc, než ukazovaly poslední trendy. Panuje tedy ve
vašich řadách spokojenost?
„Jedná se o skvělý výsledek, v našem Olomouckém kraji jsme dosáhli dokonce
31,39 procenta, mám z něj velkou radost.
Platí to samozřejmě i o celostátním měřítku. Jde o výsledek, který tady dlouho nikdo
nepamatuje. Teď jde jen o to jej s pokorou
zpracovat a v tomto duchu pracovat dál.“
 Čemu přičítáte fakt, že vám téměř
třetina voličů dala důvěru?
„Přičítám to naší práci ve sněmovně, protože jsme za uplynulé čtyři roky ukázali,
že to myslíme vážně. Pracovali jsme, seč

„Budeme nejsilnější opoziční stranou, naše modrá cesta

je správná,“ hodnotí výsledek voleb Petr Sokol (ODS)
PROSTĚJOV Unavený, šťastný z celkového výsledku občanských demokratů a s vědomím, že pro úspěch svůj i celé pravicové strany udělal maximum. Petr Sokol se z kandidátky ODS
v Olomouckém kraji nedostal z druhého místa do Parlamentu
České republiky jen o pověstný fous. Zklamání ale necítí, stranické zájmy povyšuje nad ty osobní. A co víc, úspěch ODS
v parlamentních volbách považuje i za výborný signál pro komunální volby v příštím roce.
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Michal
KADLEC

1710211232

 Jen o pověstný fous jste neproklouzl do sněmovny. Mrzí vás to?
„Chybělo mi zhruba pět set hlasů, což
není opravdu moc. (pousměje se) Je to
ale o tom, že pro každého prostějovského kandidáta z kterékoliv strany
je hrozně složité prosadit se v konkurenci svých kolegů z Olomouce, kde
je i mnohem větší pravicová bašta. Na
druhou stranu jsem získal skoro dva-

cet procent preferenčních hlasů tady
na Prostějovsku. A to je ukázka toho,
že kampaň v našem regionu byla pro
mě úspěšná a hlavně zde výrazně posílila celá ODS. Takže nemám žádný
důvod ke smutku.“
 Opravdu tedy necítíte zklamání z toho, že nebudete poslancem?
Nebo pocit, že jste mohl udělat
něco jinak či lépe v předvolební
kampani?
„Možná o tom budu ještě nějaký ten
den přemýšlet... Ale ve čtvrtek večer,
kdy končila kampaň, jsem si říkal, že
jsem tomu všemu věnoval tolik energie a času, že by se těžko dalo v něčem
přidat. Veselejší je jistě vyhrát, ale vůbec nevěším hlavu. Jsem přesvědčen,

že jsem pro úspěch udělal maximum,
v tom případě pak smutek nepřevažuje.“
 V sobotu večer jste odjel na
chvíli do Olomouce, proč?
„Byl jsem poblahopřát k vítězství
a zisku poslaneckého mandátu své
stranické kolegyni Zuzaně Majerové
Zahradníkové. Je dobře, že máme
v kraji pravicového poslance.“
 Na celostátní úrovni zaznamenala ODS úspěch. Hodnotíte celkové druhé místo také pozitivně?
„Pro mnohé je to překvapení, že
jsme skončili druzí, a pro nás, členy
ODS, je to velmi milé překvapení!
(směje se) A vzhledem k tomu, že budeme nejsilnější opoziční stranou, je
to výborná příležitost v následujících letech přesvědčit ještě více občanů o tom, že ta naše modrá cesta
je správná.“
 Mluvíte o opozici, takže spojení s Andrejem Babišem a případnou účast ve vládě vylučujete?
„Náš předseda Petr Fiala se nechal
slyšet, že půjdeme do opozice. Takže

„Určitě to není dobře, Prostějovsko může být
hodně ochuzeno. Nám prostějovským kandidátům,
by měl ležet na srdci v první řadě zájem místních
občanů. Může to být pro tento region velký problém.“
Kandidát do sněmovny PETR SOKOL o tom,
že region má o polovinu méně poslanecké síly
toto je i pro mne berná mince. Osobně si myslím, že spojení s hnutím
ANO 2011 není vůbec na pořadu
dne...“
 Po pádu Nečasovy vlády se
Občanská demokratická strana
dostala až na samotné dno politické scény. Jste tedy nyní už z velké
krize venku?
„Zcela určitě! Jednak proto, že nás
nyní volilo velké množství nových
voličů, v letošních parlamentních
volbách jsme skoro dvojnásobně navýšili volební výsledek z roku 2013,
kdy jsme byli skutečně na onom
pověstném dně. Jsme nyní na vzestupu a aktuálně jsme si vybojovali
čestnou pozici druhé nejsilnější strany v zemi. A tím je řečeno vše, vždyť
druhá strana v pořadí nemůže být na
žádném dně. Ale stále je samozřejmě
co zlepšovat!“
 Podle hlasování prostějovských voličů porazila ODS v našem městě i sociální demokraty,
což se nečekalo. Je to dobrý signál pro komunální volby, které se
uskuteční příští rok?
„To je zcela jistě výborný signál.
Jak nás před lety mnozí pohřbívali
na celostátní úrovni, tak jsme podobnou písničku poslouchali i tady
v Prostějově. Dokonce se tady mluvilo i o tom, že ODS se už nikdy
nevrátí na pozice, které měla dříve.
Opouštěli nás členové a v prostějovském zastupitelstvu jsme získali

Foto: Michal Kadlec
pouhé dva mandáty. Nyní jsme ale
nejen nejsilnější pravicovou stranou v zemi, ale rovněž jsme jako
jediná tradiční strana v těchto volbách zaznamenali zvýšený počet
hlasů. A jestliže i další rok budeme
pokračovat v pořádné práci, kterou
děláme i tady v Prostějově, můžeme
se po komunálních volbách vrátit
na pozice, které ODS v Prostějově
vždy patřily.“
 Tyto parlamentní volby skončily debaklem pro kandidáty různých politických stran z prostějovského regionu. Z pěti poslanců
máme jenom dva, k nim ještě přibyl napůl i Jaroslav Faltýnek, který ovšem kandidoval na Vysočině.
Je to velký malér pro Prostějov
a okolí?
„Určitě to není dobře, Prostějovsko

může být v následujících čtyřech
letech hodně ochuzeno. Nám prostějovským kandidátům, ať už jsme
z kterékoliv strany, by měl ležet na
srdci v první řadě zájem místních
občanů. Jak jste říkal, přišli jsme
o dva a půl poslance a já z toho radost rozhodně nemám. Může to být
pro tento region velký problém.“
 Volby skončily, takže myslíte
nyní na nějaký odpočinek?
„Moc ne, já jsem i během předvolební kampaně plnil své pracovní povinnosti, tudíž nyní budu v práci pokračovat. Ale rovněž se budu snažit
nahradit rodině ten čas, který jsem
jí nemohl v uplynulých měsících
věnovat. Takže na odpočinek budu
myslet až později. Pracuje se ostatně
mnohem líp, když člověk ví, že volby
dopadly úspěšně!“

letos slavíme jubileum...
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4.
5.

ANO
KDU-ČSL
SPD
Pirátská strana
ODS a ČSSD

Budìtsko

1.
2.
3.
4.
5.

ANO
SPD
KDU-ČSL
ČSSD
KSČM

Buková

1.
2.
3.
4.
5.

ANO
KSČM
KDU-ČSL
ČSSD
ODS

Èehovice

1.
2.
3.
4.
5.

ANO
SPD
KSČM
ČSSD
Pirátská strana

Èechy pod Kosíøem

1.
2.
3.
4.
5.

ANO
KSČM
SPD
ČSSD
KDU-ČSL

Èelèice

1.
2.
3.
4.
5.

ANO
SPD
KSČM
ČSSD
ODS

Èelechovice na Hané

1.
2.
3.
4.
5.

ANO
SPD
KSČM
STAN
ODS

Dìtkovice

1.
2.
3.
4.
5.

ANO
KSČM
Pirátska strana
KDU-ČSL
SPD

Drahany

ANO
SPD
KSČM
ČSSD
STAN

1.
2.
3.
4.
5.

ANO
SPD
ODS
Pirátská strana
KSČM

 

62,62

Døevnovice

20,89 %
16,41 %
14,92 %
13,43 %
10,44 %

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

66,19

Dzbel

1.
2.
3.
4.
5.

30,83 %
16,33 %
9,31 %
8,70 %
8,24 %

Haèky

1.
2.
3.
4.
5.

62,36

Hluchov

32,43 %
15,31 %
11,71 %
9,00 %
8,10 %

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

62,84

Horní Štìpánov

1.
2.
3.
4.
5.

64,39

Hradèany-Kobeøice

1.
2.
3.
4.
5.

65,96

Hrdiboøice

1.
2.
3.
4.
5.

62,90

Hrubèice

1.
2.
3.
4.
5.

62,24

Hruška

1.
2.
3.
4.
5.

61,05

Hvozd

30,84 %
16,04 %
11,83 %
9,81 %
7,63 %

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

ANO
KDU-ČSL
KSČM
SPD
ČSSD

66,51

Ivaò

29,18 %
16,72 %
13,52 %
12,81 %
8,89 %

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

65,67

Konice

1.
2.
3.
4.
5.

ANO
SPD
KSČM
ODS
KDU-ČSL

ANO
KDU-ČSL
SPD
ČSSD
KSČM

57,89

Kostelec na Hané

31,05 %
17,35 %
14,61 %
12,78 %
10,95 %

1.
2.
3.
4.
5.

ANO
SPD
KDU-ČSL
ČSSD
Pirátská strana

63,64

Koválovice-Osíèany

37,59 %
18,04 %
16,54 %
8,27 %
6,01 %

1.
2.
3.
4.
5.

ANO
KDU-ČSL
SPD
KSČM
ČSSD

80,72

Kralice

27,69 %
18,46 %
15,38 %
7,69 %
6,15 %

1.
2.
3.
4.
5.

ANO
SPD
ODS
Pirátská strana
KDU-ČSL

59,59

Krumsín

35,26 %
20,80 %
14,45 %
5,20 %
4,04 %

1.
2.
3.
4.
5.

ANO
KDU-ČSL
SPD
KSČM
ČSSD

60,61

Laškov

28,76 %
14,60 %
14,15 %
12,38 %
10,61 %

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

Volební úèast:

60,12

ANO
KDU-ČSL
SPD
KSČM
Pirátská strana

Lešany

1.
2.
3.
4.
5.

ANO
SPD
ODS
KSČM
KDU-ČSL

61,24

Lipová

24,77 %
20,18 %
18,34 %
11,00 %
9,17 %

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

ANO
KDU-ČSL
KSČM
SPD
ČSSD

60,94

Ludmírov

34,49 %
11,76 %
10,96 %
9,35 %
7,48 %

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

ANO
KDU-ČSL
SPD
KSČM
ČSSD

47,12

Malé Hradisko

37,50 %
20,45 %
19,31 %
6,81 %
4,54 %

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

ANO
KSČM
SPD
KDU-ČSL
STAN a Pirátská strana

ANO
KSČM
SPD
ČSSD
KDU-ČSL

37,06 %
13,74 %
10,51 %
8,08 %
6,06 %

Volební úèast:

ANO
KSČM
SPD
ODS a Pirátská strana
KDU-ČSL

27,20 %
18,01 %
16,91 %
8,45 %
7,72 %

Volební úèast:

Klopotovice

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

ANO
KSČM
SPD
ODS
Pirátská strana

27,34 %
15,42 %
13,67 %
12,89 %
9,17 %

Volební úèast:

65,46

ANO
25,77 %
SPD
25,25 %
KSČM
12,37 %
ČSSD
8,24 %
KDU-ČSL a Pirátská strana 7,21 %

28,57 %
15,71 %
15,00 %
9,64 %
6,42 %

Volební úèast:

ANO
KSČM
SPD
Pirátská strana
KDU-ČSL

24,39 %
17,77 %
15,33 %
10,10 %
9,75 %

Volební úèast:

ANO
SPD
KDU-ČSL
ČSSD
KSČM

20,71 %
19,52 %
14,79 %
11,24 %
9,46 %

Volební úèast:

Klenovice

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

ANO
SPD
KSČM
ČSSD, ODS a KDU-ČSL
Pirátská strana

28,15 %
16,99 %
15,53 %
11,65 %
10,67 %

Volební úèast:

53,16

ANO
SPD
KDU-ČSL
KSČM
ČSSD

64,89

Moøice

23,51 %
17,55 %
12,50 %
10,71 %
10,11 %

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

ANO
SPD a KSČM
STAN
ČSSD
KDU-ČSL

61,03

Mostkovice

26,58 %
18,56 %
15,18 %
13,50 %
9,70 %

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

ANO
SPD
ODS
KSČM
Pirátská strana

Myslejovice

1.
2.
3.
4.
5.

48,44

Nìmèice nad Hanou

1.
2.
3.
4.
5.

54,28

Nezamyslice

1.
2.
3.
4.
5.

69,33

Niva

23,63 %
20,00 %
16,36 %
12,12 %
10,30 %

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

60,96

Obìdkovice

1.
2.
3.
4.
5.

57,95

Ohrozim

1.
2.
3.
4.
5.

65,52

Ochoz

1.
2.
3.
4.
5.

64,20

Olšany u Prostìjova

1.
2.
3.
4.
5.

61,08

Ondratice

1.
2.
3.
4.
5.

68,79

Otaslavice

1.
2.
3.
4.
5.

61,25

Otinoves

1.
2.
3.
4.
5.

Ptení

1.
2.
3.
4.
5.

45,89

Raková u Konice

1.
2.
3.
4.
5.

72,16

Rakùvka

1.
2.
3.
4.
5.

67,11

Rozstání

1.
2.
3.
4.
5.

61,38

Seloutky

1.
2.
3.
4.
5.

59,86

Skalka

1.
2.
3.
4.
5.

63,17

Skøípov

24,11 %
16,38 %
12,51 %
11,43 %
10,20 %

1.
2.
3.
4.
5.

62,88

Slatinky

1.
2.
3.
4.
5.

73,17

Pavlovice u Kojetína Volební úèast: 58,19

29,39 %
22,71 %
11,35 %
11,13 %
8,68 %

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

ANO
KSČM
SPD
ČSSD a KDU-ČSL
STAN

49,79

Pìnèín

34,30 %
14,22 %
12,13 %
11,71 %
10,46 %

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

59,87

Pivín

1.
2.
3.
4.
5.

53,55

Plumlov

29,59 %
17,48 %
9,86 %
8,96 %
5,82 %

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

67,47

Polomí

35,76 %
16,86 %
11,72 %
7,05 %
6,93 %

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

Srbce

1.
2.
3.
4.
5.

67,61

Staøechovice

1.
2.
3.
4.
5.

ANO
SPD
KSČM
ČSSD
ODS

61,01

Stínava

26,55 %
16,76 %
10,21 %
10,04 %
9,36 %

1.
2.
3.
4.
5.

KDU-ČSL
SPD
ANO
ČSSD a KSČM
Pirátská strana

62,90

  

19,23 %
15,38 %
14,10 %
10,25 %
7,69 %

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

ANO
ČSSD a KDU-ČSL
KSČM
SPD
Strana svobodných občanů

76,25

Vícemìøice

1.
2.
3.
4.
5.

58,45

Vícov

1.
2.
3.
4.
5.

70,24

Vincencov

1.
2.
3.
4.
5.

61,79

Vitèice

1.
2.
3.
4.
5.

ANO
SPD
KDU-ČSL
KSČM
ČSSD

Vranovice-Kelèice

Vrbátky

1.
2.
3.
4.
5.

60,42

Vrchoslavice

1.
2.
3.
4.
5.

57,63

27,45 %
16,17 %
9,31 %
8,82 %
6,31 %
Volební úèast:

62,87

27,60 %
16,40 %
16,00 %
9,60 %
8,00 %
Volební úèast:

73,39

21,25 %
18,75 %
11,25 %
6,25 %
3,75 %

Volební úèast:

Volební úèast:

57,53

53,42

Vøesovice

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

62,42

 

1.
2.
3.
4.
5.

58,73

Zdìtín

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

64,35



1.
2.
3.
4.
5.

ANO
KSČM
SPD
KDU-ČSL
ODS

67,06

24,64 %
21,78 %
14,64 %
14,28 %
5,71 %
Volební úèast:

66,67

26,23 %
15,58 %
10,64 %
9,50 %
7,98 %

Volební úèast:

ANO
SPD
ČSSD a Pirátská strana
KDU-ČSL
KSČM

37,72 %
15,45 %
13,63 %
11,36 %
9,09 %

59,00

31,63 %
17,81 %
11,27 %
7,27 %
6,54 %

ANO
SPD
ODS
ČSSD a KSČM
KDU-ČSLa Pirátská strana

30,13 %
17,80 %
15,06 %
9,58 %
6,84 %

66,08

33,48 %
13,88 %
9,91 %
9,21 %
7,93 %

Volební úèast:

KDU-ČSL
ANO
KSČM
SPD
ČSSD

29,49 %
18,70 %
10,79 %
9,35 %
8,27 %

65,24

42,45 %
13,52 %
7,23 %
6,91 %
5,34 %

ANO
SPD
KSČM
ČSSD
Pirátská strana

28,20 %
20,51 %
17,94 %
15,38 %
7,69 %

Volební úèast:

Volební úèast:

ANO
SPD
KSČM
KDU-ČSL
ODS a Pirátská strana

33,46 %
13,61 %
11,70 %
8,65 %
8,39 %

Volební úèast:

55,68

25,85 %
18,00 %
11,29 %
11,12 %
6,21 %

ANO
SPD a KDU-ČSL
ODS
KSČM
ČSSD

69,32

Volební úèast:

Volební úèast:

ANO
39,28 %
SPD
17,85 %
ODS,KDU-ČSLaPirátskástrana 7,14 %
ČSSD a KSČM
5,95 %
STAN
3,57 %

27,79 %
14,05 %
10,22 %
9,58 %
9,26 %

Volební úèast:

60,32

25,00 %
15,78 %
14,47 %
11,84 %
9,21 %

KDU-ČSL
SPD a ANO
Pirátská strana
ČSSD, STAN a KSČM
ODS a TOP 09

23,66 %
15,26 %
12,97 %
10,68 %
5,34 %

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

ANO
SPD
KDU-ČSL
KSČM
Pirátská strana

30,31 %
11,84 %
11,49 %
11,14 %
10,45 %

54,71

29,30 %
20,00 %
14,88 %
7,90 %
6,97 %

ANO
ČSSD a SPD
KSČM
Pirátská strana
KDU-ČSL

32,41 %
14,82 %
12,06 %
9,65 %
8,27 %

52,92

Volební úèast:

ANO
SPD
KSČM
ODS
Pirástská strana

27,86 %
21,31 %
18,03 %
13,11 %
6,55 %

Volební úèast:

KSČM
SPD
ANO
STAN
Strana svobodných občanů

30,97 %
20,20 %
16,79 %
6,29 %
6,03 %
Volební úèast:

ANO
SPD
ODS
Pirátská strana
KDU-ČSL

Urèice

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

ANO
SPD
ODS
KDU-ČSL
Pirátská strana

59,26

Volební úèast:

ANO
SPD
KDU-ČSL
KSČM
STAN

 

1.
2.
3.
4.
5.

63,80

53,92

33,94 %
12,84 %
11,00 %
10,09 %
8,25 %

ANO
SPD
KSČM
KDU-ČSL
STAN

29,70 %
18,81 %
15,84 %
10,89 %
9,90 %

Volební úèast:

ANO
Pirátská strana
ODS
KSČM
SPD

32,37 %
19,48 %
11,74 %
10,60 %
6,30 %

Volební úèast:

ANO
SPD
KDU-ČSL
KSČM
ČSSD

20,54 %
15,13 %
14,59 %
12,43 %
10,27 %

Volební úèast:

32,83 %
15,67 %
14,17 %
8,95 %
8,20 %

Tvorovice

1.
2.
3.
4.
5.

KSČM
29,86 %
ANO
25,00 %
SPD
13,19 %
KDU-ČSL a Pirátská strana 8,33 %
ČSSD
7,63 %

27,97 %
17,48 %
13,98 %
12,58 %
11,88 %

Volební úèast:

ANO
KDU-ČSL
Pirátská strana
SPD
KSČM

59,55

Volební úèast:

ANO
SPD a KSČM
KDU-ČSL
Pirátská strana
ČSSD, ODS a STAN

Volební úèast:

ANO
SPD
ČSSD
STAN
KSČM

25,96 %
21,92 %
10,19 %
9,80 %
9,42 %

Volební úèast:

ANO
ODS
KSČM
SPD
KDU-ČSL

21,05 %
17,54 %
16,37 %
7,01 %
5,84 %

Tištín

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

ANO
SPD
KDU-ČSL
KSČM
ODS

34,92 %
16,44 %
8,93 %
8,58 %
7,62 %

60,35

72,14

28,08 %
19,94 %
11,51 %
10,67 %
8,70 %

ANO
KSČM
Pirátská strana
SPD
ČSSD

32,73 %
16,36 %
12,47 %
11,99 %
8,75 %

Volební úèast:

ANO
SPD
ČSSD
KSČM
Pirátská strana

31,31 %
25,25 %
9,09 %
8,08 %
6,06 %

Šubíøov

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

ANO
KDU-ČSL
KSČM
SPD
Pirátská strana

21,05 %
19,17 %
15,03 %
11,27 %
7,89 %

68,20

Volební úèast:

ANO
KDU-ČSL
SPD
ČSSD
KSČM

31,91 %
24,46 %
18,08 %
6,38 %
5,31 %

Volební úèast:

ANO
SPD
ODS
KSČM
ČSSD

35,56 %
12,37 %
11,34 %
8,76 %
8,24 %

Volební úèast:

62,26

Volební úèast:

KDU-ČSL
ANO
ČSSD
SPD
Pirátská strana

26,32 %
18,46 %
12,43 %
10,78 %
9,50 %
Volební úèast:

ANO
SPD
KDU-ČSL
KSČM
ČSSD

25,62 %
20,00 %
16,25 %
13,12 %
7,50 %

Volební úèast:

ANO
KDU-ČSL
SPD a KSČM
Pirátská strana
ČSSD

30,83 %
21,25 %
11,07 %
8,98 %
6,88 %

Volební úèast:

Pøemyslovice

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

ANO
SPD
ČSSD
ODS
Pirátská strana

22,53 %
18,30 %
14,78 %
11,97 %
10,56 %

Volební úèast:

54,30

Suchdol

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

ANO
KDU-ČSL
SPD
ČSSD
KSČM

33,33 %
14,47 %
9,43 %
9,26 %
9,10 %

Volební úèast:

KDU-ČSL
ANO
ODS
KSČM
Sportovci

31,09 %
14,42 %
11,94 %
8,58 %
7,46 %

Volební úèast:

Protivanov

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

ANO
KDU-ČSL
SPD
ODS
Pirátská strana

21,85 %
19,86 %
17,88 %
16,55 %
9,27 %

Volební úèast:

58,44

57,02

27,73 %
14,59 %
10,94 %
9,48 %
8,75 %

Volební úèast:

ANO
KSČM
KDU-ČSL
ODS
ČSSD a Pirátská strana

28,11 %
18,74 %
11,71 %
10,22 %
8,41 %

Volební úèast:

ANO
SPD
KSČM
ČSSD
KDU-ČSL

29,40 %
15,34 %
10,27 %
9,82 %
8,46 %

Volební úèast:

Prostìjovièky

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

ANO
KSČM
ČSSD
SPD
KDU-ČSL

20,47 %
14,65 %
14,21 %
11,63 %
11,34 %

Volební úèast:

65,20

Volební úèast:

ANO
SPD
KSČM
KDU-ČSL
ČSSD

15

) *

25,67 %
19,18 %
14,59 %
12,70 %
8,37 %
Volební úèast:

ANO
SPD
KSČM
ČSSD
ODS a KDU-ČSL

35,31 %
17,23 %
14,68 %
8,75 %
8,19 %

Volební úèast:



Volební úèast:

ANO
SPD
KSČM
Pirátská strana
ODS a ČSSD

21,42 %
17,14 %
12,14 %
6,42 %
5,00 %

Volební úèast:

ANO
KDU-ČSL
ČSSD,KSČM a SPD
Pirátská strana
ODS

29,09 %
22,95 %
15,16 %
9,83 %
8,19 %

56,50

30,93 %
17,26 %
11,51 %
10,07 %
6,47 %

Volební úèast:

ANO
SPD
KDU-ČSL
KSČM
ČSSD

Kladky

Volební úèast:

KDU-ČSL
ANO
ČSSD
SPD
ODS a STAN

Jesenec

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

ANO
KDU-ČSL
KSČM
ČSSD
SPD

$" ! (  

48,97

Volební úèast:

ANO
SPD
KDU-ČSL
KSČM
Pirátská strana

31,30 %
15,65 %
13,04 %
10,21 %
8,26 %

Volební úèast:

63,70

 !"# !$#% & %#' 

30,84 %
22,07 %
13,63 %
11,68 %
7,14 %

Volební úèast:

ANO
SPD
KSČM
ODS
ČSSD

1.
2.
3.
4.
5.

62,77

22,45 %
16,52 %
15,25 %
9,74 %
9,32 %

Volební úèast:

ANO
SPD
KSČM
KDU-ČSL
ČSSD

30,18 %
14,54 %
13,81 %
11,63 %
10,90 %

Volební úèast:

Brodek u Prostìjova Volební úèast: 53,59

1.
2.
3.
4.
5.

58,58

ANO
30,00 %
SPD
14,70 %
KDU-ČSL
10,00 %
ČSSD
8,23 %
ODS , Pirátská strana a KSČM 7,64 %

26,71 %
23,47 %
15,64 %
9,73 %
6,48 %

Volební úèast:

ANO
25,95 %
KSČM
18,32 %
SPD
14,50 %
ODS
10,68 %
KDU-ČSL a Pirátská strana 7,63 %

Bohuslavice

1.
2.
3.
4.
5.

Volební úèast:

30,19 %
4. Pirátská strana 9,27 %
15,57 %
9,19 %
5. ČSSD
10,27 %

volby

69,50

27,31 %
19,58 %
10,82 %
9,27 %
8,24 %

Volební úèast:

63,76

24,10 %
17,62 %
16,90 %
10,07 %
7,55 %
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Konstelace hvězd
ude
Prostějova

Ja
LVI - 22.7. až 22.8. Čekají vás ostré
spory s partnerem. Nedokážete se už
dohodnout takřka na ničem, proto
jakékoliv společné debaty vyznějí do
prázdna. Poprvé za dlouhou dobu
dokonce začnete uvažovat o změně.
PANNY - 23.8. až 22.9. Stanete
se terčem pomluv, ovšem celkem
oprávněně. V poslední době jste
udělali hodně špatných akcí, takže
o pomluvy v tom pravém slova smyslu ani tak nepůjde. Budete si muset
okolí udobřit dobrými skutky.
VÁHY - 23.9. až 23.10. Na tento
víkend máte naplánován domácí
generální úklid, ale ještě ho o nějaký
ten týden odložte. Do Vánoc je času
dost. Navštíví vás totiž nečekaní
hosté, jejichž přítomnost bude pro
vás důležitá.
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Nesahejte
na své železné finanční rezervy, na
to je vždycky času dost. Budete tento týden sice potřebovat značnou
sumu peněz, tu však můžete získat
výhodným prodejem něčeho, co
nepotřebujete.

STŘELCI - 23.11. až 21.12. Získáte
konečně trochu času, abyste se mohli
věnovat rodině. Ta vám bude za pár
dní stoprocentní náklonnosti velmi
vděčná. Obzvláště partner, který kvůli
vašemu pracovnímu vytížení už skákal do stropu.
KOZOROHOVÉ - 22.12. až 20.1.
Čeká vás pár bezesných nocí. Tíží vás
totiž poměrně značné dluhy, které
musíte zaplatit v šibeničním termínu. Nedá se nic dělat, před příbuznými musíte s pravdou ven. A oni jistě
pomohou.
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Nastává
ideální čas pro flirtování či navázání
nové známosti. Pokud jste nezadaní,
vrhněte se po hlavě do společenského
života a všímejte si více lidí, kteří se
denně objevují po vašem boku.
RYBY – 21.2. až 20.3. V těchto
dnech vás dožene minulost. Objeví
se člověk, kterému jste před lety něco
závazně slíbili, a nyní nastává okamžik plnění. Bude to pro vás velmi
těžké, protože od té doby se mnohé
změnilo. Ale slovu dostojíte.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 

Představenstvo: Usnadněme nábor

zahraničních pracovníků a zvyšme

Také už na vás alespoň náznakem doléhají Vánoce? Nenechte se zmást, tyto svátky
jsou tady co by dup! Není tedy divu, že už nyní, na konci října, někteří Prostějované
shánějí první dárky pro své milé. A mají recht, na co čekat do nervózního závěru...
BERANI - 21.3. až 20.4. Pokud
se k vám nepřipojí zdatný parťák,
můžete doufat akorát tak v zázrak.
K vyřešení problému a splnění úkolu budete jednoznačně potřebovat
někoho, kdo vám pomůže. Bez
něho nepočítejte s úspěchem.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Počítejte
s tím, že se stanete obětí kapsáře
nebo velmi šikovného zloděje, který využije vaší pověstné ledabylosti.
Na své věci si totiž absolutně nedáváte pozor, o šrajtofli tak přijdete ve
frontě u pokladny.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Stoupáte v kariéře po žebříčku výš a výš,
ale stále se cítíte být nedoceněni.
Chtělo by to ještě jeden pořádný nápad a realizovat ho. Teprve potom si
vás i nadřízení budou hýčkat.
RACI - 22.6. až 22.7. V mnoha
ohledech vám bude pracovní prostředí malé, potřebujete se dostat
k daleko větším kšeftům. Několikadenní výlet do jiného kraje vám určitě rozšíří obzory, najednou budete
plni velkých nápadů.

INFORMUJE
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flexibilitu pracovního trhu
Zoufalý nedostatek pracovní síly
je v současné době největší brzdou české ekonomiky a je nezbytné, aby nová vláda podnikla konkrétní kroky k nápravě. Ve svém
usnesení se na tom shodlo představenstvo Hospodářské komory
ČR. Nedostatek kvalifikované
i nekvalifikované pracovní síly
způsobuje ztrátu zakázek a ohrožuje samotnou existenci tuzemských firem. Česká ekonomika se
tak dostává na limity svého růstu,
jehož motorem je právě soukromý sektor.
Politici by se po volbách měli podle
usnesení zaměřit na problematiku
flexibility trhu práce. Například mateřská dovolená patří v ČR k nejdelším na světě a matky na rodičovské
nejsou k návratu do zaměstnání
dostatečně a efektivně motivovány.
V tomto směru komora prosazuje
větší vládní podporu částečných
úvazků, které by kromě matek s malými dětmi motivovaly také lidi v důchodovém věku v době, kdy zaměstnavatelé trpí akutním nedostatkem
pracovních sil.
Je to navíc právě bobtnající státní
správa, která v posledních čtyřech

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE
8. 11.
21.11.
23. 11.
27. 11.

GDPR – Revoluce v ochraně osobních údajů
ZDAŇOVÁNÍ MEZD V ROCE 2017 A 2018
- přednáší Ing. Milan Lošťák
DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 2017 – 2018
– přednáší Ing. Karel Kvítek
ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH
SUBJEKTŮ 2017 A ZMĚNY V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
PLATNÉ PRO ROK 2018
– přednáší Tomáš Líbal

letech zřízením více než 30 tisíc
nových úřednických míst doslova
vysála další zaměstnance ze soukromého sektoru.
Představenstvo HK ČR apeluje na
politiky také v otázce vysoké odvodové zátěže v České republice, která
dlouhodobě patří k nejvyšším mezi
zeměmi OECD. Snížení odvodů
by přitom na jedné straně ulevilo
zaměstnavatelům a na straně druhé
obohatilo peněženky jejich zaměstnanců. Budoucí vláda by také měla
přehodnotit svoji sociální politiku
nebo zvyšování úrovně minimální
mzdy. „Umělý tlak na růst mzdové

hladiny spojený s novými a novými
sociálními dávkami dal během mandátu současné vlády podnikatelům signál,
že jejich zájmy politici opomíjejí. A to se
musí změnit,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.
Hospodářská komora ČR aktivně
podporuje a vítá projekty, které zajišťují nábor zaměstnanců z jiných zemí.
Firmy potřebují především středně
a nízko kvalifikované zaměstnance,
a proto komora považuje za nezbytné celý proces zrychlit. V současnosti
totiž celé řízení trvá v průměru sedm
měsíců.
Zdroj: Tisková zpráva HK ČR
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Sladká snídaně, nebo třeba jen vhodná svačinka pro doplnění energie. Ochucené pečivo je populární jak do práce, tak i v teple domova. A tak jsme zjistili, že
nejlevnější koblihu s ovocnou náplní i šáteček s tvarohovou náplní lze zakoupit
v Kauflandu. Pro stále více oblíbený Donut s vanilkovou náplní doporučejeme
navštívit Lidl, klasický loupák, skořicový šnek a vánočka s rozinkami je cenově
nejvýhodnější v Tesku.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 18. října.

PODZIMNÍ ÚKLID 2017
Podzimní úklid probíhá v Prostějově stejně jako loni v měsíci říjnu. Počínaje 2. října byly každý všední
den po městě rozmisťovány velkoobjemové vany a pokračuje se i v nadcházejícím týdnu v termínech níže
uvedeného seznamu, kdy celé „kolečko“ píše poslední díl harmonogramu.
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 23. října: Krasice - Západní, Krasice - Moravská za obchodem, Krasice - Na Brachlavě, Kosířská - Na Vyhlídce
úterý 24. října: Vrahovice - Trpinky, Vrahovice - K.Světlé, Vrahovice - Čechůvky točna, Vrahovice - M. Alše - P. Jilemnického
středa 25. října: Vrahovice - u sídl. Svornosti, Vrahovice - Jano Köhlera, Vrahovice - J. Suka
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.


  
       
OD 23. DO 29. 10. 2017
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Pozorujeme sluneční skvrny ve fotosféře, ale také protuberance, filamenty, erupce a další jevy v chromosféře. Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 19:30 hodin. Koncem týdne bude
oblohu zdobit Měsíc, na kterém si prohlédneme měsíční moře, krátery a pohoří. Astronomický dalekohled zamíříme rovněž do světa vzdálených dvojhvězd, hvězdokup, mlhovin a cizích galaxií. V případě špatného počasí je
připraven náhradní program. Vstupné 20 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh: „PODZIMNÍ POHÁDKA“. Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech výše uvedených pořadů a pozorování.
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Oznámení o přerušení

dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Určice
Dne: 4. 11. 2017 od 7:30 do 14:30 hodin.
Dne: 8. 11. 2017 od 12:30 do 14:30 hodin.
Vypnutá oblast: Centrum zdraví o. s. v ul. Vodní.
Vypnutá oblast: areál Hospodářského družstva Určice - záObec: Vrbátky
vlaha. Odběratelská trafostanice Určice závlaha (č. 300734).
Dne: 6. 11. 2017 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá ob- Obec: Ptení
last: areál Zemědělské družstvo Vrbátky. Odběratelská Dne: 9. 11. 2017 od 7:30 do 9:30 hodin.
trafostanice Vrbátky ZD (č. 300678).
Vypnutá oblast: areál Zemědělského obchodního
Obec: Prostějov
družstva Ptení vč. bioplynové stanice. Odběratelská
Dne: 6. 11. 2017 od 7:30 do 11:00 hodin.
trafostanice Ptení BPE ZOD (č. 703233).
Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice OP (č. 300658) Obec: Mostkovice
Obec: Prostějov
Dne: 9. 11. 2017 od 10:00 do 12:30 hodin.
Dne: 7. 11. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin.
Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice Přehrada
Vypnutá oblast: bytový dům Šárka č. 22, ul. Okružní sad (č. 300776) - OM ZD Moravan.
od č. 81 po č. 85 vč. firmy Hokcar s.r.o., LM Trans s.r.o. Obec: Němčice nad Hanou
a garáží, ul. Jezdecká ev. č. 248 - autoservis Auto - Haná. Dne: 9. 11. 2017 od 7:30 do 11:00 hodin.
Obec: Doloplazy, Poličky, Víceměřice
Vypnutá oblast: celé ulice: Novosady (mimo areálů ZD
Dne: 7. 11. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin.
a skládka), Hřbitovní, Hliník, Mlýnská. Na ulici Horní BráVypnutá oblast: celé obce: Poličky, Doloplazy vč. are- na č. 2, 231, 623, Hasiči. (mimo Pošty, OÚ, Pohostinství).
álu bažantnice a Fišner - Revital (mimo prům. areálů: Obec: Dřevnovice
ŽPSV, Pila K+L). Celé Víceměřice (mimo ulice no- Dne: 13. 11. 2017 od 7:30 do 10:30 hodin.
vostaveb od č. 180 a 171 po č. 183 a 186 a areálu úprav- Vypnutá oblast: celá obec Dřevnovice (vč. areálu ZD).
ny vod). Odběratelské trafostanice: Doloplazy ČOV Odběratelská trafostanice Dřevnovice ZD (č. 300695).
(č. 300691), Doloplazy Fišner (č. 300692).
Obec: Doloplazy, Poličky, Víceměřice
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 14. 11. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin.
Dne: 8. 11. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin.
Vypnutá oblast: celé obce: Poličky, Doloplazy vč. areálu
Vypnutá oblast: celá ulice Smržická od přejezdu po bažantnice a Fišner - Revital (mimo prům. areálů: ŽPSV,
konec obce vč. přilehlých ulic Trávníky, garáží, skladu Pila K+L). Celé Víceměřice (mimo ulice novostaveb od
u nádraží, RS plynu, (mimo fa. Makovec a.s., ZD, Be- č. 180 a 171 po č. 183 a 186 a areálu úpravny vod).
xim, č. 909A a AgroAirVA s.r.o.)
Odběratelské trafostanice: Doloplazy ČOV (č. 300691),
Obec: Dětkovice
Doloplazy Fišner (č. 300692).
Dne: 8. 11. 2017 od 7:30 do 9:30 hodin.
Obec: Víceměřice, Nezamyslice, Doloplazy
Vypnutá oblast: areál Hospodářského družstva Určice Dne: 16. 11. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin.
v Dětkovicích. Odběratelská trafostanice Dětkovice zá- Vypnutá oblast: část obce Víceměřice: ulice novostaveb
vlaha (č. 300687).
od č. 180 a 171 po č. 183 a 186. Část obce Nezamyslice:
Obec: Kelčice
celá ulice Komenského vč. areálu nádraží a prům. areálu
Dne: 8. 11. 2017 od 10:00 do 12:00 hodin.
fy Metalšrot. Areál fy Pila K+L, s.r.o. Doloplazy.
Vypnutá oblast: areál Hospodářského družstva Určice Odběratelské trafostanice: Dřevnovice Centrokov
v Kelčicích. Odběratelská trafostanice Kelčice teletník (č. 300694), Doloplazy ZD (č. 300693).
(č. 300698).
E.ON Česká republika, s.r.o.

17102061224

Kobliha s ovocnou náplní 65g
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KOUPÍM

REALITY

Stavební firma hledá pozemek pro GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 nám Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796
01 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Koupím chalupu – chatu. Plumlov a okolí a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
739 367 205
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
Prodám byt 1+1 v Prostějově - dobrá inves- ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
tice. Více informací na telefonní čísle 777 www.gupv.cz Po – pá 11:00 – 16:00 hod.
321 030.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
V okolí Prostějova koupím dům i k opravě. za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbra732 116 877
ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
Potřebuji koupit byt 2+1 nebo 1+1. Děkuji starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
604 635 527
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
Pronajmu garáž v Prostějově, ul. Brněnská. 736 127 661, simonrene@seznam.cz
Tel.: 724 711 106
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řádková inzerce / vzpomínky

Kdo v srdci žije, neumírá.

Tvůj hlas se ztratil,
úsměv vítr vzal, a nám jen
vzpomínky zanechal.

Dne 28. října 2017
si připomeneme
3. smutné výročí úmrtí
paní Stanislavy KORCOVÉ.
S láskou stále vzpomínají
manžel Radoslav, dcery Ivana
a Radka s rodinami.

Dne 24. října 2017
uplynou dva smutné
roky od úmrtí
pana Bedřicha MLČOCHA
z Určic.
S láskou v srdci vzpomínají
sourozenci a neteř Lenka
s rodinou

Dne 27. října 2017
vzpomeneme 11. výročí úmrtí
pana Františka MOŽNÉHO
z Brodku u Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.
Dne 24. října 2017
si připomeneme 4. smutné výročí úmrtí
pana Tomáše OTČENÁŠKA
z Nezamyslic, rodáka ze Skalky.
Stále vzpomínají manželka, děti
s rodinami a tchýně.

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

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.
Pronájem prostorů na kosmetiku,
kadeřnictví, pedikúru, kanceláře. Tel.:
721 755 420.

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

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.
Kdo pronajme garáž v PV 500 Kč - 700 Kč
měsíčně, tel.:605 363 821
Hledám k týdennímu pronájmu byt, pokoj od 30.10.- 4.11.2017. Tel.: 704 384 297

Dne 24. října 2017
to bude 60 let,
co nás tragicky ve věku 27 let opustil
pan Jindřich KŘENEK
z Držovic.
Všichni, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka s rodinou.

Dne 26. října 2017
by se dožil 97 let
pan Josef POŠTULKA
z Prostějova
a dne 28. října 2017
si připomeneme
9. výročí co nás navždy opustil.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera Helena s manželem,
syn Josef a vnučky Pavlína
a Helena s rodinami.

Dne 27. října 2017
vzpomeneme
první smutné výročí od úmrtí
pana Františka VYSLOUŽILA
ze Zdětína.
S láskou vzpomíná manželka,
synové František a Pavel
s rodinami, vnoučata
a pravnučka Viktorka.

Smutno je žít
bez drahého člověka,
stále se ohlížíš, zda někde nečeká.
Osud nám nevrátí, co vzal,
vrací jen krásné vzpomínky a s nimi žal.

SLUŽBY
Sběratel koupí barevné servisy ze 60.let
Tel.: 605138473

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

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

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

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

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

Koupím starší mobilní telefon NOKIA
3310 – funkční. Tel.: 777 213 793

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

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

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

Dne 21. října 2017
uplynulo 10 smutných let,
co nás opustil
pan Vladimír DROZD
z Kaple.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka a děti.

Rychlá půjčka až 200 tisíc pro všechny se
stálým doložitelným příjmem (HPP, DPP,
OSVČ a důchodci, MD). Bez poplatků,
bez registrů, bez zástavy a s možností
odkladu splátek.Tel.: 607 967 834
Refinancování zadlužených
nemovitostí, oddlužení, vyplacení
zástav, exekucí, vykoupení.
Tel.: 776 062 620, 736 713 291

Prodám hrob v Mostkovicích, tel.:
775 987 675

Dne 25. října 2017
by se dožil 90 let
pan Josef PŘIKRYL
ze Skřípova.
S láskou vzpomínají
děti s rodinami.
Maminky nikdy neumírají,
ony jenom usínají,
aby se každé ráno
probouzely ve vzpomínkách svých dětí....

SEZNÁMENÍ

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

Pohřební služba Pavel Makový
  



František Pospíšil 1948
Vrbátky
Hana Grošková 1956 Kostelec na Hané
Jiřina Orlíková 1924
Prostějov
Jan Kletenský 1962
Hrubčice
Ludmila Drábková 1945
Brodek u Konice

Poslední rozlouèení
Pondělí 23. října 2017
Libuše Hrdličková 1940 Otaslavice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Úterý 24. října 2017
Miloslava Kohoutková 1932 Hruška 13.00 kostel Hruška
Středa 25. října 2017
Bedřich Pupík 1959 Niva 14.45 Obřadní síň Prostějov
Pátek 27. října 2017
Věra Brijarová 1949 Přemyslovice 13.15 Obřadní síň Prostějov
Sobota 28. října 2017
Jana Večeřová 1943 Želeč 10.00 kostel Želeč
Marie Ďurišová 1940 Dětkovice 14.00 kaple Dětkovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

Pohledný 61/185 hledá ženu, zázemí i auto
mám, chybíš mi jen Ty. Vánoce ve dvou,
tel.:737 491 860

Pneuservis Kobeřice nabízí tyto služby: prodej, monáž, opravy pneu, opravy
motorových vozidel, výměna autoskel,
odtah vozidel s přepravou až 8 osob. Tel.:
603 262 980

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 19. října 2017
uplynuly 4 roky od úmrtí
pana Františka SALAJE
z Kaple.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka Marie a syn František
s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

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

AUTO - MOTO

Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Co osud vzal to nevrací,
i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí, zapomenout nedovolí.

Dnes tj. 23. října 2017
jsou tomu právě 4 dlouhé roky,
co nás navždy opustila naše milovaná
dcera, maminka, vnučka a sestra
Andrejka MÍŠKOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Za celou rodinu děkuje
maminka, dcerky Terezka
a Adrianka.

Dne 24. října 2017
vzpomeneme 8. smutné
výročí úmrtí našeho syna
Míši HORÁKA
z Klopotovic.
Vzpomínají rodiče
a sestra Lucka.

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

Dne 20. října 2017
jsme vzpomenuli
3. smutné výročí úmrtí
paní Emilie PÍRKOVÉ
a dne 26. října 2017

by se dožil 85 let
pan Karel PÍREK.
S láskou v srdci vzpomínají
dcera a synové s rodinami.

16011421482

KÁCENÍ STROMŮ,
štípání a řezání dříví.
LEVNĚ
Tel.: 721 146 676

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

Dne 26. října 2017
uplyne 50 let, co nás
navždy opustila
paní Růžena HEPNAROVÁ
z Dobromilic.
S láskou v srdci vzpomínají
synové Pavel a Jirka,
sestra Alena s rodinou,
vnuci Pavel, Žaneta,
David, Lenka
s rodinami.

Sběratel koupí barevné hutní sklo 60.let
Tel.: 603 161 569

PARNÍ ČIŠTĚNÍ koberců, čalounění a interiérů vozidel. Ihned suché. Dokonale čisté.
Tel.: 777 806 688, www.ecosteam.cz

FINANCE

Dne 24. října 2017
uplyne 1. smutné výročí,
co nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček
pan Karel GALÍČEK
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
Prázdný je domov,
smutno je v něm, chybíš nám, Míšo,
chybíš nám všem….

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, 721
344 771. Práce různého druhu.

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

Dny plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.

Dne 28. října 2017
vzpomeneme nedožité
70. narozeniny
pana Františka MUSILA
z Myslejovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka.

Dne 25. října 2017
uplyne 10 let od úmrtí
paní Jaroslavy GERHARDOVÉ.
Za vzpomínku děkuje
manžel Lumobír a syn Marek.

  

Dne 20. října 2017
uplynulo deset let od úmrtí
pana Františka PŘIKRYLA
z Určic.
S láskou v srdci
vzpomíná rodina.

Dne 25. října 2017
vzpomeneme 4. smutné výročí,
co nás navždy opustila
paní Rozália KULASOVÁ
z Mořic.
S láskou vzpomínají dcery
Jaromíra a Anna s rodinami.



Rudolf Preclík 1932
Prostějov
František Kocourek 1928 Plumlov
Marie Sedláčková 1938 Prostějov
Vlastimil Karkoš 1930 Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 23. října 2017
Ing. Jan Matyska 1936 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 25. října 2017
Vilém Böhm 1940 Prostějov 14.00 kostel Cyrila a Metoděje Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
  
Bohumil Drmola 1944

Prostějov Václav Vysloužil 1932


Krumsín
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nabídka pracovních míst

letos slavíme jubileum...

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

PRÁCI NABÍZÍ

HLEDÁTE PRÁCI?

Přijmeme prodavače/prodavačku do
autoservisu v Prostějově. Nástup
možný ihned. Praxe v oboru automotiv
výhodou. Strukturovaný životopis
zasílejte na e-mail: lukas@pneufloryk.cz

*)#  ")1

<<<

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Do ženského kolektivu přijmeme
brigádníka na odpolední směny. Tel: Hledám elektrikáře a pomocné admi603 533 508
nistrativně-technické pracovníky. Tel.:
774 989 007
Rudolfovo pekařství přijme:

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.

Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Číšníci/servírky
14 000-16 500 Kč turnusové služby základní+praktická
Elektrikáři
100 Kč/hod
pružná prac.doba střední odborné
Inženýr/-ka kvality
22 000 Kč
jednosměnný ÚSO s maturitou
Pracovníci manipulace
16 000 Kč
třísměnný
nižší střední odborné
Řidiči sk. B / údržbáři
20 000 Kč
jednosměnný
základní+praktická
Technik/-čka stavebního úřadu 17 100-25 740 Kč pružná prac. doba ÚSO s maturitou
Uklízeč/-ka
13 020 Kč
jednosměnný
základní+praktická
Zahradníci specialisté – chemici 18 000-20 000 Kč jednosměnný ÚSO s maturitou

17060920615

- 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

Pondělí 23. října 2017
www.vecernikpv.cz

Do ženského kolektivu přijmeme Zavedená restaurace blízko centra PV přibrigádníka na odpolední směny. Telefon: jme do pracovního poměru KUCHAŘE.
Nástup možný ihned. Bližší informace na
603 533 508
tel.: 777 199 967.
Na lehčí manuální práce přijmeme zaměstnance brigádně možno i na HPP. Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru invalidníTel.: 603 533 508
ho důchodce se znalostí práce na PC,
Galanterie Bivoj Kolář přijme pro- noční směny a invalidní důchodkyni
davačku na zkrácený úvazek pro na úklid kanceláří. Zkrácené pracovprodejnu Švadlenka, Újezd 2, Pros- ní úvazky, místo výkonu Prostějov.
tějov. Znalost sortimentu výhodou. Informace na tel.čísle: 602 786 692.
Životopis zasílejte na:
Restaurace blízko centra PV přijme
jana.kolarova@galanterie-kolar.cz
zaměstnance na POMOCNÉ PRÁCE
Možnost výdělku z domu. Skládání V KUCHYNI. Vhodné rovněž jako
upomínkových přemětů. Vhodné brigáda, přivýdělek v penzi, na mateřské
i jako přivýdělek. Více informací na: apod. Nástup dohodou. Informace na
info@vyroba-predmetu.cz
tel.: 777 199 967.

Firma
Obec Skalka
Antonín Bílek, Smržice
ALPER Prostějov
GALA Prostějov
PROCYONMANUFACTURE,Pv
Statutární město Prostějov
Gymnázium Jiřího Wolkera Pv
Arboeko Smržice

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Speciální pedagogové
Vrátný/-á

Plat (Kè)

Provoz

125 Kč/hod.
11 000 Kč

jednosměnný
nepřetržitý

Kvalifikace

Firma

vysokoškolské
SŠ Euroinstitut v Olomouckém kraji
základní+praktická CZ Personál, Výšovice

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR
17100621147

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

UZÁVÌRKA

PRÁCI HLEDÁ

JE V PÁTEK 27. ØÍJNA
V 10.00 HODIN

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

17101811207

17100421136
17040720401

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

1710187122x

17101811212

17101871221

17081870946
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

Pondělí 23. října 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

soutěže
utěže
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á
PRO VOLNOU CHVILICKU
 hádejte..
á á

aneb luStETe,
bádejte,
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 42/2017:

Také třiačtyřicáté 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 26. října 2017, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
správn:

vyhrál/-a

Tyršova ul.
Magda PŘIKRYLOVÁ, Smržice 36
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správn:

vyhrál/-a

K
Karel
Šíp
David JANČÍK, Seloutky 49
V
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 350 Kč
a malý dárkový předmět. akci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA
správn:

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

vyhrál/-a

STAVEBNICE
Petr PŘECECHTĚL, Drahanovice 65
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

správn:

SUDOKU

vyhrál/-a

8,6,6,5
Josef ZAVADIL, Rozstání 129
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 570 Kč.
KŘÍŽOVKA

16110213416

správn:

Výherce získává DÁRKOVÝ POUKAZ
v hodnot 400 K do E-shopu.

vyhrál/-a

Olympic znovu zavítá i do Prostějova
Marie NAVRÁTILOVÁ, Krasická 10, Prostějov
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na akci.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

17100661146

ZDRAVÝ …........ ZUMBY VERONIKOU

14100661145

SUDOKU

OSMISMĚRKA

FLOXY, ČTVRT, BIOTIT, AFEKCE, KNÍRAČ, OHLÁSIT, SLEDI, BERTÍK, BOREC,
KLATKA, HRNKY, MASTI, RAPÍR, BATOH, ZBOŘIT, STOIK, GARANCE, BIVAK,
SADAŘ, HEXEN, SHNÍT, NITRO, PONÍK

DÁRKOVÝ POUKAZ
v hodnot 400 K na lekce zumby

RODINNÉ VSTUPNÉ
v hodnot 400 K

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

16093063154

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
POLITIKY a graficky lehce poupravili člena
Zastupitelstva Olomouckého kraje za Koalici pro
OlK, který je současně i starostou Kostelce na Hané...

17082360951

Výherce získá DÁRKOVÝ BALÍ EK
v hodnot 400 K.

JEDNA VSTUPENKA
v hodnot 500 K na koncert

24

letos slavíme jubileum...

zveme vás...

Pondělí 23. října 2017
www.vecernikpv.cz

TIPku
NA „VÁŽNOU“ DO „MĚSTSKÉHO“
KDY: ÈTVRTEK 26. ØÍJNA, 19:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, VOJÁÈKOVO NÁM. 1, PROSTÌJOV
Máte rádi vážnou hudbu? Nebo třeba historii? Či byste si chtěli zavzpomínat na vznik samostatného Československa v příjemné společnosti? Pokud alespoň na jednu z otázek odpovíte
ano, pak je koncert Moravské filharmonie Olomouc pro vás
to pravé ořechové. Tento jedinečný orchestr s dlouhou tradicí
totiž přijede zahrát do Prostějova u příležitosti blížícho se státního svátku, a to mimo jiné i představení Anna Bolena (Anna
Boleynová) či Maria Stuarda (Marie Stuartovna).
Již tradičně v Prostějově probíhá slavnostní koncert Moravské
filharmonie při příležitosti 28. října. Akci pořádá Olomoucký kraj
ve spolupráci se statutárním městem Prostějov. Program je každoročně obměňován, předchozí tři roky se hrály pouze orchestrální
skladby, letos však s Moravskou filharmonií přijede i sopranistka
Jana Šrejma Kačírková. Společně pak představí skladby z oper

význačných italských skladatelů Gaetana Donizettiho, Gioachina
Rossiniho a Vincenza Belliniho jako třeba Dcera pluku, Vilém Tell,
Norma, Anna Boleynová či Marie Stuartovna.
V minulých ročnících bylo Městské divadlo plně obsazeno, letos
se dá předpokládat stejný scénář. „Díky tomu, že Olomoucký kraj
hradí veškeré náklady, jsou vstupenky zdarma. Každý rok jsou proto před pokladnou fronty a vstupenky zmizí hned, letos je situace
obdobná. Jen si pokládám otázku, kdyby si lidé museli vstupenky
zaplatit, jestli by na koncert Moravské filharmonie dorazili v tak
hojném početu,“ konstatovala ředitelka Městského divadla Jana
Maršálková.
Pro zájemce začal bezplatný výdej vstupenek už v úterý 17. října
v pokladně Městského divadla a pokračuje do vydání posledního
lístku.

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 23. října
14:00 Mimoni
animovaná komedie USA
17:30 Bajkeři
česká komedie
20:00 Čtverec
švédské komediální drama
úterý 24. října
14:00 Mimoni
17:30 Bajkeři
20:00 Kingsman: Zlatý kruh
americký akční film
středa 25. října
17:30 Česká cesta
český dokument
20:00 Blade Runner 2049
sci-fi thriller USA
čtvrtek 26. října
15:30 Hurvínek a kouzelné muzeum
animovaná česká komedie
17:30 Thor: Ragnarok
americký akční film
20:00 Jigsaw
americký horor
pátek 27. října
15:30 My Little Pony Film
animovaná komedie USA
17:30 Thor: Ragnarok
20:00 Jigsaw
sobota 28. října
15:30 LEGO® Ninjago® film
animovaná komedie USA
17:30 Thor: Ragnarok
20:00 Jigsaw
neděle 29. října
10:30 My Little Pony Film
15:30 Esa z pralesa
francouzský animovaný film
17:30 Geostorm: Globální nebezpečí
akční sci-fi USA
20:00 Thor: Ragnarok

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 23. října
19:00 JMÉNO
vtipná, dojemná i chytrá komedie
o mužích, ženách a jejich vztazích
hrají: M. Havelka, A. Antalová, V. Skála,
V. Matušovová, J. Uličník
režie: Petr Gazdík Městské divadlo Brno
středa 25. října
19:00 SUPER PARTY
ZASLOUŽÍ APLAUS...
závěr divadelního festivalu
hrají: M. Rottrová & Neřež,
K. Šíp & J. A. Náhlovský a exkluzivní hosté
čtvrtek 26. října
19:00 KOUZLO BELCANTA
- MORAVSKÁ FILHARMONIE
OLOMOUC
abonentní koncerty u příležitosti st.svátku

DIVADLO POINT

Zámek Prostìjov
do 31. října
16:00 OBRAZY
výstava Jiřího Šmída

(výstavní sál)

Zámek Plumlov
do 29. prosince
ALOIS DOLEŽEL OBRAZY - 3. ČÁST
výstava výtvarného díla
do 30. prosince
HRNCE A HRNEČKY ZE ŠPAJZŮ
NAŠICH PRABABIČEK
dlouhodobá výstava keramického nádobí

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

sobota 29. října:
8:00 FC Juniors – FC Zavadilka PV (4. turnaj 2. ligy, přírodní tráva v Hluchově).
9:00 FC Zavadilka PV – SK Čehovice,
Hluchov (4. turnaj 2. ligy, přírodní tráva v
Hluchově).

Strašidelné prohlídku za svitu svíček na zámku v Čechách
pod Kosířem se budou konat o nadchzázejím víkendu
- v pátek 27. a sobotu 28. října od 17:00 do 21:00 hodin. Interiéry budou
vyzdobené dušičkovými a halloweenskými dekoracemi. V sobotu a v neděli
bude pro děti připravena dýňová stezka v parku. Na prohlídky je nutná
rezervace předem na telefonu 773 784 110.

Uspávání broučků v Konici

OS Koza a MC Srdíčko zvou děti,
maminky, tatínky, babičky a dědečky,
aby se ve středu 25. října v 18:00 hodin všichni sešli se světýlky a lucerničkami v Konici na náměstí na tradiční
Uspávání broučků s lampiónovou procházkou. Pro nebojsy bude připravena
cesta Strašidelným zámkem.

Halloween v Ohrozimi
Tuto sobotu 28. října od 19:00 hodin
se v kulturním domě v Ohrozimi bude
konat první ročník hororové Halloween
party pořádané při krvavém úplňku na
místě, kde kdysi stávala psychiatrická léčebna. Organizátoři slibují temnou noc
plnou hrůz. Povinnou podmínkou vstupu je jakýkoliv strašidelný kostým!

MALÁ KOPANÁ:

Hubertova jízda
ve Lhotě u Konice
JK Arka pořádá Hubertovu jízdu ve
Lhotě u Konice, která se koná 28. října
od 11:00 hodin. Začne se vyjížďkou do
terénu a pokračovat se bude po navrácení jezdců i koní jezdeckými hrami
a parkurem.

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI
Pátek
Neděle

27.10. 16.30-17.30
28.10. 14.30-15.30

ZUŠ V. Ambrose

Olomoucká 25, Prostějov
Kravařova 14, Prostějov
sobota 28. října
do 30. listopadu
19:00 MATURANTI
ZAČÍNÁME
hořká komedie o maturantech, pro které je
zkouška dospělosti ten nejmenší problém výstava prací žáků VO (Galerie Linka)
hrají: A. Mlčochová, J. Minářová/M.
Švestková, H. Handlová, L. Grulichová, F. Sokolovna
Jirák, A. Kostelková, režie: J. Hyndrich
Skálovo nám. 4, Prostějov
hudba: A. Kostelková
neděle 29. října
13:30 a 15:30 PERNÍKOVÁ
Knihovna
CHALOUPKA
loutkové představení
Vápenice 9, Prostějov
úterý 24. října

9:30 PROMÍTÁNÍ PRO NEVIDOMÉ
Komenského 6, Prostějov
speciální zvukové verze filmu Anděl páně
II. režiséra Jiřího Stracha je určeno pro sobota 28. října
19:00
RECYKLUS
TOUR 2017
nevidomé a slabozraké čtenáře knihovny
TOMÁŠ KLUS
středa 25. října
koncert známého českého zpěváka
17:00 SOŇA KOLMANOVÁ:
neděle 29. října
ZNOVUZROZENÁ
Kino klub
Očekáváte příchod miminka? Zajímáte 9:00 SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
TOMÁŠ PFEIFFER
se o alternativní rodičovství? Nenechte
si ujít setkání s prostějovskou rodačkou společné zamyšlení nad otázkami a záhadami
života - témata přednášek určují
Školní 4, Prostějov
Soňou Kolmanovou, která představí svočtvrtek 26. října
ji knihu Znovuzrozená. Sepsala v ní své návštěvníci sami, a to svými dotazy
10:00 MIMI ŠÉF
nejniternější prožitky a myšlenky týkající
animovaná komedie USA
se těhotenství, porodu, mateřství i své
14:00 STRAŠIDLA
zkušenosti s porodem v nemocničním a
Kostelecká 39, Prostějov
česká pohádka
domácím prostředí.
sobota 28. října
pátek 27. října
do 31. října
18:00
HALLOWEEN
PARTY
10:00 ZPÍVEJ
KNIŽNÍ BAZAR
soutěže, dobré jídlo, kapely a DJs.
animovaná komedie USA
SVĚT HARRYHO POTTERA:
14:00 KRÁSKA A ZVÍŘE
ON-LINE SOUTĚŽ PRO DĚTI
rodinné fantasy USA
SOVIČKIÁDA
Galerie Mánes Club
sobota 28. října
do 31. října
15:00 KUŤÁSEK A KUTILKA
Kostelecká 18, Prostějov
OBRAZY V PÍSKU
pásmo pohádek ČR
pátek 27. října
výstava fotografií Jany Bušek
17:30 ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGEN(Galerie Na Půdě) 19:00 JEČMENI
DA O KONCI SVĚTA
tradiční posezení se skupinou Ječmeni,
animovaný film USA
Muzeum a galerie přijďte si zazpívat s Milošem Plotzem,
20:00 MASARYK
Vaškem Procházkou a dalšími
v Prostìjovì
československé životopisné drama
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 GALERIE Kino
Kulturní klub
čtvrtek 26. října
METRO 70
17:00 BARD PRVÝ,
Školní 1, Prostějov
CO PROMLUVIL
Školní 4, Prostějov
přednáška Markéty Klézlové, vedoucí Pa- do 20. listopadu
čtvrtek 26. a pátek 27. října
mátníku Petra Bezruče Slezského zemské- „START 6“
výstava výtvarných prací a fotografií
10:00 a 14:00 DUHOVÉ
ho muzea v Opavě
studentů SŠDAMProstějov
FILMOVÉ PRÁZDNINY do 26. listopadu
v době podzimních prázdnin jsou pro děti POD KŮŽÍ MARSYA
připravené dopolední a odpolední promítá- výstava k nedožitým 90. narozeninám SOŠ Prostìjov
ní pohádek v sále Kulturního klubu Duha.
prostějovského rodáka Františka Sysla st.
nám. E.Husserla 1, Prostějov
do 31. října
do 31. října
IN THE CORNER
ŠPALÍÈEK
BAREVNÝ SVĚT
výstava významného českého grafika
výstava Terezy Skoupilové
Uprkova 18, Prostějov
a také bývalého děkana Fakulty umění
Ostravské univerzity Zbyňka Janáčka. do 12. listopadu
Mezi jeho největší ocenění patří Cena AUTÍČKA PRO MALÉ I VELKÉ
Avatarka
Vladimíra Boudníka z roku 2013, která Máte rádi retro a hračky? Tak přijďte
nám. T.G.Masaryka 20
je udělována žijícím českým grafikům zavzpomínat na autíčka, která se vyráběza celoživotní přínos. Ve své tvorbě se la v Československu v sedmdesátých až do 31. října
„ČISTÝ
PRŮSTŘEL TVORBOU“
věnuje hlavně serigrafii, digitálnímu tis- devadesátých letech 20. století a hrály si
výstava z tvorby malíře Alexandera Mosia
s nimi tzv. „Husákovy děti“
ku a experimentální grafice.

DUHA

ECHO

DUHA

Strašidlení ve Vrchoslavicích
Obec Vrchoslavice a Orion-SVČ
Němčice nad Hanou zvou v pátek
27. října na Vrchoslavické strašidlení. Připravena bude cesta plná hodných strašidel, start je za vrchoslavickým hřbitovem.
Součástí strašidlení je i tradiční strašidelná
výzdoba vrchoslavických obydlí. Do této
soutěže se můžete nahlásit na OU Vrchoslavice do úterý 24. října.

akce
v regionu...
Strašidelné prohlídky na zámku

 DIVADEL
 

LEDNÍ HOKEJ:
středa 25. října:
18:00 LHK Jestřábi Prostějov – HC Frýdek-Místek (17. kolo WSM Liga, Víceúčelová
hala-zimní stadion)
čtvrtek 26. října:
15:30 Prostějov - Šumperk (minihokej
2008, Víceúčelová hala - zimní stadion)
sobota 28. října:
10:45 Prostějov - Černí Vlci (Liga mladších
žáků, Víceúčelová hala a ZS Pv)
17:00 LHK Jestřábi Prostějov - Č. Budějovice (18. kolo WSM Liga, Víceúčelová hala-zimní stadion)
neděle 29. října:
12:00 Prostějov - Olomouc (Minihokej
2009, Víceúčelová hala-zimní stadion)

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělky se koná program pro rodiče
s malými dětmi, který vám rozšíří obzory,
zatímco vaše děti si zlepší své sociální, pohybové, hudební a manuální schopnosti
* ve středy od 8:30 do 11:30 hodin se koná
adaptační kurz před vstupem do mateřské
školy „ŠKOLIČKA“
* v úterý 24. října od 17:00 hodin pokračuje KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ v podání M. Mečkovské - lekce
3: POCHOPENÍ NESPRÁVNÉHO
CHOVÁNÍ DÍTĚTE

SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 23. října od 14:30 do 15:30 hodin se koná RELAXAČNÍ CVIČENÍ
* ve středu 25. října proběhne od 14:00 hodin posezení v cukrárně Sladká tečka
* ve čtvrtek 26. října od 9:00 do 12:00 hodin
můžete navštívit PLETENÍ Z PEDIGU

CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin je
pořádán program pro nejmenší
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:30
hodin se koná PRVNÍ ŠKOLIČKA, dopolední kroužek pro děti od 2 do 4 let,
příprava dětí na nástup do MŠ, příprava
ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov na separaci od rodičů a navazování vztahů
* během školního roku 2017/2018 bude mezi vrstevníky v malé skupině
otevřeno od pondělí do pátku 12:00 - 17:00 * každé úterý od 17:00 do 19:30 hodin se
hodin. Internet pro veřejnost je dostupný koná KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ. Setkání jsou zaměřeny na výkaždý všední den od 14:30 hodin
chovu k odpovědnosti a samostatnosti.
Ekocentrum Iris
RÙZNÉ...
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 23. října od 16:00 hodin se koná Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Protvůrčí dílnu KERAMIKA.
stějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
* ve středu 25. října od 18:00 hodin je na kompenzační pomůcky, např. polohovací
programu procházka VEČERNÍ PŘÍRO- lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
DOU kolem říčky Hlučely. Cestou bude křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz počekat několik zastavení zaměřených na můcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
smyslové vnímání usínající přírody. Start od nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
Abrahámka.
* ve čtvrtek 26. a pátek 27. října se koná V pátek 27. října v 16:00 hodin se uskutečpodzimní příměstský tábor v Ekocentru Iris ní slavnostní připomenutí 99. výročí vzniku
určený pro děti prvního stupně ZŠ
samostatného československého státu u sochy T.G. Masaryka před budovou radnice.
MC Cipísek
nám J.V. Sládka 2 Prostějov
MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY RAD* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let probí- NIČNÍ VĚŽE v Prostějově, které zajišťují
hají vždy v pondělí od 15:00 do 17:00 hodin zaměstnanci informační služby Magis* individuální právní poradenství s Mgr. A. trátu města Prostějova, se konají v sobotu
Hálkovou dle objednání, korespondenční 28. října vždy 9:00, 10:00, 11:00, 13:00,
poradenství zdarma-hrazeno z dotací
14:00 a 15:00 hodin. Na prohlídku je třeba
* podpůrná ženská skupina „Prostějovský se dopředu objednat. Zájemci se mohou
Polokruh“ je otevřena nastávajícím mamin- hlásit na Informační službě Magistrátu
kám, maminkám po porodu i s dětmi, kaž- města Prostějova nebo Regionálním infordé sudé pondělí od 17:00 hodin
mačnímcentru.Kobjednánímohouvyužít
* pravidelné programy pro rodiče s dětmi i bezplatnou linku 800 900 001 nebo
od tří měsíců do čtyř let, odpoledne krou- e-mail informace@prostejov.eu. v době
žek pro předškoláky, vzdělávací aktivity pro pondělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00 hod.,
dospělé – besedy, kurzy a semináře pro ro- v pátek od 8:00 do 14:00 hodin. Pokud nediče o výchově a komunikaci v rodině, indi- bude prohlídka věže kapacitně obsazena,
viduální psychologické a právní poradenství mohou se jí daný den zúčastnit i neobjedv péči o děti
naní návštěvníci, kteří se budou v danou
* v úterý 24. října od 18:00 hodin se koná hodinu nacházet před radnicí. Prohlídky
beseda „JAK NA TO, ABY NÁS DĚTI jsou zdarma. Maximální počet účastníku
POSLOUCHALY?“
je 13 osob. Sraz před budovou radnice.

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Městské kulturní středisko Konice ve spolupráci s dalšími místnímu subjekty pořádá u příležitosti státního svátku na Březském vrchu v sobotu 28. října ve 14:00
hodin 10. konickou DRAKIÁDU.
Hanácký auto moto veterán klub v AČR
Prostějov pořádá v sobotu 28. října podzimní motoristickou burzu na parkovišti
Teska Prostějov. Kontakt: Petr Studený,
tel.: 602 824 254.
V úterý 24. října od 14:00 hodin pořádá
LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov přednášku
na téma URINOTERAPIE V DENNÍM
ŽIVOTĚ.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR,z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775
549 777. Oznamujeme všem klientům,
že poradenské pracoviště v Prostějově,
má změněnou provozní dobu. Pondělí
a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do
16:30 hodin. Čtvrtek jen po předchozí
domluvě. Můžete využít služeb našeho
zařízení v podobě odborného sociálního
poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí).

KDE SE
CO DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY
NA AKCE NÁM VOLEJTE,
PIŠTE 582 333 433 ,
608 960 042,
VECERNIK@PV.CZ

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.

®

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Pondělí 23. října 2017

SPOLEČNOST

Číslo 43•Ročník 21

PROSTÌJOVSKÝ

NOHEJBAL
NEJLEPŠÍ

SKÍTEK
Foto: Facebook

Film prostìjovského
režiséra dotoèen!
Kdy pùjde do kin?

V ÈESKU!

ƔƔ Mezinárodní turnaj žen ITF s dotací
15 000 amerických dolarů v Brně patřil
dívkám z TK AGROFERT Prostějov Diana Šumová (1994) vyhrála dvouhru
a Aneta Kladivová (2000) byla v semifinále dvouhry a ve finále čtyřhry!
ƔƔ Pořadatelé Ekocentra IRIS uspořádali v sobotu 21. října na náměstí T.
G. Masaryka setkání nejen pro rodiny
s dětmi, když se zde v rámci celosvětové
akce zde konala oslava Dne stromů.
ƔƔ Krajský přebor juniorek 2017/2018
měl na programu oddílové derby. TJ
OP Prostějov „A“ v něm zdolalo TJ OP
Prostějov „BL 3:0 (22, 10, 15) a 3:1 (24,
-22, 13, 16). Áčko je druhé.
ƔƔ Krajský úřad Olomouckého kraje se
rozhodl vyčlenit z rozpočtu částku 100
tisíc korun na podporu členů Českého
svazu bojovníků za svobodu na úhradu léčebných výloh. Jde především o vězně nacistického režimu za druhé světové války.
ƔƔ Popový zpěvák Sebastian vyráží na
koncertní šňůru po České republice
s názvem VESMÍRNÁ TOUR 2017,
s níž zavítá i do Prostějova. Zdejší fanoušky a zejména fanynky potěší již 3.
listopadu od 19:00 hodin ve Společenském domě.

DUŠIČKY
ZA DVEŘMI
ƔƔ Blíží se svátek Památka zesnulých
a Večerník má pro vás v rámci trojstranytradičníservis
strany 30-32

EMOCE
A NERVY

Marek SONNEVEND
D

ƔƔ V hanáckém derby prostějovského
eskáčka s Kroměřiží padaly nejen góly,
aletakéčervenékarty
strana 35

VSETÍN, PROSTĚJOV Letošní veleeleúspěšný rok prostějovského nohejbalu přece jen napsal vítěznou
nou
tečku. Dorostenci TJ Sokol I vyísto
hráli ve Vsetíně duel o třetí místo
Foto: archív Veenríku
v dorostenecké lize ČR 2017 a tím
pádem získali jak bronzové medaile, tak i jeden prestižní primát!„V součtu všech letošních mistrovství republiky a ligové soutěže jsme se stali nejúspěšnějším českým DERBY NA
klubem v dorostu těsně před Budějovicemi. Sice jde pouze o neoficiální záležitost,
ale má svou nezpochybnitelnou hodnotu,“ jásal Richard Beneš, šéf prostějovských JEDNIČKU
ƔƔ Prostějovské volejbalistky
nohejbalistů.
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JEDNOU
VTOU

Naleznete
uvnitř

➢

zvládly prestižní souboj v Olomouci a radují se z prvního cenného triumfu
strany 44-45
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vrchu V nedìli pojïte na derby!
ř
B
a
N
ŠLÁGR VEČERNÍKU - HÁZENÁ

se ozýval
řev
motorů

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Eva Reiterová

Eva REITEROVÁ
PROSTĚJOV Na přelomu září a října se na Březském vrchu ozýval řev motorů, který měly na
svědomí automobilové závody série ŠÍMA SPRINT 2017. V Konici se sešlo kolem osmdesáti
jezdců z České republiky i Polska, kteří změřili své síly v jedenácti kategoriích. Závod sem zavítal již podruhé v tomto roce a ukončil zde svou letošní sérii. „Město Konice je velice vstřícné
a pomáhá nám, proto jsme zvolili techniku začátku a konce série právě zde,“ prozradil Dalibor
Šíma, který motoristický závod pořádá.
Návštěvníci mohli závody do vrchu sledovat přímo zpoza svodidel, a to takřka po celé délce trati. Na trati mohli
vidět nespočet různých značek automobilů od trabantů přes Škodovky až po formule. Každý účastník musel
trasu po Březském vrchu absolvovat čtyřikrát.
Výsledky pořadatelé zveřejňují na www.simasprint.com.

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

PROSTĚJOV Házenkářům Kostelce na Hané ani Prostějova se
v dosavadním průběhu druhé ligy mužů 2017/2018 moc nedaří, ale
vzájemné střetnutí? To vždycky byla, je i bude úplně jiná káva. Vzhledem k rivalitě obou regionálních soků příjemně silná. Takže si derby v rámci sedmého kola třetí nejvyšší tuzemské soutěže rozhodně
nenechte ujít, hraje se v neděli 29. října od 10:30 hodin v kostelecké
sportovní hale.
Domácí jsou na tom po herní i výsledkové stránce přece jen lépe, neboť
naposledy zvítězili 29:24 v Napajedlech a se čtyřmi získanými body se
posunuli na osmé místo tabulky. To prostějovský tým ještě víc tápe, Telnici před dvěma týdny podlehl 25:31 a chudé dvoubodové konto mu
stačí pouze na desátou příčku druholigové skupiny Jižní Morava.
Favorit je tudíž jasný, tuhle roli logicky bude plnit kostelecký mančaft.
Ovšem jak známo, derby napříč kolektivními sporty poměrně často
nekončí dle předpokladů. „My samozřejmě chceme vyhrát, zvlášť na
vlastním hřišti,“ řekl jasně trenér TJ Sokol KNH David Ševčík. „Nám
nezbývá nic jiného, než zkusit překvapit,“ nevzdává se předem kouč Sokola II Anatoliy Vasyliev.
Každopádně se dá čekat velká bitva. Jak dopadne? Buďte u toho s námi!
(son)

OHLÉDNUTÍ ZA DOSAVADNÍM PRŮBĚHEM
HÁZENKÁŘSKÉ SOUTĚŽE ČTĚTE NA STRANĚ 47

➢

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 13. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 13. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 13. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 13. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 13. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
TJ SIGMA LUTÍN
SOBOTA 28.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

TJ SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL MOSTKOVICE
SOBOTA 28.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

SK LIPOVÁ
FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 29.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

SK PROTIVANOV
FK NĚMČICE NAD HANOU
NEDĚLE 29.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

TJ SOKOL KLENOVICE N/H
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
SOBOTA 28.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál ve Klenovicích

26

letos slavíme jubileum...

výsledkový servis

FORTUNA MSFL - 12. KOLO
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O víkendu zazáøil Jiøí Paul s devíti body
Že celá soutěž bude dramatická až do samotného závěru je vidět z pořadí, které se neustále mění.
Na průběžně vedoucího Jiřího Horáka sice ztrácí bod Pavla Maliňíková, jenže za ní si brousí zuby
na vítězství také Václavík a opodál trojice jeho pronásledovatelů Cibulka - Trefený - Motal.
O tom , jak důležitý bude každý bod není pochyb. Kdo si však nakonec ukořistí bonusovou prémií
DVACET TISÍC KORUN si budeme ještě opravdu muset počkat. a jak dlouho? Poslední dvě kola
mohou o králi DEVÍTKY rozhodnout už třeba příště. Udělá si někdo s favoritů náskok? Nebo se
drama dočkáme až do posledního kola?
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 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 partnerů
soutěže. Sólo se bude počítat i podzimní část, jejíž vítěz si mimo jiné může chystat hrdlo a žaludek na
padesátilitrový sud černohorské dvanáctky. Každý týden pak obdrží vítěz týdenního kola dárkový pivní
multipack a další ceny. Zkrátka soutěžit s PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem se během tohoto roku více než
vyplatí! Proto neváhejte a zapojte sebe i vaše přátele, tipovačka právě vrcholí, tak směle do jejího závěru!
JEDNODUCHÉ ZAPOJENÍ

['  D['+ ["D"' 47[;T
/ D E.  "*? / '/  :T / Systém FOTBALOVÉ DEVÍTKY VEČERNÍKU je velice jednoduchý. Každé pondělí najdete ve sportovní části
 *?* * J*#O>C& ) *+ ,Q   předtištěný tiket s nabídkou devíti vybraných zápasů. Jediným vaším úkolem ho bude vyplnit a doručit na adresu
:e'"'D"7;'
redakce Olomoucká 10, Prostějov. Další možností je zaslat vyplněný originální tiket i elektronicky e-mailem.
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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
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GRATULUJEME

V minulém
týdnu si přišel
pro výhru
z 22. kola

JIŘÍ
KOČAŘ

Foto: Milan Fojt

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 třetího v pořadí pak čekají dárkové poukazy a upomínkové předměty.
Celkové po 23.kole
1. Jiří Horák 165 bodů, 2. Pavla Maliňáková 164
bodů, 3. Josef Václavík 161 bodů, 4.-6. Radek Motal, Rudolf Trefený, Roman Cibulka všichni 160
bodů, 7. Miloslav Ondrouch 158 bodů, 8. Zdeněk
Pazdera 1 157 bodů, 9. Oldřich Lošťák 155 bodů,
10.-12. Jaroslav Kouřil, Roman Ryba, František
Patz všichni 152 bodů, 13.-15. Miroslav Růžička, Renáta Benešová, Petr Müller všichni 151
bodů, 16. Jana Klusová 150 bodů, 17. František
Sedlák149 bodů, 18. David Gryglák 148 bodů,
19.-22. Martin Hlavinka, Bob Hála, Miroslav
Coufalík, Michal Lužný všichni 147 bodů, 23.27. Zdeněk Majer, Zdenek Halenka, František
Svobodník, Lukáš Antl, Jakub Jamrich všichni 146
bodů, 28. František Grulich 145 bodů, 29.-31.
Antonín Daněček, Richard Vaverka, Květoslav
Nejezchleba všichni 144 bodů, 32. Ladislav Šťastný 143 bodů, 33.-34. Zdenek Pazdera, Michal
Petržela oba 142 bodů, 35.-36. Jitka Vlachová, Jan
Vysloužil oba 141 bodů, 37.-38. Vladimír Kouřil,
Kamil Kohoutek oba 140 bodů, 39.-45. Drahomír Duchek, Edvard Drtil, Petra Halousková, Eva
Halousková, Květoslav Lužný, Karel Štěpánek,
Jaromír Přecechtěl všichni 139 bodů, 46.-50. Josef Trubka, Lukáš Král, Stanislav Konupka, Pavel
Novák, Jaroslav Drábek všichni 138 bodů, 51.-52.
Jaroslav Jordán, Libor Doležel oba 137 bodů, 53.
Jaromír Seidler oba 136 bodů, 54.-58. Libor
Nakládal, Petr Musil, Karel Sklenář, Jiří Spáčil,
Jiří Svozil všichni 135 bodů, 59. Jakub Zatloukal
134 bodů, 60.-66. Vladimír Kaštyl, Petr Látal,
Miroslav Pluháček, Vladimír Staněk, Jan Buigl,
Ladislav Pírek, David Blahák všichni 133 bodů,
67.-69. Roxana Müllerová, Lenka Karásková,
Eva Mičková všichni 131 bodů, 70.-71. Jiří Kočař, Tomáš Lakomý oba 130 bodů, 72.-73. Josef
Soldán, Vladimír Krč oba 129 bodů, 74.-75. Oldřich Trávníček, Jiří Paul oba 128 bodů, 76.-79.
Zbyněk Lošťák, František Horák, Tomáš Frňka,
Jiří Svozil všichni 127 bodů, 80. Ivo Zmeškal 126
bodů, 81. Petr Přibyl 125 bodů, 82.-84. Jiří Hájek, František Vysloužil, Klára Knápková všichni
124 bodů, 85. Magdaléna Vránová 123 bodů,
86.-87. Miloslav Brázda, Jiří Svoboda oba 122
bodů, 88.-89. Vendula Musilová, Zdeněk Langr
oba 121 bodů, 90.-91. Rostislav Spáčil, Roman
Prokeš oba 120 bod, 92. Miluše Musilová 119
bodů, 93.-94. Vladimír Franc, Tereza Kučerová
oba 116 bodů, 95. Oldřich Horák 115 bodů, 96.
David Karhan 111 bodů, 97. Vlastimil Dostál
106 bodů, 98. Lukáš Frys 105 bodů, 99. Radovan Vičar 104 bodů, 100.-101. Martin Kučera,
Bohumil Pražák oba 102 bodů, 102. Aleš Rus
98 bodů, 103. Věra Jurenková 97 bodů, 104.
Vlastimil Rybařík 93 bodů, 105.-106. Markéta
Kaštilová, Dušan Vrána oba 89 bodů, 107. Tomáš Gottwald 87 bodů, 108. Matěj Nakládal
86 bodů, 109. Karel Brachtl 79 bodů, 110. A.
Vičar 78 bodů, 111. M. Slezák 76 bodů, 112.
Božena Jahnová 75 bodů, 113. Michal Brachtl
72 bodů, 114. K. Spartakus 70 bodů, 115. Lukáš
Vyroubal 64 bodů, 116 O. Vymazal 63 bodů,
117. Majka Lusková 62 bodů, 118. Jiří Možný
58 bodů, 119. Anna Svobodníková 57 bodů,
120. Jiří Svobodník 56 bodů, 121. N. Frysová 50
bodů, 122.-123. P. Sekanina, P. Zajíček oba 40
bodů, 124.-125. David Dostál, Marie Nejedlá
oba 37 bodů, 126. Jan Vítek 34 bodů, 127. Martin Matušů 32 bodů, 128. Jan Makovec 29 bodů,
129. Martin Matušů 26 bodů, 130. J. Doležel 23
bodů, 131. Jindřich Stach 17 bodů, 132. Michal
Polehla 15 bodů, 133.-134. Ondřej Nejezchleba, H. Prášilová oba 13 bodů, 135.-136. J. Procházka, M. Vojkůvková oba 11 bodů, 137.-138.
J. Vymazal, Z. Jurenka oba 8 bodů, 139.-140. A.
Složil, M. Hálová oba 7 bodů, 141.-142. Jaroslav
Ježek, E. Zapletal oba 6 bodů, 143. J. Petz 5 bodů,
144. Miloslav Karásek 4 body,145.-146. David
Prášil, D. Navrátil oba 2 body.

partneøi fotbalové devítky

VÝSLEDKY
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23. kolo – FOTBALOVÉ DEVÍTKY

1. 1.SK Prostějov - Kroměříž (2) 2:3
2. Určice - Protivanov (1) 4:1
3. Mostkovice - Lipová (2) 0:1
4. Otaslavice - Ptení (1) 4:1
5. Vrahovice - Čechovice B (2) 0:2

6. Hvozd - Určice B (1) 3:2
7. Bedihošť - Želeč (1) 12:1
8. Kostelec B - Plumlov B (1) 6:0
9. Držovice - Olšany u Pv (1) 6:2

Pořadí 23.kola
1. Jiří Paul 9 bodů, 2.-4. Roman Ryba, Jiří Svozil, Eva Mičková všichni 8 bodů, 5.-12. Oldřich
Horák, Vladimír Franc, Petr Látal, Jiří Horák, Jiří Svoboda, Lukáš Antl, Jan Vysloužil, Miloslav Ondrouch všichni 7 bodů, 13.-44. J. Procházka, Zdenek Pazdera 2, Jitka Vlachová, Miloslav Brázda,
Vladimír Kaštyl, Miluše Musilová, Michal Polehla, Tereza Kučerová, David Dostál, Jiří Hájek, Jaroslav Kouřil, Vladimír Kouřil, Věra Jurenková, Jaroslav Jordán, Jiří Možný, Jiří Svobodník, Miroslav
Pluháček, Petr Müller, Radek Motal, Martin Matušů, Květoslav Lužný, Pavla Maliňáková, Stanislav
Konupka, Magdaléna Vránová, Karel Štěpánek, David Karhan, Michal Lužný, Josef Václavík, David Blahák, Jaroslav Ježek, František Horák, Jaroslav Drábek všichni 6 bodů, 45.-64. Zdeněk Majer,
Oldřich Trávníček, Jiří Kočař, Drahomír Duchek, Zdenek Halenka, Libor Nakládal, Josef Trubka,
Petr Přibyl, Vlastimil Dostál, Ondřej Nejezchleba, Oldřich Lošťák, Petr Musil, Libor Doležel, Josef
Soldán, Karel Sklenář, Michal Petržela, Miroslav Coufalík, Rudolf Trefený, Lukáš Král, Jana Klusová
všichni 5 bodů, 65.-94. Antonín Daněček, Richard Vaverka, Zdenek Pazdera 1, Jaromír Seidler,
Vlastimil Rybařík, František Sedlák, Martin Hlavinka, Ivo Zmeškal, Květoslav Nejezchleba, Zbyněk
Lošťák, Božena Jahnová, Bob Hála, Tomáš Lakomý, Miroslav Růžička, František Svobodník, František Patz, Renáta Benešová, Vladimír Staněk, Zdeněk Langr, Kamil Kohoutek, Jiří Spáčil, František
Vysloužil, Ladislav Pírek, Miloslav Karásek, Ladislav Šťastný, Jakub Jamrich, David Gryglák, Markéta Kaštilová, František Grulich, Roman Cibulka všichni 4 body, 95.-101. Edvard Drtil, Vendula
Musilová, Petra Halousková, Eva Halousková, Vladimír Krč, Lenka Karásková, Pavel Novák všichni
3 body, 102.-104. Rostislav Spáčil, Roxana Müllerová, Jan Buigl všichni 2 body, 105.-106. Jan Makovec, Tomáš Gottwald oba 0 bodů.

TIPOVACÍ KUPÓN
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FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 24. KOLO:
TIP
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1. Kralice n/H - Lutín
2. Plumlov - Mostkovice
3. Klenovice n.H. - Vrchoslavice
4. Haná Pv - Radslavice
5. Zvole - Jesenec
6. Čechovice „B“ - Výšovice
7. Dobromilice - Otaslavice
8. Určice „B“ - Tištín
9. Bedihošť - Nezamyslice „B“

Jméno a příjmení
Město

PSČ

Ulice

č.p.

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

kultura v prostějově a okolí

PROSTĚJOV Jubilejní ročník divadelní přehlídky APLAUS 2017 s pořadovým číslem
deset vrcholí. Diváci již mají za sebou dvě
mimořádná představení, to hlavní je však teprve čeká. Už tuto středu se totiž Prostějov
rozzáří leskem hvězd největších. Na programu bude závěrečná talkshow, kterou chce pořadatel přehlídky, marketingová společnost
TK PLUS, své hosty nejen potěšit a pobavit...
SUPER PARTY ZASLOUŽÍ APLAUS odstartuje v Městském divadle v Prostějově od 19:00
hodin a má být moderovaná Petrem Salavou.
Ohlášena je také dvojice Karel Šíp a Josef Ná-

Foto: Tereza Machová

lodické písně původní francouzské
operety, herci podali skvělé výkony
a diváci se výborně bavili nad humornými scénami a dialogy. Jedna
z organizátorek si hru velmi pochvalovala: „Na úroveň ochotníků je to
myslím nadstandardní.“
Je tedy politováníhodné, že byla
zaplněna asi jen čtvrtina sedadel
kina. Všichni, co si hudební komedii Utíkej, Nituško! nechali
ujít, mohou tedy jen hořce litovat.

Herec Jan Raclavský (vlevo) hraje roli poru'íka a zárove] Herec Bronislav Mašík se pedstavil jako postava majora
subrety Coriny.
a sou'asn% jako kníratá matka pedstavená.

2x foto: Tereza Machová

mčiccíchh…
Fotooreeporrtááž ssasaaaa jaaké byloo přeedsstaavení v něm

Na zp%vohru Utíkej, Nituško! se do Kina Oko pišla podívat jen hrstka lidí.

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

Fotbalový Skřítek je amatérský snímek
z vesnického fotbalového prostředí, který
slibuje komediálně laděnou podívanou
o trenéru Skřítkovi snažícím se obnovit
místní fotbalový tým. Film natáčel štáb
prostějovského režiséra Michala „Mikiho“ Grepla již od května a předminulá
neděle byla již sedmnáctým natáčecím
dnem v pořadí. Počasí natáčení posledního zápasu vůbec nepřálo, a proto byl
už dvakrát přeložen. „Nečekal jsem, že
přijde tolik lidí, když nás počasí dvakrát
vypeklo. Tentokrát to ale vyšlo a já bych
chtěl poděkovat všem, kdo se na natáčení
podíleli,“ oddechl si Grepl.
Tentokrát sice nepršelo, ale zato bylo
hřiště ponořeno do mlhy, trávu skoro

Aneta DANĚČKOVÁ

PROSTĚJOV „Ty Vrahovičáku
malej, polib mi…,“ vypadlo z úst
nejmladšího dětského herce při
natáčení první scény. Poslední natáčecí den strávil štáb Fotbalového
Skřítka v neděli 15. října na hřišti ve
Vrahovicích, kde se konal závěrečný
zápas mezi týmy Jiskra Trpenovice
a místním Sokolem. Takovou malou ochutnávku z filmu si nenechalo ujít kolem pěti desítek lidí. A byl u
toho i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

pokrývala jinovatka. I přesto se na lavičkách usadilo okolo padesáti fanoušků fotbalu a filmové tvorby Michala
Mikiho Grepla. Přišli malí, velcí, staří
i mladí, avšak nejen kvůli fotbalu, ale
i protože byli zvědaví na to, co to ten
Miki vlastně vymyslel. Všichni příchozí měli možnost se zapojit jako komparz a ukázat se tak ve filmu. „Chlapi,
ten fotbal, to je ale divadlo, co?“ smáli
se komparzisté.
Divadlo to opravdu bylo, protože kvůli
dobrým záběrům se zápas pořád zastavoval. I když bylo ze scénáře dopředu
jasné, jak utkání Jiskry Trpenovice proti
Vrahovicím dopadne, fotbalisté i herci
to prožívali, jako kdyby skutečně hráli
proti sobě. „Tady ty kluky už máme natočený, jak jsou po zápase čistí, tak s nima
moc neházejte,“ varoval vrahovický tým
Marek Gerhard. „A vy moc nepadejte,“
dodal ještě směrem k Jiskře. Počasí se
nakonec umoudřilo, fotbalisté na hřišti
neumrzli, a i přesto, že to bylo podle slov
Mikiho Grepla nejnáročnější natáčení, se
podařilo všechny scény dotočit.
Ve filmu uvidíte i známé osobnosti, které
se mihnou v epizodních rolích. „Zahrál
si dvojnásobný veteránský mistr světa
v motocrossu. legenda Martin Žerava
či ředitel Městské knihovny Aleš Pro-

hlovský. „Vystoupí na něm Marie Rottrová
a skupina Neřež, Karel Gott a Petra Kvitová,“
prozradil Večerníku Tomáš Cibulec, marketingový ředitel TK PLUS.
Středeční velkolepá událost bude tečkou za desetiletým divadelním svátkem, díky němuž se
mohli prostějovští diváci setkat s plejádou českých i slovenských hereckých osobností a odnášet si domů nejrůznější divadelní zážitky. „Když
jsme v roce 2008 s Aplausem začínali, zamýšleli
jsme uspořádat tři ročníky. Letos jsme dosáhli
dvojciferného čísla,“ usmál se Miroslav Černošek, šéf marketingové společnosti TK PLUS,

která akci pořádá ve spolupráci s Městským
divadlem Prostějov a s podporou Statutárního
města Prostějov.
Na APLAUS se diváci vždycky nedočkavě těšili,
byli zvědaví, co zase přinese. Devět předchozích
ročníků provázel značný zájem publika - sedmadvacet představení navštívilo celkem 13 340 diváků, což představuje průměrnou návštěvnost 494
diváků. Kapacita divadla je přitom 513 míst. Vyprodány pak byly obě letošní představení a nejinak tomu bude i v derniéře. „O středeční akci je
zcela suverénně největší zájem,“ uvedl Cibulec.
(pk)

cházka. Povědomá může být divákům
i další tvář, která patří Ladislavu Dostálovi
z Kunštátu. Jde o pána, který hraje v komparsech a k vidění byl třeba ve filmových
pohádkách Čertova nevěsta, Nejkrásnější hádanka či ve filmech Probudím se
včera nebo Jan Hus,“ prozradil spokojený
Grepl který je nejen režisérem, ale i scénáristou a tak psal postavy jednotlivým
protagonistům rovnou na tělo.
Jak je tedy známé, film bude o vesnickém fotbale. Proč zrovna toto odvětví?
„Po ´kovbojce´, kterou mám za sebou,
jsem chtěl udělat něco komediálního
a opět nějaké téma, které je hodně blízko mému srdci. Takže fotbal na vesnici.
Je mi jasné, že hodně lidí si to bude
spojovat se seriálem a filmem Okresní
přebor, ale věřte, že i když tito filmaři
použili spousty typických situací a hlášek, které prožil skoro každý fotbalista,
podoba se bude dotýkat jen žánrem,
ale určitě ne námětem či tématem. Pro

Na plátně se mihnou zkušený externista, ředitel knihovny
či šampion v motokrosu. Kdy uvidíme film v kině?

někoho je důležité dostat se z okresní do
krajské soutěže, ale jsou tu i kluci z vesnice, pro které je důležité v tom okrese
zůstat a nehrát nejnižší ´prales´. Tento
snímek je vyplněn reálnými postřehy,
které jsem prožil nejen já jako bývalý
fotbalista, ale i jiní kluci, co hráli fotbal
a s filmem mi pomáhají,“ objasnil v jednom z rozhovorů Michal Grepl.
Laik by mohl říci, že to nejhorší má
štáb Fotbalového Skřítka již za sebou, ale není tomu tak. Čekají ho ještě hodiny a hodiny práce ve střižně,
aby mohl být na začátku roku 2018
uveden na plátno. „Film by se měl promítat v prostějovském kině Metro 70.
„Jestli se naskytne i jiná nabídka, kde jej
uvést, tak se tomu nebráním. Dál bude
záležet už jen na úspěchu. A také bych
chtěl v létě příštího roku udělat nějakou
akci v podobě exhibičního zápasu. Rád
bych, aby se všichni lidé bavili a užili si
legraci,“ vzkázal Grepl.

BYLI JSME
U TOHO

Padla poslední klapka Fotbalového Sk'ítka

kázala zjednat pořádek jen kníratá
matka představená či samotný bůh
sesílající na zem hromy a blesky.
„Tady nemůžete klít!“ upozorňoval
na začátku kostelní varhaník majora.
„Tak to je v ......,“ posteskl si později
sám varhaník. Zaburácela nebesa.
„Vždyť jsem nic neřekl!“ bránil se.
„Ale myslel sis to…,“ opáčil bůh.
Druhé dějství pak ukázalo život na
divadle, kam zavítala mladá klášterní
chovanka Denisa, která se zde však
změnila v Mam’zelle Nitouche. Tady
potkává atraktivního poručíka, do
něhož se okamžitě zamiluje. Odmítá
si proto brát urozeného šlechtice, jemuž byla původně přislíbena. Sama
přitom netuší, že šlechtic, který si
měl brát slečnu Denisu, je zároveň
tímto poručíkem.
Ve zpěvohře zazněly originální me-

Pondělí 23. října 2017
www.vecernikpv.cz

Slavná francouzská opereta
v podání ochotník z Krom'íže

SUPER PARTY ZASLOUŽÍ APLAUS

17102011230

17101611206

Uplynulý pátek se v němčickém
Kině Oko v rámci tradičních „Divadelních pátků“ představil vůbec
poprvé Divadelní spolek Kroměříž
s hudební komedií Utíkej, Nituško!
Povedená zpěvohra podle původní francouzské operety Mam’zelle
Nitouche se odehrávala v prostorech
kláštera a divadla. Její humor byl
postaven především na dvojím životě postav, který je mnohdy uváděl
v komické, ale i nebezpečné situace.
Obdivuhodné výkony ochotníků si

k
pro Večerník
Tereza
MACHOVÁ

Původní
reportáž

ovšem přišlo vychutnat pouze několik málo desítek návštěvníků.
Herec Bronislav Mašík coby matka
představená a zároveň její bratr major či Jan Raclavský jakožto zpěvačka
Corina a současně její bratranec poručík. Podvojnost postav, z níž byly
často zmatené i ony samy, diváky bavila celé představení. „Jistě udělám,
co po mně žádáte, pane majore,“
přitakal kostelní varhaník Celesten,
ztvárňující zároveň roli operetního autora Floridora, matce představené. Jejich dvě tváře je ovšem
stejně často uváděly do svízelných
situací. „Floridore, načapal jsem tě
in flagranti se svou milou Corinou,
pojď sem, bude zabíjačka!“ křičel
major na operetního autora.
Kroměřížští divadelníci zavedli diváky nejprve do kláštera, kde si do-

NĚMČICE NAD HANOU Město v jižním cípu Prostějovska si v poslední době oblíbilo divadelní
hry s motivem dvojnictví. Není to tak dlouho, kdy zde bylo možné zhlédnout filozofování Dona
Quijota a Sancho Panzy, kteří hráli také své druhé role učitele a vychovatelky, a nyní jsme mohli
vidět hned čtyři herce ztvárňující osm rolí. Kostelní varhaník jakožto i utajený operetní autor,
matka představená a zároveň major, poručík v kůži subrety a klášterní chovanka coby operní
diva. Večerník byl u toho!

V NM$ICÍCH SE ZE $TY HERC4
VYKLUBALO HNED OSM!

28

17092911121

hrábla loktem do sítě, leč rozhodčí mylně
přisoudili dotek saka hostujícímu bloku.
Během úvodního setu pak přišlo ještě několik dalších sporných verdiktů v neprospěch vékáčka a v jednu chvíli za protesty
hlavního kouče Miroslava Čady následovala žlutá karta pro prostějovskou lavičku.
Následně se dění trochu uklidnilo, ale
znovu a v ještě větší míře eskalovalo na
sklonku třetí sady. Vše vyvrcholilo za staMarek SONNEVEND vu 23:22, kdy útok úřadujících mistryň
republiky viditelně tečoval olomoucký
Vše odstartovalo hned při třetí výměně blok do autu, ovšem sudí si ničeho necelého duelu, kdy domácí univerzálka Jana všimli a zahlásili bod pro UP. Okamžité
Napolitano po zasmečování evidentně protesty všech plejerek i členů realizáku

OLOMOUC Sobotní derby dvou
v současnosti nejlepších volejbalových ženstev České republiky
přineslo na jednu stranu kvalitní
volejbal plný hezkých výměn, čímž
se blížilo vzájemným super bitvám
z minulé sezóny. Na stranu druhou
však oba rivalové i hodně chybovali
a to byla asi daň teprve začátku
nového soutěžního ročníku. O čem
vypovídají zápasové statistiky?
Že prostějovský tým tentokrát nedominoval útokem zdaleka tolik, jak je
normálně zvyklý, neboť se v úspěšnosti
zakončení dostal na pouhých 34 procent. Ani na servisu neměl moc navrch,
totéž se dá říct o příjmu. Čím tedy své-

ho krajského soka převýšil markantně?
Obranou na síti. Tam vékáčko vyprodukovalo patnáct bodových bloků
oproti jen pěti UP.
Individuálně byla ze všech aktérech
hanáckého souboje nejvíc vidět olomoucká univerzálka Jana Napolitano,
autorka plných 20 bodů. V domácím
družstvu jí ale chyběla vydatnější
podpora parťaček. Naopak hostující mančaft tentokrát neměl žádnou
suverénní tahounku, nýbrž pětici
častěji bodujících plejerek, z nichž
dopředu vystoupila blokařka Veronika Trnková. Ta v celkové užitečnosti
dokonce předčila i výše zmíněnou Napolitano.
(son)
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STATISTICKÉ SROVNÁNÍ

ƔƔ S Olomoucí jste v minulé sezóně
zažily leccos. Panovaly před úvodním vzájemným střetem v novém
ročníku trochu obavy?
„Ani moc ne. Z mé strany tam možná
byla určitá nervozita z toho, že jsem
hrála první mistrák po půl roce. Tahle
nejistota však netrvala dlouho, po ch-

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

víli ze mě spadla. Celkově jsme se ale
tohoto zápasu nijak nebály, protože
je teprve začátek soutěže a prohrát
by neznamenalo žádnou tragédii.
Na druhou stranu by porážka byla
nepříjemná, takže jsme samozřejmě
moc chtěly zvítězit.“
ƔƔ Jak zápas z vašeho pohledu
probíhal, vypadal?
„První set byl takový nervóznější, ve
druhém jsme je úplně přejely a slibně
to pokračovalo i půlku třetího. Pak jsme
bohužel přestaly hrát, začaly hodně
chybovat a tím soupeře nastartovaly. Po
ztrátě třetí sady to pak bylo celé těžší, ale
naštěstí se nám povedlo čtvrtý set otočit
a celé utkání vítězně doklapnout.“

OLOMOUC Která z prostějovských volejbalistek nejvíc bodově táhla družstvo během olomouckého derby? Nikoliv
obvyklá opora Helena Horká na univerzálu, ne smečařky
Laura Emonts s Andreou Kossányiovou, ani blokařka Nina
Herelová. Pro leckoho překvapivě se nejvíc dařilo jiné střeďačce Veronice Trnkové, zvlášť když se vrací do hry po jarní
operaci paty a ještě byla navíc nemocná. Přesto odehrála
sobotní duel v hanácké metropoli výborně. A ukázala, na co
má. Možná jí pomohla osobní přítomnost jejích nejbližších,
rodiny i přítele. Z hlediště fandili vydatně a Verča válela.

“

ƔƔ Lze si cenit toho, že jste navzdory komplikacím získaly za výsledek
3:1 všechny tři body?
„Tohle pochopitelně má svou cenu,
na druhou stranu jsme s ohledem
na vývoj zápasu mohly i měly vyhrát
jasně 3:0. A nebylo by co řešit.“
ƔƔ Jak jste se na hřišti cítila po zdravotních trablech vy osobně?
„Šlo to. Nepříjemné bylo, že po těch
dlouhodobějších problémech s nohou mě těsně před startem extraligy
postihla ta střevní viróza. Podstoupila
jsem i krevní testy a pan doktor říkal,
že výsledky jsou v několika faktorech
na hraně, ale v normě. Mohla jsem tedy
normálně trénovat a dneska i nastoupit.
Je ale pravda, že fyzicky se ještě necítím
tak dobře jako před zraněním, není to
úplně ideální. Na druhou stranu to neznamená, že bych vyloženě nemohla
nebo nestíhala. Nějak to zvládám.“

ƔƔ Co říkáte na týmovou výkonnost?
„Zatím není zcela optimální, musíme pořád pracovat. Důležité
je zvyknout si víc na míče Gala,
protože celou přípravu jsme kvůli
zvyknutí směrem k Champions
League trénovaly s balóny Mikasa
a ty jsou dost jiné. Největší rozdíl je
na přihrávce, kde jsme se od půlky
třetího setu dostávaly pod tlakem
zlepšeného servisu Olomouce do
problémů. Nechci samozřejmě
všechno shazovat jen na příjem,
i když právě u něj to často začíná.
Zkvalitnit musíme jak veškeré
činnosti, tak celkovou souhru.“
ƔƔ Cítíte ze současného kolektivu Prostějova sílu?
„Řekla bych, že jo. Máme dobré
volejbalistky a taky vnitřní bojovnost mi připadá větší než loni.“

„Máme dobré volejbalistky
a taky vnitřní bojovnost
mi připadá větší než loni.
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kouč potěšený účinnou defenzivou
týmu, zejména na síti. „Blokovali jsme
výborně, patnáct přímých bodů touto
činností nám moc pomohlo.“
Radost má rovněž ze zlepšeného
zdravotního stavu hráček. „Po prodělaných problémech jsou už všechna
děvčata fit, tak hlavně aby to vydrželo,“
řekl Čada s úsměvem. A na závěr doplnil, jak prostějovské volejbalistky
stráví delší čas do příštího extraligového duelu, jenž mají na programu až v pondělí 30. října doma
s Ostravou před televizními kamerami. „Budeme normálně trénovat
a ve čtvrtek 26. října možná absolvujeme přípravné utkání. Jednáme
s některými soupeři a uvidíme, jestli se
s jedním z nich dohodneme.“

1RQTC 72 ,CPC 0CRQNKVCPQ FQU¾JNC
X FGTD[  DQFč RąGUVQ RTQUV÷LQXUMÆ
XQNGLDCNKUVM[ X[DQLQXCN[ X 1NQOQWEK
JNCXP÷FQDTÚOKDNQM[VąÊDQFQXÆXÊV÷\UVXÊ
Foto: Marek Sonnevend

světlil pozadí inkasované červené karty.
„Tu dostal Luboš Petráš za to, že druhému sudímu řekl něco trochu ostřejšího...,“ objasnil původ rudého kartónku
u svého trenérského asistenta. „Nic mu
však nevyčítám, emoce jsme tam na lavičce složitě krotili všichni,“ pravil Miroslav Čada již v klidu s úsměvem. A ještě
k tématu krátce dodal: „Nemá smysl
teď po utkání brečet nebo si stěžovat na
rozhodčí, byť víc chybovali. My musíme
vidět především naše vlastní nedostatky
a na těch pracovat, abychom příště hráli
lépe,“ zdůraznil zkušený lodivod.
Svatá pravda.
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Derby v Olomouci rozhodly

OLOMOUC Stejně, jako se sobotní
šlágr volejbalové extraligy žen mezi
Olomoucí a Prostějovem příliš nepovedl některým hráčkám, nevyšel zdaleka ideálně ani dvojici rozhodčích.
Hlavní sudí Daniel Trumpeš i druhý
arbitr Luboš Pecháček poměrně často chybovali a to logicky vzbuzovalo
emoce. U aktérek střetnutí, u realizačních týmů, v hledišti.

VK vedly jedině k tomu, že Pecháček
odešel za Trumpešem, požaloval mu a v
ruce prvního arbitra se vzápětí objevila
červená karta. Což ve volejbalu znamená trestný bod pro celek, jenž se provinil.
Místo vyrovnaného skóre 23:23 tudíž
rázem nastal konec dějství číslo tři, neboť
výsledek poskočil na 25:22. Ani čtvrtá
část poté neproběhla bez sporných situací, nicméně hosté už si dávali větší pozor
na své reakce, víc se soustředili na samotnou hru a vyplatilo se. Po nelehkém boji
dospěli k tříbodovému vítězství.
Ostřílený stratég Čada následně nechtěl
rozhodčí moc komentovat, spíš jen vy-

Pondělí 23. října 2017
www.vecernikpv.cz
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Prostějov (son) - Šesti duely druhého předkola odstartoval nový ročník
evropské Ligy mistryň ve volejbalu
2017/18. Z kvalifikačních bojů přitom vzejde čtveřice celků, jež doplní
dvanáct už jistých účastníků hlavní
fáze soutěže včetně VK Prostějov.
Náročnou cestu do jedné ze základních skupin slibně načal polský
Developres Rzeszów, dobrý známý
ze tří vzájemných střetnutí s vékáčkem z nedávné přípravy. Ambiciózní
mančaft zvítězil 3:1 na palubovce
izraelské Saby a má nakročeno do
třetího dějství kvalifikace.
Z ostatních zápasů asi nejvíc zaujala
extrémně hladká prohra 0:3 maďarské Békéscsaby (Agelky ji vyřadily
loni) s italským favoritem z Conegliana. Zajímavá je také nečekaná porážka 2:3 francouzského Le Cannet
s běloruským Minskem či těsná
bitva 3:2 mezi nizozemským Sliedrechtem a belgickým Beverenem.
Odvety jsou na programu během
tohoto týdne.
Champions
League
žen
2017/2018 - výsledky 2. kola
kvalifikace (první utkání): Hapoel Kfar Saba (Izrael) – Developres
Rzeszów (Polsko) 1:3 (-20, -28, 30,
-13), Linamar Békéscsaba (Maďarsko) – Imoco Conegliano (Itálie)
0:3 (-4, -10, -17), Rocheville Le
Cannet (Francie) – Minčanka Minsk (Bělorusko) 2:3 (-22, 25, 22, -26,
-13), Sport Sliedrecht (Nizozemsko) – Asterix Beveren (Belgie) 3:2
(19, 23, -24, -23, 13), Maritza Plovdiv (Bulharsko) – LP Salo (Finsko)
3:1 (18, 20, -23, 21), Jedinstvo Brčko (Bosna a Hercegovina) – Branik
Maribor (Slovinsko) 0:3 (-17, -13, -22).
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Prostějov (son) - V minulých letech
hrávaly volejbalové starší žákyně VK
Prostějov pravidelně 1. ligu kadetek.
Poslední sezóny však pro ně vždy
končily baráží o záchranu, která by je
po letním výrazném omlazení kádru
téměř jistě neminula ani tentokrát.
Proto oddílové vedení rozhodlo
o dobrovolném sesunu do krajského přeboru kadetek. V něm mají
mládežnice vékáčka za sebou čtyři
úvodní zápasy se stoprocentním
bodovým ziskem. Nejprve smetly
céčko UP Olomouc 3:0 (16, 7, 12)
a 3:0 (14, 12, 8), poté měly jen o něco
větší potíže s olomouckým „B“-družstvem na jeho hřišti po výsledcích
z pohledu domácích 1:3 (25, -14,
-20, -12) a 0:3 (-11, -16, -14). Čtyři
vítězství při jediném ztraceném setu
znamenají průběžné vedení v tabulce.
„Tým je po odchodu většiny hráček do vyšší věkové kategorie velice
mladý a teprve se formuje. V lize kadetek by jen těžko něco uhrál, pravděpodobně by se musel vyrovnávat
s opakovaně vysokými porážkami.
Proto byl přesun do nižší soutěže
rozumný, i když ta nemá tak kvalitní úroveň. Holky však teď potřebují
hlavně hrát co nejvíc utkání, což se
i s pomocí kadetského kraje daří,“
vyložila trenérka prostějovských
starších žákyň Solange Soares vedoucí kolektiv U15 společně s kolegou Pavlem Parobkem.
KP kadetek 2017/2018 - pořadí po 4. kole: 1. VK Prostějov „B“
12, 2. Uničov 6, 3. Šternberk „B“ 6,
4. Přerov „B“ 4, 5. Přerov „C“ 2, 6.
Olomouc „B“ 0, 7. Olomouc „C“ 0.
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aneb pohled
Kathleen Weiss
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Taková je bilance vzájemných
utkání mezi volejbalistkami Prostějova a Olomouce v součtu minulé a aktuální sezóny. Během ročníku 2016/2017 dokázaly ženy
UP porazit favorita z deseti střetů
čtyřikrát, pokaždé nejtěsnějším
poměrem 3:2. Vékáčko teď přidalo k šesti svým „loňským“ vítězstvím jedno čerstvé 3:1 z hanácké
metropole.

Marek Sonnevend
62/2028&©
V kolektivních sportech existují rivality tak vyhrocené, že dalece přesahují běžné hranice a často z nich pramení i vážné problémy v podobě škod na majetku, újmy na zdraví,
dokonce i ztrát na životech. Vyhlášený je tím hlavně fotbal a jeho derby, namátkou Real
Madrid - FC Barcelona, River Plate - Boca Júniors, Ajax Amsterdam - Feyenoord Rotterdam nebo mnohé jiné dvojice.
Volejbal zůstává po téhle stránce hodně v klidu, k žádným ostrým divočinám v něm
zpravidla nedochází. A vzájemné rivalství má pod vysokou sítí kromě občasných výjimek rozumné rozměry. Což platí také pro střety žen VK Prostějov a UP Olomouc, jež
dostaly zajímavé grády během minulé dramatické sezóny.
Kořeny určité vyhraněnosti mezi oběma hanáckými tábory je přitom nutné hledat už
před deseti lety, kdy prostějovské volejbalistky senzačně vypadly právě s olomouckým
sokem v semifinále extraligy 2007/2008. Tehdejší mače byly památné a mnozí na ně
dodnes vzpomínají ať v pozitivním, či negativním směru.
Po tomhle výživném začátku každopádně míra intenzity vzájemného soupeření krajských protivníků na dlouho poněkud usnula, neboť vékáčko se změnilo v silný neomylný stroj na tuzemské triumfy, zatímco úpéčko výkonnostně ani výsledkově nestačilo.
A více než osm let nedokázalo svého konkurenta ani jednou porazit.
Tím se však dostáváme ke kalendářnímu roku 2017, ve kterém družstvo z metropole
Hané zvládlo Prostějovanky skolit hned čtyřikrát včetně finále Českého poháru. A uzmout jim tak jednu z národních trofejí. Je logické, že rivalita OL versus PV se pak zase
naplno probudila a před každým dalším střetem hmatatelně visí ve vzduchu. Což je
jedině dobře, ženský volejbal v Česku takový silnější náboj rozhodně potřebuje.
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POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov

„Samozřejmě jsme věděly, jak je zápas v Olomouci důležitý navzdory tomu, že sezóna
teprve začala. Podle všech předpokladů jde o našeho největšího soupeře v českých soutěžích a podle toho jsme se na vzájemné utkání celý týden připravovaly. Začaly jsme
jej velice dobře a kvalitní hru udržely až do poloviny třetího setu. Za stavu 9:16 jsem si
myslela, že už to nemůžeme ztratit, ale Olomouc se nikdy nevzdává a má můj respekt
za ten obrat. Ve čtvrtém setu jsme pak byly dlouho dole zase my, také jsme se však zabojovaly a nakonec to uhrály. Na jednu stranu jsme měly zvítězit jasně 3:0 bez zbytečných
komplikací, na stranu druhou jsme dokázaly překonat problémy a ještě získat tři body
do tabulky, které mají svou cenu. Každopádně se ukázalo, že pod větším tlakem zatím
děláme víc chyb, než bychom chtěly i měly. Proto je potřeba neustále pracovat na trénincích, abychom se zlepšovaly. Teď na to máme před dalším mistrákem o něco víc času.“

-DNWRYLGÉ
.$3,71.$

Poté, co byly volejbalistky Prostějova nasazeny přímo do základní části
Champions League, nemusejí absolvovat její kvalifikaci a vedení VK navíc z pragmatických důvodů zrušilo
plánovanou účast ve Středoevropské
lize, je začátek sezóny pro Hanačky
termínově volnější. A momentálně
tím víc, že po sobotním derby v Olomouci byla domácí premiéra proti
Ostravě přeložena kvůli televiznímu
přenosu z nejbližšího víkendu na
pondělí 30. října. Pro ženy vékáčka
tak vzniklo osmidenní zápasové volno, které však bude pravděpodobně
zaplněno nejen přípravou. Ve čtvrtek 26. října nejspíš sehrají přátelský
duel. „Ještě není jisté, jestli na něj dojde a případně proti komu zda doma,
či venku. S někým jednáme a uvidíme, jak to dopadne,“ prohodil kouč
prostějovského ženstva Miroslav
Čada bez konkrétnějšího upřesnění.
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Z VÉKÁČKA 6,/1

ŽHAVÁ NOVINKA

Více než půl roku nehrála kvůli operaci cysty na patě žádný soutěžní zápas.
Když mohla před týdnem ve Šternberku konečně naskočit do mistráku, onemocněla střevní virózou. A do náročného derby
v Olomouci nastoupila sotva vyléčená. Přesto
byla právě Veronika Trnková nejlepší prostějovskou hráčkou ve šlágru druhého kola extraligy.
Ze všech volejbalistek vékáčka dosáhla nejvíce
bodů (17), když útočila s vysokou úspěšností
69 procent a svou výbornou obranu na síti prokázala 6 vítěznými bloky. K tomu přidejme
ještě dvě esa a celkově dospějeme k
užitečnosti +15, kterou předčila
i největší oporu domácích Janu
Napolitano. Čerstvě dvaadvacetiletá blokařka překonala
zdravotní problémy vskutku
Foto: www.vkprostejov.cz
báječně!
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volejbal

JEDNIČKA VK
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litní výkon. Šlo o volejbal vyšší úrovně,
jakým se chceme prezentovat,“ ohlížel
se kouč Prostějova Miroslav Čada.
Zdánlivě rozhodnutý mač ale jeho
svěřenkyně nedokázaly dorazit
do hladkého konce. Místo toho
ztratily značný náskok i celou třetí
část, načež musely tvrdě bojovat
o zisk čtvrtého pokračování a tím
celého zápasu. „Soupeř začal víc riskovat servis, vycházelo mu to a nám
odešel příjem. Inkasovali jsme hodně
přímých bodů z podání, navíc se pak
málo prosazovali zakončením. Celkově byla dnes naše útočná činnost
slabá,“ našel Čada bez dlouhého přemýšlení největší důvody komplikací.

Své družstvo však uměl též ocenit. „Na
jednu stranu je samozřejmě zbytečné,
že jsme připustili jednoznačné utkání
takhle zdramatizovat. Z vedení 16:9 se
set už prostě nesmí prohrát. Na stranu
druhou je potřeba holky i pochválit za
to, že jakmile se do těžké situace dostaly a dlouho ztrácely také ve čtvrté sadě,
nezpanikařily. Naopak zůstaly přes svá
občasná zaváhání trpělivé a v závěru
dokázaly průběh otočit zpátky. Což je
důležité, neboť ztratit s Olomoucí bod
nebo jí dokonce podlehnout hned
v prvním vzájemném střetu téhle
sezóny by bylo nepříjemné směrem
k naší možné nejistotě,“ zmínil trenér
VK hrozbu visící ve vzduchu.
Při analýze derby si Miroslav Čada
všiml jednoho podstatného faktoru
z hlediska individuálních výkonů.
„Jak už jsem zmínil, chyběla nám větší
útočná produktivita. A po této stránce zápas příliš nevyšel Heleně Horké,
jež se neprosazovala zdaleka tolik,
co jsme u ní zvyklí a co očekáváme.
V přípravě se jí však dařilo a dneska
šlo o první méně povedený zápas, který za nás od svého návratu odehrála.
Proto bych z toho nedělal vědu. Kaž-

trable. Leč přesně tahle komplikace s
horší přihrávkou nastala zkraje třetí části
a Teplého svěřenkyně se po dlouhé době
dostaly do těsného vedení (z 1:3 na 4:3).
Weiss a spol. vyrobily v těchto okamžicích několik nevynucených chyb, ovšem
jakmile s tím přestaly, měly svou komplexností na vysoké úrovni zase navrch.
Záhy otočily z 6:5 na 7:13 a zdálo se, že
precizním výkonem vygumují úpéčko
z jeho vlastní palubovky. Chyba lávky.
Děvčata okolo kapitánky Dudové notně
přitlačila podáním, s jehož zpracováním
měl Čadův soubor opětovné těžkosti.
A po několika bodových újezdech
(z 9:16 na 16:17, z 16:19 na 22:20) se
nečekané stalo skutkem, když perfektně
polařsky šlapající Olomoučanky zvrátily
celý set - 25:22 a 1:2.
Záchrana zdánlivě ztraceného mače
jim navíc logicky nalila čerstvé síly do
žil, zatímco ženy VK se dál poněkud
trápily. V divácky atraktivní bitvě s řadou velice dlouhých i krásných výměn
tak domácí družstvo dlouho vedlo též
ve čtvrtém dílu. Dvakrát dokonce tříbodovým rozdílem (6:3, 9:6) a naposledy ještě 14:12, než došlo k novému
obratu. Definitivně rozhodujícímu.
Prostějovská parta ve vydařené pasáži překlopila skóre na 17:19, a byť se
vzdorujícím sokem měla těžkou práci
až do úplného konce, zvládla ho finálním zkvalitněním hry v napínavém finiši těsně udolat – 22:25 a 1:3!
Statistiky z utkání a výsledkový servis
extraligy najdete na stranách 26 a 27

dopádně naše ofenziva tentokrát nefungovala proti dobré obraně soupeře
v takové kvalitě, jakou si představujeme. Budeme na ní dál pracovat a věřím,
že zlepšení postupně přijde,“ nastínil

OLOMOUC Důležitý šlágr 2. kola
UNIQA extraligy vybojovaly prostějovské volejbalistky. V Olomouci směřovaly precizním výkonem
k hladkému triumfu, leč při vedení
2:0 na sety a 16:9 citelně polevily.
Naopak protivnice zabraly a hanácké derby zkraje nové sezóny dost
zdramatizovaly. Čtvrtou sadu však
pro změnu otočily ve svůj prospěch
obhájkyně předchozích devíti titulů, tudíž cenné vítězství znamenající
tříbodový zisk nakonec odvezl favorizovaný celek.

Marek
SONNEVEND

Původní reportáž
pro Večerník

Bodový vývoj - první set: 1:0, 1:2,
3:3, 3:5, 8:5, 8:10, 9:13, 12:13, 12:17,
14:17, 16:18, 17:19, 17:22, 19:22, 19:24,
21:25. Druhý set: 0:5, 3:5, 3:7, 5:7, 9:11,
9:16, 11:16, 12:20, 14:21, 14:23, 15:25.
Třetí set: 0:2, 1:3, 4:3, 6:5, 6:8, 7:13, 9:13,
13:16, 16:17, 16:19, 20:19, 22:20, 23:22,
25:22. Čtvrtý set: 2:0, 2:2, 3:3, 6:3, 7:6,
9:6, 9:8, 10:10, 12:12, 14:12, 15:15, 16:17,
17:19, 21:22, 21:24, 22:25.
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Úvod vyšel vékáčku dobře, jenže brzy přišel první problém. Měl podobu zhoršené
přihrávky proti účinnému servisu Napolitano, čehož kvalitně bránící soupeřky využily k obratu z 3:5 na 8:5. Hned vzápětí
však stejnou mincí oplatily hostující hráčky s pomocí výborného podání Kossányiové - 8:10. Následně se mohly opřít
o skvělé bloky i servis, kterým dostávaly
rivalky do potíží s příjmem. Oboustranně se dost chybovalo v útoku a k vidění
bylo hodně bodových šňůr (9:13, 12:13,
12:17, 17:19, 17:22), nicméně větší prostějovská údernost v útoku i celkově slavila
úspěch - 21:25 a 0:1.
Začátek druhé sady se nápadně podobal
zahajovacímu dějství. Čím nejvíc? Oba

týmy lépe podávaly, než přihrávaly a měly
defenzivu úspěšnější ofenzivy. Na straně
úřadujících mistryň republiky přitom
panovala o něco větší jistota ve všech činnostech, proto neustále vedly. Jejich drtivý start vstupní sérií pěti bodů na 0:5 ale
dokázaly domácí plejerky otupit (3:5),
načež se další průběh nesl ve vyrovnaném
duchu až do stavu 9:11. Zde opět výtečně
zaservírovala Trnková, zkoncentrované
favoritky zformovaly obranu a prudkým
náporem předčasně rozhodly o osudu
setu číslo dva - 9:16. Závěr si totiž bezpečně pohlídaly, svůj náskok ještě zvýšily na
menší debakl – 15:25 a 0:2.
V zásadě platilo, že pokud Prostějovanky
alespoň slušně přijaly, neměly vážnější

-LÔÉ7(3/¹s9.832ORPRXF
„Byl to hezký zápas pro diváky, z naší strany ale trochu nešťastný. Prostějov je kvalitní
mančaft, což tady dnes potvrdil. V prvních dvou setech nás zatlačil servisem, nám se
nedařilo přihrát a bez dobrého příjmu se proti takovému soupeři hraje těžce. Od půlky
třetí sady jsme tuhle činnost spravili, hra se vyrovnala a nakonec mnoho nescházelo k
tiebreaku. Při troše štěstí mohl i čtvrtý set dopadnout v náš prospěch, čímž bychom
dokázali bodovat. Z mého pohledu nám chybělo nějaké opravdu náročné utkání před
dneškem, kterým bychom se na derby lépe připravili.“
0LURVODY¤$'$9.3URVWÈMRY
„V utkání jsme byli málo produktivní v útoku a tím byla hra poměrně vyrovnaná.
Mnohem lepší jsme ale měli obranu na síti, což nakonec rozhodlo. Mrzí mě, že jsme
nedokázali slibně rozjetý zápas dotáhnout k hladkému vítězství 3:0 z jasného vedení
16:9 ve třetím setu. Tam začalo domácím vycházet riskantní podání, my jsme hodně
znejistěli na přihrávce a chybami právě na příjmu i při zmíněném zakončení nechali
soupeře vrátit se zpět do střetnutí. Naopak pozitivní je, jak se tým dokázal z těchto
problémů ve čtvrté sadě zvednout a že vybojoval výhru za tři body.“
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Celek UP odvrátil debakl,
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Do stavu 0:2 na sady a 9:16 ve třetím
dějství přitom hostující kolektiv dominoval poměrně suverénním způsobem. „V prvním setu nebyl rozdíl ještě
takový, protože jsme místy měli potíže
na přihrávce a vyrobili několik nevynucených chyb v útoku. Potom jsme
ale chybovat přestali a celý druhý set
i první polovinu třetího odváděli kva-

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

OLOMOUC Dlouhé roky před minulou sezónou držely ženy VK Prostějov vítěznou šňůru vzájemných duelů proti UP
Olomouc. Během uplynulého ročníku jim však poprvé po
letech podlehly - a mentálně povzbuzený sok toho následně využil k zisku Českého poháru. A málem i k uzmutí mistrovského titulu. Proto zněl cíl současného vékáčka před
prvním krajským derby v hanácké metropoli jasně: vyhrát
co nejvyšším rozdílem, nepustit konkurenta psychicky nahoru. Nakonec to po výsledku 1:3 z pohledu domácích vyšlo, ovšem nikoliv bez problémů.

Prostějovské volejbalistky nechtějí své rivalky pustit
do psychické výhody a napoprvé se jim to povedlo

DŮLEŽITÉ VÍTĚZSTVÍ V OLOMOUCI
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se k dnešnímu dni vyšplhalo na neuvěřitelných
dvanáct tisíc přečtení. Před sebou však nyní máme
další výzvu, která bude tentokrát ryze mužská!
Vítězem osmadvacátého dílu se stal Jan Světlík,
jemuž je 40 let a momentálně bydlí v Havířově.
„Když mi můj známý pověděl o tom, že v Prostějově probíhá Proměna Image, byl jsem nadšen, protože u nás v Havířově nic takového nemáme. Řekl
jsem si, že to musím zkusit, že mi třeba bude přát
štěstí,“ prozradil Světlík. Štěstí se jeho slov skutečně
usmálo a spokojenost byla záhy na obou stranách...
„My se mu totiž pokusíme splnit jeho přání a on
zase nám udělal radost tím, že máme v seriálu
konečně dalšího chlapa. Navíc se o proměně od
Večerníku bude vědět až v Havířově. Nadšení a takové zadostiučinění je tedy i na mé straně,“ neskrývala radost Aneta Křížová, patronka PROMĚNY
IMAGE a redaktorka Servisu pro ženy.

A proč se do Proměny vůbec přihlásil? „Jednoduše proto, že si přeji omládnout. (smích) A kdyby
náhodou ne, zkusím to zas a znova,“ neskrývá odhodlání Jan Světlík.
Jak už je tradicí, krátce nahlédneme do jeho soukromého života. „Mám devítiletou dcerku, svůj
volný čas tak trávím nejraději na zahradě s rodinou.
Mám také rád rallye a s přáteli se bavíme tím, že jezdíme amatérský offroad. Co se týče práce, tak vlastním firmu s papírenským zbožím a nově vyrábíme
stavebnice,“ prozradil na sebe Jan Světlík.
Co se týče PROMĚNY, tak se ničemu nebrání.
„Jsem odhodlaný a natěšený, nic zlého mi zde rozhodně nehrozí, právě naopak. Tak proč bych se
bál. Pouze manželka by nerada, abych měl barvené
vlasy,“ usmál se Světlík.
V každém případě další pánská proměna
bude jistě stát za to! Nevíme jak vy, ale my

Další muž

A je to tady!

Foto: archív J. Sv-tlíka

kohoutek s vodou, tak si umyjte
alespoň ruce. Přitom myslete na to,
že jste teď a tady, vědomě vnímejte
proud a to, jak vás chladí i očisťuje.
K tomu přidejte představu, že z vás
voda smývá veškeré negativní pocity. Ruce si umývejte tak, že si je pod
vodou doslova čistíte, myslete na to,
že ze sebe splachujete vše negativní.
Obdobně postupujte při sprchování.
To je vůbec nejlepší. Spláchnete ze
sebe kompletně všechno od hlavy až
k patě. Pomyslně si opět představujte,
jak z vás vše špatné odchází, kousek
po kousku se vše smývá, až jste úplně
zbaveni neblahých pocitů, které jste
doposud měli. Nyní jste osvobození
a vnitřně čistí.
Na závěr oplachování nebo sprchování je dobré vodě poděkovat.
Věřte nebo ne, má různé schopnosti
a dokáže zázraky.

se již nemůžeme dočkat! A co všechno na
říjnového vítěze čeká? Luxusní péče v Naisy
gentleman, odborné poradenství a nové outfity od oděvní firmy RV Fashion, originální brýle od optiky Wagner a závěrečnou třešničkou
na dortu bude focení a natáčení.
Již brzy zjistíte, jak probíhala osmadvacátá
PROMĚNA IMAGE a současně druhá mužská změna vizáže. Na další díl oblíbeného
seriálu se můžete těšit už v příštím vydání
Večerníku.

To, co nám druzí říkají, je projevem jejich vlastních vzorců, ke
kterým nějakým způsobem přišli.
Pokud nechcete být obětí názorů
druhých, neberte si nic osobně,
ať už je to chvála, nebo křivda.
Každý člověk se nějak vyvíjel, někde
vyrůstal, postupem času se nacházel v různých životních etapách
i situacích. Ať už jedná pozitivně,
či negativně, vždy se tak děje na
základě vlastního přesvědčení.
Další účinnou metodou je oproštění
a očištění se od těchto negativních
vlivů a energií. Způsobů je více.
Jedním z nich je práce s čistou vodou. Po prožité svízelné situaci
je totiž nejvhodnější vyhledat
kohoutek nebo nejlépe rovnou
sprchu. Čistá a tekoucí voda má
schopnost odstraňovat negativní
pocity. Pokud máte k dispozici pouze
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Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 10 - Perníkové
buchty a moučníky, který si můžete koupit na stáncích tisku.

mléko, vejce, olej a marmeládu. Poté přidáme mouku s práškem do perníku, sodu, cukr a kakao. Vše řádně vymícháme na
hladké těsto, které vlijeme na plech vyložený pečicím papírem a vložíme
do vyhřáté trouby. Pečeme přibližně 30 minut. Hotový a vychladlý perník potřeme vrstvou čokoládové polevy a ozdobíme dle vlastní fantazie
čokoládovými lentilkami.
Poleva: V hrnci na mírném plamenu svaříme smetanu. Poté ji odstavíme, přidáme máslo a na kousky nalámanou čokoládu. Vše necháme rozp stit a dobře rozmícháme na hladkýý krém.
pu
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R ecept pro vás

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

Manželé, sourozenci, kamarádi pøipojte se!

Tak jsme se dočkali. Po pravidelných výzvách
se do seriálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
s příznačným názvem PROMĚNA IMAGE
konečně přihlásil muž! A nutno dodat, že je
teprve druhým v pořadí, na rozdíl od žen,
kterých proměnou prošlo již úctyhodných
sedmadvacet. Připomeňme, že premiérovým
zástupcem silnější poloviny lidstva byl Milan
Fojt, který změnu image podstoupil společně
se svou manželkou loni v zimě. A celý proces si
nemohl vynachválit. Den jako ze snu a zážitek
na celý život nyní čeká i vítěze říjnového kola
populárního seriálu, kterým se stal Jan Světlík.
Zmíněná zimní proměna byla tehdy ještě smíšená,
kdy zmíněného Milana doprovázela manželka
Alena Fojtová. Tento díl měl kromě příjemných
pocitů pátu i jedno velké plus, a to vysokou sledovanost na stránkách www.vecernikpv.cz. Číslo
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Nyní s nádechem a velice pomalu
přejdeme na špičky a ruce položíme na kolena. Zkusíme narovnat
záda, zasuneme hlavu a náš pohled
směřuje směrem vpřed. Nyní budeme držet rovnováhu (viz. foto).
V této pozici volně dýcháme a vydržíme tak dlouho, dokud můžeme. Tato pozice posiluje vnitřní stabilizační systém a efektivně pracuje
s rovnováhou.
Již teď se těším na příští díl
cvičení pro vás!

V tomto cviku zůstaneme ve dřepu, opět necháme paty na zemi
a předpažíme (viz. foto). Nyní se
od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem
od břicha do žeber, kde máme pocit, že se žebra otevírají doširoka,
dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.

Nyní se lehce nakloníme směrem
dopředu, ruce se dotknou země
a chodidly přejdeme na špičky
(viz. foto). Jakmile jsme na špičkách, začneme pérovat nárty vpřed
a vzad. Pérujeme celkem osmkrát
a poté se vrátíme na celé paty, tedy
do výchozí polohy. Pak cvičení
opakujeme. Cvik provedeme celkem třikrát. U cvičení pravidelně
dýcháme. Je to výborný cvik na
protažení nohou, uvolnění bolavých nohou a uvolnění šlach.

Jako první si dřepneme, paty postavíme na zem, vyrovnáme záda
a předpažíme (viz. foto). Nyní se
od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem
od břicha do žeber, kde máme pocit, že se žebra otevírají doširoka,
dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.

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

Nevíte, jak odstranit negativní pocity? CVIČENÍ
Setkání s negativními
n
lidmi, řešení
nepříjemn
nepříjemných situací, poškození
dobrého jm
jména, útoky a křivdy na
naši osobu.
osobu To jsou jedny z mnoha
kter nás ovlivňují, a nutno
faktů, které
n moc dobře. Dovedou
říci, že ne
t
v nás totiž
zanechat rozporuplné pocity na ještě dlouhou
dobu ale kdyby to byly jen
dobu,
pocit
pocity…
Nejen vnímaví jedinci vědí,
jak všechn
všechny neblahé energie nám
někteří lidé mohou předat. Pokud
se tedy vy
vyskytnete v situaci, kdy
vám bylo vnitřně ublíženo, nebo
v situaci, ve které se zkrátka necítíte
dobře či ve vás zůstaly nepříjemné
pocity, je nnutné ji řešit. Rozhodně
je třeba vyhnout
vyh
se potlačení pocitů
a emocí. Nejlepší
N
je naučit se formulaci, kterou najdete v knize Čtyři
dohody, a to „Neberte si nic osobně“.

letos slavíme jubileum...

v PROMN IMAGE

Oscar Wilde

Motto na tento týden:
„o nicŽijtenepřijdete.
ten báječný život, který v sobě máte! Hleďte, ať
Neustále vyhledávejte nové vzruchy.
Ničeho se nebojte...
“

Milé čtenářky a milí čtenáři,
náři,
ítám u dalšího posrdečně vás všechny vítám
kračování Servisu pro ženy, který tak ani
ánkách nejčtev říjnu nechybí na stránkách
o periodika.
nějšího regionálního
aďte, vezměPohodlně se tedy usaďte,
ěco dobrého
te si sklenici vody, něco
šit.
a nenechte se ničím rušit.
černice na
Co vše si pro vás Večernice
dnešek připravila? Dozvíte
egativní
se, jak odstranit negativní
pocity, s radostí vám odhalíMĚNY
Y
mevítěze naší PROMĚNY
IMAGE, konečně se nám
totiž přihlásil další muž,
aše traa chybět nemůže ani naše
diční cvičení. Nadále pak platí
výzva k PROMĚNĚ IMAGE.
Neváhejte a hlaste se, čeká vás
zážitek na celý život.
Krásné podzimní dny
vám přeje Aneta Křížová

ODDECHOVÝ
ÈAS
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Kdy jindy se zastavit, na chvíli
vypnout, zbavit se každodenního pracovního stresu a vzpomenout si na staré časy? Pro tyto účely jsou Dušičky, případně
chcete-li Památka zesnulých,
přímo ideální. Právě v tomto
období naše vzpomínky patří
těm, kteří opustili tento svět
a už tak bohužel nejsou mezi
námi. Návštěva místa posledního odpočinku našich blízkých,
přátel či kamarádů by neměla
být jen jakousi povinností. Je to
zastavení času a vzpomínka na
krásné chvíle, které jste prožili
právě s těmi zesnulými. Zapalte
svíčku nebo alespoň na jejich
hrob položte malou kytičku.
Vaši blízcí a přátelé si to určitě
zaslouží. Jako námět či inspiraci
nechť vám poslouží dnešní téma Večerníku, které se natáhlo
na celé tři strany.
Trojstranu připravil: Petr
Kozák. Texty: Michal Kadlec
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Prostìjov

Náhrobním kamenům a pomníkům
většinou jistá patina času sluší. Někdy ale na kameni zůstanou nehezké
rezavé skvrny od starých věnců nebo
se mech či lišejník jednoduše příliš
rozroste. Než se pustíte do údržby
náhrobní desky, měli byste si zjistit,
z jakého materiálu je. Umělý kámen
často vyžaduje jiné přípravky než přírodní mramor či travertin. Hroby ze

Pøírodní nebo
  

Na Dušičky je už takzvaně pozdě bycha honit, na tento sváteční
den Památky zesnulých chodíme
na hřbitov jen vzpomenout na své
drahé zesnulé. O samotný hrob
musíme pečovat během celého
roku. A víte, jak na to? Rádi vám
poskytneme několik základních
rad.

men vyleští, čímž získáte úplně hladký povrch a tím snadnou následnou
`" 
údržbu. Zaplatíte 300 korun. Nejlepší
je pak nanést na vyleštěný povrch gla- Když si nestihnete koupit žádný spezuru. Tato služba stojí zhruba dvanáct cializovaný přípravek, můžete vyzkoušet babský recept. Připravte si octovou
set korun.
vodu s jarem. Leštěný povrch čistěte
$
namočeným hadříkem, teraco můžete
 
vydrhnout starým kartáčem.
Pokud si objednáte úpravu náhrobního kamene, vyplatí se nechat si opravit
 
často vybledlá písmena na náhrobku.
Oprava písma zlatou či stříbrnou Okolí hrobu, kde se nemůžete zbavit
barvou do 4 centimetrů stojí okolo trávy a plevele, můžete ošetřit totálním
13 korun, za každé větší písmenko herbicidem. Dávejte však pozor, abyste
si připravte 20 korun. Bílá či černá je při postřiku nezasáhli okrasné květiny.
levnější. Menší stojí 10 korun, větší Populární je nyní vysypávání uliček
16 korun. Pozor! Někteří „podnika- a vnitřních prostor hrobu mramorotelé“, kteří vás odchytnou přímo na vou drtí či keramzitem. Metr krychlový
hřbitově, si můžou naúčtovat i přes sto keramzitu vás vyjde na 3216 korun, za
korun za písmenko. Takovým firmám stejné množství mramorové drti zaplatíte zhruba dvojnásobek.
se vyhněte.

Slaví jej mnoho států a národů,
každý po svém. Zatímco ve střední
Evropě mají dušičky klidný
průběh, v anglosaských zemích
a především v Americe si lidé na
tento den pečlivě připravují pestrobarevné kostýmy na slavnostní veselice, vydlabávají dýně, které mají
strašit...

Halloween se ale v posledních letech
dostává i do Česka, kde tento zvyk
u nás někdo uznává a někdo ne.
Rozhodně k našim zemím patří na
Dušičky více právě uctění památky
mrtvých - řezanými květinami na hrob,
tichou vzpomínkou na ty, kteří už
nejsou mezi námi. A leckde i setkání
s příbuznými a blízkými, kteří jsou od

nás daleko a jindy si na setkání nenajdeme čas. Tradicí je pokládat na hroby
blízkých květinové dary tzv. dušičkové
věnce, ať již umělé, rostlé, z mechu,
nebo ze šišek se stuhou „Vzpomínáme“.
Možnost výběru je velký a obě naše
provozovny jak na Kravařově ulici, tak
i v Drozdovicích „u Svaté Anny“ vám nabízí široký sortiment výběru.

DUŠIČKY - OČ
VLASTNĚ JDE?
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' (tel.: 582 341 368).

Foto: Josef Popelka

zjistili jsme

PROSTĚJOV Hokejové derby mezi
Prostějovem a Přerovem je duel, který
proti sobě hrají výběry obou hanáckých
měst a (skoro) vždy v něm zvítězí Kamil
Přecechtěl. Takhle by s trochou nadsázky mohla znít definice bitev dvou oddílových rivalů za poslední roky, neboť
platí jedno: koho ze soků zrovna vedl
zmíněný trenér, ten většinou uspěl.
Přecechtěl má v zápasech Jestřábi versus
Zubři od svého návratu k mužské kategorii
od olomoucké mládeže více než osmdesátiprocentní výsledkovou úspěšnost, což
hovoří za všechny další komentáře. A v probíhající prvoligové sezóně zatím jeho HC
šlape proti LHK na maximum, když domácí triumf 2:0 z úvodního kola podpořil čerstvou výhrou 2:1 z pondělního 14. dějství.
Kouč s přezdívkou Prcek si další pokoření svého předchozího zaměstnavatele náležitě užíval. Po skončení mače
v chodbě vedoucí ke kabině hostů trpělivě počkal na všechny své svěřence
a každému jednotlivě poděkoval za
odvedený výkon s originálním krátkým komentářem. Například Juraj
Šimboch, který šel úplně poslední po
dlouhé děkovačce přerovským fanouškům, od kouče uslyšel: „To bolo dobré,
čo? Poď, ty chalan, jeden,“ smál se Kamil svým lišáckým způsobem a vzápětí
zaplul za hráči do šatny.
Po hlasitém vyřvání vítězného pokřiku vyšel celý rozjařený ven, ale prosbu Večerníku
o rozhovor s díky odmítl. „Dnes hodnotí
kolega Petr Dočkal,“ vysvětlil Přecechtěl.
Asi nechtěl přehnaně jitřit prostějovské
rány, které se po jarním vyřazení z play-off
minulého ročníku WSM ligy právě od
turů nadále prohlubují. A tentokrát ptačí
dravce nemilosrdně sestřelili dolů z oblohy
hned tři hráči v minulosti nosící jejich bílo-červené barvy.
První gól utkání ekvilibristicky zavěsil ze
vzduchu jako rozený baseballista Jakub Šlahař, jenž za elhákáčko nastupoval minulé
dvě sezóny. Po interview pro média strávil
nějakých deset minut v kamarádském rozhovoru s domácím kapitánem Matoušem
Venkrbcem. Pak celá výprava Zubrů naskákala do klubového autobusu a mohla vyrazit
na radostnou cestu do Přerova.
(son)
Celý článek na www.vecernikpv.cz
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táhnout za jeden provaz a do fandění
se bude zapojovat opravdu celý stadion, stejně jako tomu bylo v některých momentech při absenci kotle či
během některých památných zápasů
v minulosti.“
V sobotu 21. října na souboj proti
sešívaným pak kotelníci skutečně dorazili a atmosféra najela zpátky do
obvykle báječných kolejí. Tak hlavně
aby to vydrželo, Jestřábi potřebují ve
svém úsilí o postup do prvoligového
play-off každou hlasivku i dlaň!
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Objednat si také můžete úpravu u profesionálů. Náhrobky z žuly, mramoru,
travertinu a směsi teraco vám přebrousí za pomoci rotačního kartáče.
Jednodeskový hrob vás vyjde zhruba
na 2600 korun. Odborníci dále ká-

x    


sedmesátých a osmdesátých let minulého století jsou často z míchané
kamenné drti zvané teraco. Pozor!
Pokud je součástí vašeho hrobu pískovcová socha či pomník, raději se
do údržby sami nepouštějte. Pískovec je velmi citlivý materiál. Rozhodně ho nečistěte vodou, jeho porézní
povrch okamžitě nasákne. Stejně tak
je nevhodné čistit ho mechanicky.
Mohli byste ho nevratně poškodit.
Pískovec jednoduše patří do rukou
specializované firmy.

PROSTĚJOV Dlouho byli prostějovští
hokejisté týmem s nejhorší ofenzivou
v celé WSM lize mužů ČR 2017/2018,
než se jim povedlo několik gólově úrodnějších střetnutí. Během uplynulého
týdne však znovu spadli do střelecké
bídy, z čehož v nabitém programu rezultovaly dvě nulové porážky na vlastním ledě. A mizérii trochu vylepšilo
pouze venkovní dvoubodové vítězství
v Litoměřicích. Každopádně Hanáci
spadli na desáté místo v tabulce a mají
už čtyři body ztráty na postupovou os- Vykoukal na oddílový internet. Později už
mičku do play-off.
se však ke ztracené bitvě hanáckých soků
vracet nechtěl. „Nemá smysl to
Marek SONNEVEND podrobně
víc rozebírat, protože nás čekají další utkání
Chmurné dny odstartovaly pondělním rychle za sebou. A na ně se musíme souderby proti Přerovu, jemuž elhákáčko středit,“ sdělil trenér.
podlehlo 1:2. „Před zápasem jsem věděl, Ve středu na kluzišti Litoměřic se tahle maže poslední výsledky soupeře neodpoví- ximální koncentrace vyplatila, Prostějovadají jeho kvalitě. Do utkání jsme vstoupili né v 15. kole prvoligové soutěže uspěli 3:2
zbytečně ustrašeně a dovolili Přerovu lepší v prodloužení. „Kvůli zasekané dálnici
start. Pak jsme dokázali hru vyrovnat a vy- jsme na litoměřický zimák dorazili až pětatvořit si šance, ale v poslední minutě první čtyřicet minut před zápasem, z čehož jsem
třetiny hosté vstřelili šťastný gól. Ve druhé měl trochu obavy. Kluci ale do střetnutí
části jsme měli do obdržené branky více ze nastoupili naprosto koncentrovaně a nahry, bohužel ve druhém střetnutí po sobě vzdory brzy inkasované brance měli průuděláme hrubé taktické chyby a soupeř běh pod kontrolou. Jen škoda zbytečně
nám z toho ujede do přečíslení. Ve třetí tře- obdrženého gólu na začátku třetí třetiny,
tině jsme pak dělali možné i nemožné, ale což se nám stalo už poněkolikáté v sezóně.
vyrovnat se nám nepodařilo,“ shrnul po- Soupeř pak narostl a přehrával nás, naštěstí
rážku od rivala pro webové stránky klubu jsme to ustáli včetně výborně ubráněného
kouč Jestřábů Jiří Vykoukal.
oslabení tři na pět. Tam to hráči odbojovali
Mezi novináře po duelu nepřišel, neboť a v prodloužení rozhodli. Ve třech proti pěti
dal přednost jednání se zástupci fanoušků. je to vždycky i o štěstí, domácí měli před
Každopádně se mu nelíbil zákrok na Jana naší trefou taky loženku. Jenže neproměRudovského, po němž musel klíčový útoč- nili, zatímco my ano. V nastavených časech
ník hned ve 3. minutě odstoupit se zlome- jsme letos zatím šťastnější a každé body
ným nosem. „Zápas tohle zranění Honzy zvenku jsou pro nás dobré,“ okomentoval
Rudovského hodně ovlivnilo, na ten zá- Vykoukal zdárný výjezd na sever Čech.
krok se samozřejmě ještě podíváme,“ řekl Nicméně poté se ptačí letka vrátila do své-

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

31
43

Foto: internet

PROSTĚJOV Osmatřicetiletý matador se do aktuální sezóny rozjížděl pomaleji, tak jako celý soubor Jestřábů. Zlepšující se forma Tomáše Divíška stejně
tak kopírovala herní i výsledkový progres, jenž prostějovští muži postupně
nabírali. V pondělním derby s Přerovem se však velezkušenému útočníkovi
nedařilo – a symbolicky padl i celý mančaft LHK. Navzdory zklamání svolil
respektovaný bard s přezdívkou Divoch k následujícímu rozhovoru.
Marek SONNEVEND
Můžete shrnout pocity ze střetnutí?
„Měli jsme špatný nástup. Hosté na nás vlítli a nám vůbec nejely nohy. Nevím, jestli
to bylo tím Kladnem, kde jsme se vyšťavili, ale prostě nám to vůbec nejezdilo. Soupeř byl minimálně dvě třetiny lepší. Škoda prvního gólu, který byl dost náhodný,
jenže Přerov si ho za první část zasloužil. Na 0:2 jsem to tam krásně máznul já a pak
jsme už všechno vrhli dopředu, abychom s tím výsledkem něco udělali. Tlačili jsme,
silou vůle snížili na 1:2. Víc ale bohužel nevyšlo, bylo to z naší strany dnes špatné.“
 Mohla hrát roli únava z náročného programu znásobená úzkým kádrem
s několika zraněními?
„Lepíme to, navíc máme za sebou hodně zápasů v rychlém sledu. To má však Přerov
taky, na tohle se nemůžeme vymlouvat. I když je pravda, že předchozí těžká utkání
ve Varech a s Kladnem jsme hráli jen na tři lajny. Tak to prostě je. Dneska na nás
soupeř každopádně nastoupil, celkově byl lepší a my jsme většinu zápasu pořád zůstávali o krok pozadu. Na konci jsme se tam sice hodně tlačili a mohli získat aspoň
bodík, ale porážka je to asi zasloužená.“
Celý rozhovor najdete na www.vecernikpv.cz
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Nejprve jedou ve středu 25. října do Havířova, moravské derby začne od 18:00 hodin. Výběr AZ má přitom skvělou formu,
když zvítězil už pětkrát za sebou včetně sobotního skolení favorizovaných Českých
Budějovic 4:1. Zajímavé je, že mančaft
od polských hranic nastoupil již čtyřikrát
v řadě doma – a dokázal této výhody stoprocentně využít! Pátým zdolaným v rostoucí sérii mají být nyní Hanáci. „Havířov
je obzvlášť silný a nebezpečný právě na
svém ledě, kde si věří mnohem víc než venku. Taky u něj dost záleží na sestavě, jakou
zrovna má. Pokud jim přijedou pendlové
z Olomouce, jde kvalita celého týmu nahoru, vždyť Budějovicím daly právě extraligové posily všechny čtyři góly. Uvidíme,
v jakém složení vyrukují na nás,“ uvažoval
kapitán LHK Matouš Venkrbec.
V prvním vzájemném souboji letošní
sezóny elhákáčko přehrálo azeťáky bez
větších problémů 3:1. Teď je však situa-

Marek SONNEVEND

ce diametrálně odlišná, neboť soupeř se
úspěšnou šňůrou posunul na osmé místo
(25 bodů), zatímco Vykoukalovi svěřenci
spadli vinou horších rezultátů na desátou
příčku (21 bodů). „Musíme zabrat a znovu začít pravidelně sbírat body, jako nedávno. Věřím, že v méně nabitém programu
stihneme dobít baterky a nabrat novou
energii, abychom v Havířově i potom proti
Českým Budějovicím předvedli kvalitní
hokej,“ přál si Venkrbec.
Zmínil přitom další mač prvoligové soutěže v rámci jejího 18. kola, k němuž do
Prostějova přicestuje jihočeský Motor.
Divácký tahák propukne na státní svátek v sobotu 28. října od 17:00 hodin
a Jestřábům se postaví papírově silnější
celek, který ovšem poslední dobou spíš
strádá. Už jsme zmínili, že o uplynulém
víkendu padl 1:4 na havířovském kluzišti, předtím podlehl 1:2 i na Slavii Praha.
A pakoval se z čela tabulky na čtvrtou pozici (28 bodů).
Výměna trenérů, kdy Antonína Stavjaňu
nahradil Marian Jelínek, zatím nezabírá.
„Jakmile Budějky někam přijedou - zejména na Moravu - každý se na ně chce
vytáhnout. Třeba já osobně je považuju
za největšího favorita na postup do extraligy a tím větší motivaci porazit takového
soupeře mám. V minulé sezóně jsme to
doma jednou dokázali, teď potřebujeme
repete,“ zaburcoval Venkrbec. Dodejme,
že v ČEZ Aréně ptačí dravci koncem září
prohráli 3:5.

0:1

Ve druhé minutě ale mohlo být veselo
na prostějovské straně. Rudovský se řítil do vyložené šance, přečíslení obrany

Josef POPELKA

PROSTĚJOV Poslední vzájemné
měření na pražské půdě skončilo
vítězstvím prostějovských Jestřábů. Právě na ledě Slavie se svěřenci
trenéra Vykoukala chytli, domácím nepovolili vstřelit ani čestný
úspěch. Tentokrát se karty obrátily.
Domácí v sobotním utkání 16. Kola
WSM Ligy marně dobývali Frodlovu svatyni, hostům stačila jediná
branka k tříbodovému zisku a oplacení porážky.

LHK PV
SLA PHA

ale fantastickým zákrokem zneškodnil
Frodl. Sešívaní po delší době získali
puk na své hokejky, ohrozit Neužila se
jim ale nepodařilo. Hra se odehrávala
víceméně ve středním pásmu. Jako rozhodující moment se ukázala dvanáctá
minuta první třetiny. Jaroslav Kasík se
v útočném pásmu zmocnil kotouče
a s pomocí teče propálil vše, co mu stálo
v cestě – 0:1. Jak se později ukázalo, byl
to po hříchu jediný přesný zásah střetnutí. Skóre se ale mohlo záhy změnit.
Furch tváří v tvář na Neužila nevyzrál,
Zabloudil ani Voženílek se svými příležitostmi nenaložili nejlépe.
Druhá třetina byla na vyložené šance
téměř nulová. Až v polovině zápasu
se o objetí hanácké svatyně pokusil
Ondráček, Neužil byl ale pozorný. Nahazované kotouče do rohů kluziště nebyly tím pravým receptem, jak ohrozit
soupeřovu branku. Jediným světlým

momentem domácích byl průnik kapitána Venkrbce, puk se mu však za záda
Frodla protlačit nepodařilo.
I poslední dějství pokračovalo ve velmi podobném tempu. Hra nahoru
a dolů, ovšem bez vyložených příležitostí. Hosté se snažili o co nejjednodušší hokej, veškeré puky posílali
ihned do útočné třetiny, což zaměstnávalo domácí beky. Do šancí ale hráče s
hvězdou na prsou však nepouštěli. Až
Nedvídek měl velkou možnost navýšit
vedení, jeho backhand minul levou tyč
Neužilovy svatyně. Nejzajímavějším
momentem bylo fair play jednání
Lukáše Luňáka, který i za nepříznivého stavu čtyři minuty před koncem odvolal výrok rozhodčí a nedopustil tak vyloučení hostujícího
hráče. Jestřábi to v závěru zkoušeli ještě
v šesti. Dvě prudké střely v samotném
závěru vyzkoušely pozornost slávis-



tického gólmana, ten se ale zaskočit soupeři vstřelit ani jednu branku. Spíše
nenechal a pomohl čistým kontem k fotbalový výsledek tak rozhodl o ztrátě
plnému bodovému zisku svého týmu. bodů na domácím ledě.
Hostům se tak povedlo oplatit porážku
Statistiky z utkání
na svém ledě a stejně jako Prostějovu v
a výsledkový servis WSM Ligy
prvním případě, také Slavia nedovolila
najdete na stranách 26 a 27

^{+|)$-)_;};#)^  {"x   ~
„Dostali jsme docela smolný gól. Spousta nepřesností, nedůraz kolem branky. Chyběla
nám přímočarost. Spousta nahozených puků šla do rohů, musíme se více tlačit do brankoviště. Trochu to vypadalo, jako bychom měli na holi granát. Odskakovaly nám puky,
bylo to takové kostrbaté. Mrzí mě samozřejmě ztráta bodů kvůli domácím fanouškům,
kteří opět vytvořili skvělou atmosféru.“
^_Q'=<)$}_QqQ[>[['>'_#Q;_+q_x'_#_~
„Za vítězství jsme opravdu moc rádi. Podařilo se nám poprvé v sezóně vyhrát dva zápasy po sobě. Kluci ten zápas odbojovali, udělali pro to maximum. Samozřejmě jsme
střídali lepší chvilky s těmi horšími. Vyrovnaný zápas, nám se přeci jen podařilo vstřelit
potřebnou branku a dotáhli zápas do vítězného konce. Oceňuji jednání Lukáše Luňáka,
za takového stavu je to opravdu velice pozitivní.“



Jedna branka rozhodla o vítězství sešívaných

Co říct ke smolnému zápasu, kdy
rozhodla jediná branka?
„Předně musíme dávat góly, bez toho
nemáme šanci uspět. (hořce se pousměje)
Zvláště na domácím ledě bychom měli
branky dávat. Soupeř byl ale trpělivý,
dobře bránil, snažil se hned o přechod do
útočného pásma.“

Josef
POPELKA

Exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

Co chybělo k úspěchu nebo alespoň k nějakému zásahu?
„Možná štěstí, možná i to, že jsme byli
málo důrazní před brankou. Nikdo
v podstatě nedorážel, neotravoval jejich
gólmana. Naší hrou jsme to soupeři velice
zjednodušili.“
Jak došlo k jediné brankové situaci?
„Od modré čáry to napřáhl Kasík a Dušan Žovinec to nešťastně tečoval. Byl to
docela smolný gól, ale takových v hokeji
padá nespočet. Reagovat jsem bohužel již
nestačil.“
Jak moc vnímá brankář, když je to
pouze o jedinou branku, než kdyby to
bylo větším rozdílem?

„Pro brankáře je pořád lepší, když je to
těsně, než když loví ze sítě více branek.
Člověk musí být ve střehu a koncentrovaný za každých okolností. Každá šance může zápas rozhodnout.
Může nějak brankář pomoci svému týmu kromě skvělých zákroků?
„Od toho tady máme kluky, aby ty šance
proměňovali. Já asi těžko projedu celé
hřiště a vsítím branku.“ (smích)
Jak byste ohodnotil svůj výkon?
„Chytalo se mi docela dobře, kluci mi
tam ve druhé třetině docela pomáhali, když nás hosté ostřelovali. Mrzí mě
ale ta jediná branka, musíme se z toho
otřepat.“

„Naší hrou jsme to soupeři
velice zjednodušili,“
cítil zklamání brankář
Jakub Neužil
PROSTĚJOV Král jestřábího brankoviště, jehož statistika činí 92,1
%, si i v sobotním utkání nepočínal vůbec špatně. Za svá záda
propustil pouze jedinou branku. Bohužel ani zákroky Jakuba
Neužila (na snímku) body nepřinesly. Jeho spoluhráčům se totiž nepodařilo překonat gólmana sešívaných a tak se i on musel
sklonit před svým soupeřem.

Foto: Josef Popelka

ho hájemství, kde přestala býti prorokem.
A na vlastním zimním stadiónu padla
podruhé v řadě za sebou vinou sobotní
fotbalově hubené prohry 0:1 se Slavií Praha. Nepomohl ani návrat fanouškovského
kotle do hlediště. „Tím víc nás to mrzí.
Konečně tady byla atmosféra a pořádně se
povzbuzovalo, bohužel my doma nedáme
ani gól,“ povzdechl si zklamaný lodivod
+ sportovní manažer v jedné osobě. Po
jalovém mači se mu mluvilo složitě. „V prvních pěti minutách jsme měli dvě gólovky,
nedali je a hned potom dostali takový blbý
gól. Od zadku našeho hráče se puk odrazil
do brány, podobně smolných branek jsme
v tomto ročníku inkasovali už hromadu.
Celkově šlo z naší strany o dost kostrbatý
zápas se spoustou nepřesností, špatných
nahrávek i rozhodnutí co s kotoučem, který nám pořád utíkal. Nedali jsme si přesnou přihrávku, chyběl důraz kolem brány a
nebyli jsme schopní se prosadit. Když jsme
nějakou šanci přece jen měli, gólman soupeře viděl zakončení a chytil to. Nepomohla ani power play, skórovat doma jednou za
sto dvacet minut je strašně málo,“ lamentoval Jiří Vykoukal v sobotu večer rozmrzele.
Jestřábi klesají dolů. Dokážou zase vzlétnout výš?

PROSTĚJOV Jestřábi potřebují zabrat. Jejich nedávný progres herní
i výsledkový je po nevydařeném týdnu fuč, horní polovina pořadí WSM
ligy se nepříjemně vzdaluje. Za této
situace soutěž trochu zvolňuje svůj
našlapaný program a po vydatné
porci osmi střetnutí během osmnácti
říjnových dnů přichází za delší dobu
týden jen se dvěma duely. Na koho
v nich prostějovští hokejisté narazí?

sobota = domácí
bitva   
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navštivte stále více oblíbenější jubileum...

Víte, jak pečovat o hrob?H

téma Večerníku
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0:1. Dá se říct: střelecká mizérie na druhou, či spíš na nultou… „Skórovat doma
jednou za sto dvacet minut je strašně
málo,“ uznal i kouč Jestřábů Jiří Vykoukal.

1

Jeden jediný gól vsítili prostějovští hokejisté v průběhu dvou domácích střetnutí
WSM ligy za uplynulý týden. Přerovu
v tradičním derby podlehli 1:2, Slavii
Praha v dalším prestižním duelu dokonce

OWOQJQWUO÷NGJN¾UCVEQUK
Q VQO åG PKE UG PGF÷LG P¾
JQFQW C XwGEJPQ O¾ UXQW
RąÊéKPWKFčUNGFGM
-CåFQR¾FP÷LGFQDąGåGMNW
DQX¾ IGPGTCNKVC C TCFKM¾NPÊ
HCPFQXÆ M UQD÷ PCwNK RąGF
VÊO \VTCEGPQW EGUVW + MF[å
CUK PGLFG Q MFQXÊLCM XąGNÆ
RCTVPGTUVXÊ UCOQVPÊ JQMGLKU
VÆ GNJ¾M¾éMC PC LGJQ FCNwÊO
HWPIQX¾PÊ OQJQW LGFKP÷ X[
F÷NCV4Q\JQFP÷LGVQVKåXGNMÚ
TQ\FÊNJT¾VRąGF\VKEJNÚOKVTKDW
PCOK éK FQMQPEG \C UKVWCEG
MF[ O¾ X RQFUVCV÷ FQO¾EÊ
RTQUVąGFÊ JQUVWLÊEÊ OCPéCHV
#PGDQUGPCQRCMOQEKQRąÊV
QDQWąNKXQWCVOQUHÆTWåGPQW
EÊEGNÚVÚO\CVTKWOHGO
0[PÊ LFG CNG TQXP÷å Q VQ
CD[ UG XwKEJPK \CKPVGTGUQXCPÊ
\ dMTK\QXÆJQ XÚXQLGq FQ DW
FQWEPC RQWéKNK 6GF[ CD[ UG
HCPQWwEK X÷PQXCNK XÚJTCFP÷
RQX\DW\QX¾PÊ C PGR¾EJCNK
PC\KOPÊEJUVCFKÐPGEJ LGFPQ
MFG å¾FPÚDTCLIN#QFFÊNCD[
RTQP÷F÷NCNQRTCXFQXÆOC
ZKOWOEQFQM¾åG,GPXVC
MQXÆORąÊRCF÷VQEGNÆOčåG
OÊVUO[UN
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8 WRN[PWNÆO O÷UÊEK RQVMCNC
RTQUV÷LQXUMÚ JQMGL LGFPC PG
RąÊLGOP¾COGFK¾NP÷UNGFQXC
P¾WF¾NQUVDQLMQVFQO¾EÊEJ
WVM¾PÊ\GUVTCP[HCPQWwMQXUMÆ
JQ MQVNGVXQąGPÆJQ RąGX¾åP÷
éNGP[UFTWåGPÊ(CPUQH2TQUV÷
LQX
1 FčXQFGEJ VQJQVQ MTQMW
\G UVTCP[ UMCNPÊEJ RąÊ\PKXEč
Q TGCMEÊEJ XGFGPÊ .*- P¾
UNGFPÚEJ MTQEÊEJ QDQW UVTCP
KRQUVWRPÆOXÚXQLKEGNÆMCW\[
LUOGXG8GéGTPÊMWRQFTQDP÷
TGHGTQXCNK \ VQJQVQ JNGFKUMC
UPCF PKE RQFUVCVPÆJQ PG\č
UVCNQUMT[VQ
2QFUVCVPÆJNCXP÷LGåGPCMQ
PGE EGN¾ \¾NGåKVQUV FQRCFNC
FQDąG 6Q \PCOGP¾ UOÊTGO
QDQWV¾DQTčCP¾XTCVGOMQ
VGNPÊMčFQJNGFKwV÷PCUQDQVPÊ
FWGN UG 5NCXKÊ 2TCJC RąKéGOå
RąGFVÊO X[PGEJCNK R÷V LKPÚEJ
\¾RCUč ,GUVą¾Dč XG 95/ NK\G
PCXNCUVPÊONGF÷XéGVP÷FGT
D[RTQVK2ąGTQXW
äGVTCFKéP÷OQJWVPÆKX÷TP÷
X[VTXCNÆ RQX\DW\QX¾PÊ WNVTCU
PGRQOQJNQMXÊV÷\UVXÊFQMQP
EGCPKMå¾FPÆOWXUVąGNGPÆ
OW IÐNW C \ÊUMCPÆOW DQFW
VQ N\G RQXCåQXCV \C UJQFW
QMQNPQUVÊ PGDQ TQ\OCT QUW
FW $[ċ LGFKPEK X÷ąÊEÊ PC $QåÊ
ONÚP[ éK DWFFJKUVKEMQW MCT



Mezi hokejovými mantinely

Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

„Celý týden se nesl ve znamení
našeho útlumu, byli jsme
takoví bezkrevní. V pondělí
proti Přerovu to jako při většině
našich vzájemných utkání zase
vypadalo, že oni se dokážou
na derby líp připravit, jdou do
něj nabuzenější a prostě jej
zvládnou vítězně, na rozdíl od
nás. Předtím čtyřikrát prohráli
a potom zase, ale my jsme je
porazit bohužel nedokázali.
V Litoměřicích jsme navzdory dvěma získaným bodům
taky nepředvedli zrovna dobrý výkon, určitě jsme mohli
zahrát kvalitněji. Ale výhra
v prodloužení venku se počítá.
Tím větší je škoda, že si teď kazíme domácí úspěšnost, navíc
takovými hubenými výsledky.
Se Slavií šlo o vrchol naší jalovosti a střeleckého trápení.
Směrem dopředu hrajeme
špatně, moc se nedaří. A když
se dostaneme do nějaké šance,
skoro nikdy ji neproměníme.
Přitom Pražáci dávají ještě
míň gólů než my, rozhodně
byli hratelní. S nulou na kontě
dosažených branek však vyhrát
jednoduše nemůžeme. Možná
se na nás projevil zápasově nabitý program v součtu s užším
kádrem a zdravotními problémy, ale vymlouvat se na to
nesmíme.“

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
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Za dva vstřelené góly ze středečních Litoměřic by si ocenění zasloužil prostějovský útočník Tomáš Nouza, jenže ve dvou dalších zápasech uplynulého týdne se už bodově prosadit nedokázal
- a proto jsme sáhli jinam. Konkrétně do brankoviště
LHK, kde se hanáčtí hokejisté mohou opřít o sice mladého, ale přesto kvalitního gólmana. Jakub Neužil v pondělí proti Přerovu chytil vše, co mohl, na obě inkasované
trefy nikoliv jeho vinou neměl nárok (1:2). Totéž se
dá říct o výše zmíněném výjezdu na sever Čech
(3:2p) a v sobotu se Slavií Praha pustil dokonce jedinou branku. Celkovou úspěšnost zákroků
v probíhající WSM lize tak má zatím 92,48 procenta, průměr obdržených gólů 2,15. Výborné
statistiky, ovšem co jsou Jestřábům platné, když
sami sázejí tak málo zásahů do černého…

^_)-`>-]q;
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JESTŘÁB PODLE
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hlasivky i dlaně zubřích podporovatelů.
Až v závěrečných deseti minutách po
snížení na 1:2 domácí kulisa výrazně
ožila a hnala jestřábí mančaft za vyrovnáním. Ovšem marně, takže úplný
konec derby se nesl znovu spíš pod
taktovkou návštěvníků HC. Pořádnou
děkovačku si logicky užili jen tuři.
Po skončení zápasu pak hlavní trenér a současně sportovní manažer
LHK Jiří Vykoukal v chodbě vedoucí ke kabině dlouho diskutoval
se třemi fanoušky. Dokonce se kvůli
tomu vykašlal na novináře čekající
jeho příchod ke zhodnocení bitvy.
Místo toho kouč desítky minut debatoval s výše zmíněným triem...
Aspoň to však k něčemu bylo, neboť
v následujících dnech se více než měsíc napjatou situaci podařilo vyřešit.
Nejprve se v úterý 17. října ráno ob-

jevila na webových stránkách oddílu
následující krátká zpráva:
„Fanoušci Jestřábů se složili na pokuty, které klubu byly uděleny ČSLH po
utkáních v Přerově a Frýdku-Místku.
Otázkou stále zůstává pokuta za
utkání v Českých Budějovicích. Stanoviska fanoušků si klub velmi cení.“
Že došlo k pomyslnému klidu zbraní
a oboustrannému smíru, to doložilo
středeční prohlášení na webovkách
FOP 1913 pod názvem Proti Slavii již
opět s kotlem! A to v následujícím znění:
„Po více než jednom měsíci, konkrétně po pěti zápasech, se vrací kotel na
svá místa. Po dlouhých jednáních
s klubem jsme se rozhodli obnovit organizovaný support na našem domácím stadionu.
Ze strany klubu došlo ke zlepšení úrovně webu a sociálních sítí, zajímavějšímu přestávkovému programu, zlepšení
kvality občerstvení na stadionu, přislíbení servisu pro hostující fanoušky
(vlastní vchod + bufet či donáška) i ponechání fanshopu. Na marketingu se
budeme jako fanoušci aktivně podílet
společně s marketingovou manažerkou
klubu. Z naší strany došlo k zaplacení

pokut za pyrotechniku (celkem 17 000
Kč za Přerov a Frýdek-Místek). Pokuta za České Budějovice je založena na
lživých informacích a tvrzeních, proto
ji v žádném případě platit nebudeme.
Vzhledem k tomu, že v České republice platí presumpce neviny (svaz tedy
musí prokázat naši vinu, nikoliv my
svoji nevinu), doporučili jsme vedení klubu se proti rozhodnutí ČSLH
odvolat. Doufáme, že i přes rozdílné
názory na celou situaci v uplynulém
měsíci budeme na tribunách opět
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k bodovému zisku. Stadion byl i poté
lepší až do konce normální hrací doby,
nicméně Neužila několika zajímavými
ranami nepřekonal.
Došlo tedy na prodloužení a v něm to
z otočky po individuální akci zkoušel
Mikliš. Pak měl z protiútoku jasnou
tutovku rozhodnout Miškář, ale jeho
dorážku Veselého střely skvěle vytěsnil betonem Neužil. Načež se dopředu
vrhli pro změnu Jestřábi a mohli křepčit
nad dvoubodovým triumfem. Nouza
prolétl levým křídlem, mohutně napřáhl z kruhu a bombou propálil Krále
přesně v čase 63.56 - finito, 2:3! (son)
Statistiky z utkání najdete na straně 27
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„První třetina byla z obou stran docela vlažná a od druhé jsme se stali lepším mužstvem. Ze tří závažnějších situací nám ale soupeř dal dva góly. V týmu nám chybí
zkušenost, díky které bychom dokázali lépe využívat přesilovky i rozhodovat zápasy. Prostějov naopak potrestal každou naši chybu včetně prodloužení, v němž
jsme také měli navrch.“
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„Myslím si, že první dvě třetiny litoměřičtí hokejisté nejspíš nehráli to, co po nich
trenéři chtěli. Po vyrovnávacím gólu na 2:2 hned v úvodní minutě třetí části jich
ale začal být plný led. Já osobně jsem proto rád, že jsme se v prodloužení dokázali
vítězně prosadit a odvážíme si i druhý bod.“
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Ráz většině střetnutí dal hned jeho začátek. Domácí v tom pondělním mátožně
tápali a de facto jen přihlíželi ofenzivní
aktivitě, se kterou na ně protivník vlétl.
Mančaft LHK navíc poznamenala brzká
ztráta Rudovského kvůli rozhodčími
nepotrestanému zákroku zdviženýma
rukama do obličeje, ofenzivní tahoun
už ve 3. minutě opustil děj se zkrvavenou tváří. Přesto měli úvodní tutovku
Vykoukalovi svěřenci, když v 7. minutě
Starého švih z mezikruží vyrazil Šimboch doleva k volnému Divíškovi, jehož
doklepnutí směřovalo do brány. Leč
přerovský gólman zázračným zákrokem
nebezpečí odvrátil. Vzápětí znovu pře-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Hokejoví Jestřábi zase
padli v prestižní krajské bitvě s Přerovem, navíc na vlastním ledě. Těsnou
prohrou ve 14. kole WSM ligy zvýraznili mizernou bilanci vzájemných
soubojů s rivalem za poslední rok
a navíc si nepříjemně pohoršili v zatraceně vyrovnané soutěži.

LHK PV
HC PŘE

„Byl to divácky i herně vyhecovaný a atraktivní zápas. Chtěli jsme v něm utnout nepříznivou
bilanci z poslední doby. Dvě třetiny jsme byli aktivnější a hráli hokej, co na Prostějov platil.
Navíc jsme si vypracovali náskok dvou branek. Třetí část jsme začali trochu ustrašeně, čehož
soupeř využil. Nakonec to bylo drama až do konce. Jsme rádi za tři body i za podporu fanoušků, kteří nás přijeli povzbudit v hojném počtu.“
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„Před zápasem jsem věděl, že poslední výsledky soupeře neodpovídají jeho kvalitě. Do utkání
jsme vstoupili zbytečně ustrašeně a dovolili Přerovu lepší start. Pak jsme dokázali hru vyrovnat a vytvořit si šance, ale v poslední minutě první třetiny hosté vstřelili šťastný gól. Ve druhé
části jsme měli do obdržené branky více ze hry, bohužel ve druhém střetnutí po sobě uděláme
hrubé taktické chyby a soupeř nám z toho ujede do přečíslení. Ve třetí třetině jsme pak dělali
možné i nemožné, ale vyrovnat se nám nepodařilo.“
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třetiny nestál z jejich strany za nic. Běžela
33. minuta, když Divíšek špatně nahrál
na útočné modré, Sýkora s Pláškem
ujeli do brejku a po perfektní výměně
kotouče nedal prvně jmenovaný Neužilovi žádnou možnost zasáhnout - 0:2. Za
chvíli se ke všemu zranil ještě Fiala a po
Horynově nabití zpoza brány zahodil
další šanci Nouza.
Přelom prostřední a třetí periody patřil
opět Přecechtělově partě. Prostějované
se sice snažili s nepříznivým průběhem
něco udělat, leč herně se trápili a veškeré jejich útočné ataky vyznívaly jalově,
dokonce až křečovitě. Teprve deset



vzali taktovku hosté. Malinova bomba
proletěla těsně vedle, Pšurného následné dopíchnutí z nulového úhlu zmařil
vleže Neužil a Bergerovu přesilovkovou
trefu z 13. minuty sudí neuznali kvůli
diskutabilnímu postavení střelce v brankovišti. Převaha turů zde kulminovala,
načež Zubři těsně před sirénou přece jen
otevřeli skóre. Plášek v početní převaze
přihrál zleva před klec a přizvednutý puk
ekvilibristicky sklepl ze vzduchu baseballovým způsobem Šlahař přímo do pravé šibenice - 0:1.
Zásah inkasovaný v čase 19.43 s Jestřáby
logicky zamával, tudíž i vstup do druhé
minut před vypršením normální hrací
doby prosvítil hokejovou temnotu paprsek světla. Venkrbec pronikl pravým
křídlem, nahodil před Šimbocha, černá
pryž se odrazila k volnému Holíkovi
a jeho nápřah z mezikruží pohotově
doklepl z bezprostřední blízkosti Švarc
- 1:2. Elhákáčko se rázem nastartovalo
k závěrečnému náporu, jenž chvílemi
dosahoval vysoké intenzity. Obzvláště
poté, co v čase 57.25 putoval na trestnou
lavici Novotný, a trenéři jestřábí letky se
odhodlali k brzké power play šesti proti
čtyřem. Jenže žádnou větší příležitost si
domácí přes úpornou obranu Přerova
nevypracovali, byť puk několikrát zajímavě poskakoval či proletěl okolo Šimbochovy svatyně. Ke srovnání stavu to
nevedlo a Zubři oslavili hubené, přesto
nadmíru slastné vítězství na kluzišti svého úhlavního soka.
Statistiky z utkání
najdete na straně 27
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LITOMĚŘICE, PROSTĚJOV Jak
se vyhrabat z jámy zklamání po dalším ztraceném derby s Přerovem?
Prostějovským hokejistům ukázali
cestu ostřílení borci Divíšek, Nouza
a Rudovský. V utkání 15. dějství na
litoměřickém ledě zařídili všechny
tři dosažené góly a tím i cenné vítězství v prodloužení.
Hanákům pomohl také fakt, že se jim
téměř vyprázdnila početná marodka.
Středeční duel ale nezačali moc slibně,
když po šanci Stříbrného vyražené Neužilem v 5. minutě hned o chvíli později přece jen inkasovali přesnou trefou
Miškáře z levé strany - 1:0. Reakce však
byla dost rychlá. Příležitosti Nouzy
s Venkrbcem odvrátil Král, ovšem v 9.
Rudovský uvolnil Divíška, ten si najel
před bránu a Královi zkušeně nedal ani

HC LIT
LHK PV

čuchnout - 1:1. Do konce úvodní třetiny pak byli aktivnější hosté bez nějaké
větší možnosti.
Vítr z plachet vzalo Jestřábům trojí vyloučení za sebou, čímž domácí otupili
jejich agilitu a sami logicky získali tlak.
Leč bez efektu, neboť defenziva LHK
fungovala i v oslabení na jedničku. Jak
naložit s početní výhodou, to Prostějované svému protivníkovi ukázali ve
30. minutě. Divíšek nahodil na Krále,
sjíždějící Nouza šikovně tečoval a puk
nezadržitelně zaplul do klece - 1:2.
Jenže pohoda vzala bleskově za své
zkraje třetí části. Uběhlo z ní pouhých
devatenáct sekund, když Pavlas nahodil od modré a Neužil měl přes klubko
hráčů natolik zakrytý výhled, že kotouč
spatřil až v síťce za svými zády - 2:2. Kritické momenty dravčí letka následně
přestála mezi 45. a 47. minutou během
dvojnásobné přesilovky Litoměřic trvající přesně 87 vteřin. Perfektním bráněním nepustila Severočechy do jediné
šance, což jí vlastně vydláždilo stezku
i jejich barvu. Ta může být bílá, krémová,
žlutá, okrová, lososová, růžová, červená,
terakotová i zelená. Populární jsou vícebarevné žluto-červeno-bílé nebo oranžovo-žluté květy, které teplými slunečními
barvami rozsvítí i nostalgicky zamlžené
podzimní dny.
Nižší chryzantémy vysazujme jako obruby. Nízké drobnokvěté druhy jsou

Foto: internet

zase vhodné k osázení keramických nádob. Kulovité a baletkovité odrůdy sázíme jako solitéry nebo do volné skupiny.
Na hrobě je můžeme kombinovat s dalšími pozdně kvetoucími druhy, s japonskými sasankami, astrami, ploštičníkem,
rozchodníkem a nostalgickými podzimními travinami, například ozdobnicí
čínskou.

vozidlo parkujte na dobře osvětleném a přehledném místě, ideálně s velkým pohybem osob
neodcházejte od nastartovaného vozidla, ani na pár metrů
vozidlo uzamkněte, i když se od
něho vzdalujete jen na dohledovou vzdálenost (včetně zavření
oken)
nikdy a za žádných okolností nenechávejte ve vozidle viditelně
umístěné jakékoli předměty. I na sedadle odložená prázdná igelitová taška
může zloděje přilákat. Přestože neví,
co v ní je, zkušenost ukazuje, že to klid-

ně zkusí. Je otázkou vteřin rozbít
okénko a takové tašky se zmocnit.
A tak, přestože se neobohatil, vám na
autě vznikla škoda ve výši několika tisíc korun. Pokud se k tomu zmocní
například svazku klíčů, či složky
s osobními doklady, čekají vás další
náklady a časově náročné běhání po
úřadech
neodkládejte kabelky mimo přímý dohled, například na okraj
hrobu při aranžování jeho květinové
výzdoby
časté jsou také krádeže výzdoby
hrobů. Pokud se stanete svědky

S blížícím se svátkem „Památky zesnulých“ policisté očekávají každoroční
zvýšení nápadu této trestné činnosti. Zároveň doufají, že jejich očekávání
nemusí být naplněna. Zde je několik rad, jak se okradení v souvislosti s návštěvou hřbitova vyhnout...

takového jednání, volejte na tísňovou
linku Policie ČR, či městské policie.
Tam můžete volat i při pouhém podezření, že se ve vašem okolí, či třeba kolem zaparkovaných vozidel na parkovišti, pohybují podezřelé osoby.
por. Mgr. František Kořínek,
PČR ÚO Prostějov

POLICIE ČR upozorňuje

O chryzantémách se říká, že jsou hřbitovním kvítím. To proto, že kvetou
v pozdním podzimu a často jsou jako
dekorace hrobů používané. Chryzantémy můžeme využít opravdu všestranně - zasadit je, umístit je na hrob
v květináči nebo i řezané ve váze. Vydrží až do zámrazu a na svátek Památky
zesnulých neboli na Dušičky budou
opravdu slavnostní ozdobou místa odpočinku našich blízkých.
Chryzantéma je v pravém slova smyslu univerzální: má všestranné použití
a hodí se do jakékoliv nádoby. Nově
vyšlechtěné odrůdy slouží jak výzdobě
slavnostního stolu, jako špičkový materiál
do svatebních kytic, tak i do smutečních
věnců. Není druhá rostlina s tak tvarově
a barevně různorodým a trvanlivým květenstvím, jaké mají chryzantémy. Takto
vyzdobené hroby nevypadají stejně –
chryzantémy zahrnují mnohotvárné odrůdy široké škály barev. Na hrob, který je
možné osázet, si můžeme vybrat jak výšku těchto květin, tak tvary a velikost květů

CHRYZANTÉMA!

@  {  ;#)"  ; { Nejvhodnější květina na hrob?

Vrcholem bojkotu hokejových kotelníků ptačí letky se stalo pondělní
derby s Přerovem. I bez nich dorazila
tradičně početná návštěva, konkrétně
dva a půl tisíce diváků. Leč atmosféru
postupně zcela ovládla necelá stovka
hostujících ultras.
Prostějovské obecenstvo se sice zpočátku dost snažilo o co největší podporu svého týmu, jenže nepříznivý
průběh duelu mezi hanáckými rivaly
tyhle snahy citelně otupil. Na zdejším
zimáku tudíž většinu mače jasně vládly

Marek
SONNEVEND

Původní
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Zdá se, že krize okolo fanouškovského kotle skalních
příznivců LHK Jestřábi Prostějov je zažehnána. Členové sdružení
Fans of Prostějov 1913 chyběli v uplynulých týdnech celkem na pěti
domácích střetnutích elhákáčka ve WSM lize a jejich hlasitě vytrvalá
podpora samozřejmě scházela. Naposledy v sobotu 21. října proti
Slavii Praha však už svůj sektor v hledišti opět zaplnili! A Večerník
byl u toho!

FANOUŠCI SE VRÁTILI DO K& Dušièky
PŘI DOMÁCÍCH ZÁPASECH

letos slavíme internetové stránky www.vecernikpv.cz

Památka zesnulých je den, kdy vzpomínají pozůstalí na své zemřelé příbuzné
a přátele. Podle tradic zdobí rodinné
hroby věnci a květinami, rozsvěcují
svíčky a připomínají si ty, kteří už tady
nejsou. V římsko-katolické církvi je významným dnem v rámci liturgického
kalendáře, protestantské církve se snažily tento svátek potlačit, anglikánská
církev ho přímo zrušila.
Na našem území staří Keltové slavili v těchto dnech rozloučení s létem, konec roku
a svátek Samhain, což byla noc, kdy se mrtví vraceli na svět a živí se mohli dostat do
říše zemřelých. Zapalovaly se ohně, které
měly ochránit živé před dušemi zemřelých,
rozmisťovaly se svítilny z vydlabaných řep,
které svítily duchům na cestu. Z těchto
pramenů pochází anglosaský svátek Halloween. Na pohanské svátky navázaly od desátého století svátky křesťanské, od dvanáctého století pak jako vzpomínka na mrtvé.
Dříve lidé věřili, že o půlnoci přicházejí duchové z očistce na svět a při prvním ranním
zvonění se musejí vrátit zpět. K tomu se
vázaly různé lidové obyčeje. Hospodyně
pekly typické pečivo, nazývané dušičky,
plněné mákem nebo povidly, kterým obdarovávaly žebráky a pocestné. Hospodář
plnil lampy máslem místo olejem, aby si
dušičky mohly ošetřit spáleniny z očistce.
Dnes patří Dušičky stále k významným
svátkům. V kostelech a hřbitovních kaplích se slouží mše svaté. Věřící i nevěřící
navštěvují i vzdálené rodinné hroby, které
předtím uklidili a slavnostně nazdobili. Na
hrobech přátel zapalují svíčky, ty se zapalují
i doma se vzpomínkou na blízké zemřelé.
V posledních letech se na vesnicích i ve
městech oživují tradice spojené s průvody
v maskách a vydlabáváním svítilen z dýní,
které se k nám dostávají ze západních zemí,
kde se bouřlivě slaví Halloween.
Dušičky by neměly být jenom o povinnosti zvelebit a navštívit hroby, lidé by se měli
zastavit, popřemýšlet o konečnosti života,
rodina by se měla sejít a zavzpomínat na
předky. Příbuzní by si měli také promluvit
o svých přáních týkajících se odchodu ze
světa a posledního rozloučení.

Lidé
věřili, že o
Dušičkách
přicházejí
v noci
duchové...

Pondělí 23. října 2017
www.vecernikpv.cz
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Firma Václavková a spol.

Soukromá pohební služba
pùsobí v Prostìjovì od roku 1993, má vlastní smuteèní síò

Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba působí
od roku 1993 v Mlýnské ulici
v Prostějově. Za dobu svého
působení v našem městě se snaží plnit přání pozůstalých, ale
i zákazníků, kteří docházejí do
firemního obchodu.
„Ve vlastní vazárně zhotovujeme věnce, kytice a žardinky k pohřbům. Uvážeme kytice k různým
jiným příležitostem. V obchodě
prodáváme pohřební zboží, růžence, svíce, hřbitovní lampy, vázy,
ozdobné urny, křestní roušky, svíce a také umělé a řezané květiny,“
jmenuje hlavní atributy z bohatého sortimentu zboží a služeb Dagmar Václavková, spolumajitelka
firmy Václavková a spol. Soukromá pohřební služba v Mlýnské ulici v Prostějově.

K výrazné specialitě této pohřební služby patří vlastní smuteční síň v Mlýnské ulici. „Pohřby
realizujeme ve smutečních síních
a kostelech nejen například na
Městském hřbitově v Prostějově, v Plumlově, ale také po celé
České republice. V Mlýnské ulici
již desátým rokem provádíme poslední rozloučení ve vlastní malé
smuteční síni v úzkém rodinném
kruhu pozůstalých. K obřadům
zajistíme vše potřebné – řečníka,
kněze, hudbu, kopání a následnou úpravu hrobu, fotografa i autobus pro smuteční hosty. Květiny k obřadům si zákazník vybírá
přímo na místě,“ popisuje Dagmar Václavková.
Firma Václavková a spol. Sou- Obady v Mlýnské. Výraznou výhodou, která je mezi poz+stalými velmi vyhledávána, je vlastní smute'ní
kromá pohřební služba působí sí] pro obady v úzkém rodinném kruhu.
také v Kralicích na Hané, kde má provozovnu a obchod. Také zde „Naši pracovníci pravidelně pro- upravíme zesnulé podle fotografie,
prodává pohřební zboží a zhoto- cházejí různým školením, kde zís- v těchto případech jde především
vuje kytice k různým příležitos- kají certifikát, například i na kopání o úpravy účesu, líčení a podobně,“
hrobů. Firma má proškolené pra- potvrzuje Dagmar Václavková, spotem.
Tato prostějovská tradiční sou- covníky na hygienické zaopatření lumajitelka firmy Václavková a spol.
kromá pohřební služba disponuje lidských pozůstatků a následně je- Soukromá pohřební služba v Mlýnvysoce odborným personálem. jich úpravy. Na přání pozůstalých ské ulici v Prostějově.

DOPORUUJEME VŠEM POZSTALÝM:
• Nenechte si vnutit pohřební služby konkrétního subjektu bezprostředně po úmrtí blízké osoby!
• Vyberte pohřební službu, která se o důstojné rozloučení se zesnulým postará, až po poradě s blízkými nebo
na doporučení důvěryhodného člověka!
• Sepište si ještě před jednáním v pohřební službě všechny požadavky, které na poslední rozloučení máte!
• Před sepsáním objednávky žádejte ke každé položce i její cenu!
• Máte právo na objednávku služby v písemné podobě, a to včetně kalkulace všech nákladů objednaných
pohřebních služeb!
• Vyplatí se pověřit někoho z příbuzenstva kontrolou, zda byly objednané služby v plném rozsahu poskytnuty!

Znak kvality. Dagmar Václavková, spolumajitelka firmy Václavková
a spol. Soukromá pohební služba v Mlýnské ulici v Prost%jov% se
m+že pyšnit ocen%ním kvality služeb.

• Ve vyúčtování (faktuře) žádejte rozepsání všech položek, které byly v rámci objednané služby skutečně
poskytnuty!
• Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním reklamace!

Václavková a spol. s r.o.,

Mlýnská 958/31, Prostjov 796 01,
Tel.: 582 343 883, 582 340 004, e-mail: vaclavkovaj@c-box.cz

Provozovny:
Mlýnská ulice .p.31, Prostjov (u rybníku)
Masarykovo námstí, Kralice na Hané

17102011227

Na telefonních íslech 582 343 883 a 582 340 004 nás
zastihnete 24 hodin denn.
Služba je NEPETRŽITÁ.

WWW.VACLAVKOVAJ.CZ
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MLADÍ MODELÁ~I

NA STUPNÍCH VÍT)ZX

3x foto: archív Leteckomodelá ského klubu Prost-jov

Petr KOZÁK

BOROTICE U ZNOJMA Po dlouhých šestnácti letech se mladí prostějovští modeláři opět probojovali na Mistrovství
České republiky leteckých modelářů mládeže, které se konalo v sobotu 7. října na letišti Borotice u Znojma.
A Prostějov se po něm těší hned ze dvou cenných kovů včetně mistrovského titulu!

tte
na
stran
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jsou mistry svta v malém fotbale
Slavnostní ob@d Zlatáešimedaile
volejbalistek Josef POPELKA na krku Jana Koudelky!
a basketbalist
TUNIS, PROSTĚJOV Zkraje října čekala českou
reprezentaci malého fotbalu největší událost tohoto
odvětví klasické kopané - mistrovství světa. Před
dvěma lety skončili Češi po vyřazení ve čtvrtfinále
proti Brazílii na pátém místě, to více tentokrát prahli po medaili. A nejenže svého

tehdejšího soupeře tentokrát pokořili, dokázali zvítězit
i ve všech ostatních zápasech šampionátu, čímž vystoupali na příčku nejvyšší. Ve výborné formě zastihl
turnaj exprostějovského Jana Koudelku, který patřil
mezi nejlepší hráče celého klání a vysloužil si dokonce
nabídku do americké profesionální soutěže!

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 34

➢

Foto: TK PLUS

PROSTĚJOV Velmi příjemnou akcí, která předchází vstupu žen VK Prostějov
a letos poprvé mužů BK Olomoucko do nového soutěžního ročníku, byl slavnostní oběd v Hotelu Tennis Club. Ten každoročně pořádá marketingová společnost
TK PLUS, která oběma klubům poskytuje zázemí i servis pro kvalitní fungování.
Akce se konala v předminulém týdnu za účasti vedení sportovních oddílů, hráček
a hráčů i členů realizačních týmů. Nechyběli ani představitelé statutárního města Prostějov, Olomouckého kraje či zástupců nejvýznamnějších partnerů klubů.
(red)

SONDA
JIRKY
MOŽNÉHO

MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Dvojice talentovaných prostějovských nohejbalistů Jakub Ftačník
a Matkulčík se objevila v širší nominaci juniorské reprezentace České
republiky pro mistrovství světa 2017,
který hostí v listopadu Nymburk.
Hrát doma na světovém šampionátu,
to by byla pecka!
DEBAKL:

Reprezentace malého fotbalu s pohárem pro vít%ze.

Foto: internet

VÁLKA O KOUČE: Krupu přebrala Strýcové Plíšková

PROSTĚJOV, PRAHA Nečekanou
trhlinu dostaly přátelské vztahy mezi
Barborou Strýcovou a Karolínou
Plíškovou. Nedávnou světovou jedničku totiž od nové sezóny povede
Tomáš Krupa, který dosud trénoval
Strýcovou. Ta je zklamaná především
ze způsobu rozchodu s trenérem.
„Zrodilo se to za mými zády. Tohle
jsem si nezasloužila. Kouč ami napsal
textovou zprávu. Tomáš pochopitelně
není můj majetek, ovšem ten způsob
ukončení spolupráce mě zklamal,“ vyjádřila se Strýcová. „Ve chvíli, kdy mi
Karolína říkala, že má zájem o mého
trenéra, její manažer Hrdlička už byl
u něj. Náš vztah je na bodě nula, slovo

rubriky
Večerníku

kamarádka bych už nepoužívala,“ dodala jednatřicetiletá tenistka.
Odlišný názor má realizační tým české
jedničky. „Tomáše Krupu jsme oslovili,
na příští rok neměl žádný závazek. Karolína o tom Báru informovala z očí do očí.
To je podle mě korektní jednání,“ míní
manažer Plíškové Michal Hrdlička.
Vztahy ve fedcupovém týmu by však tato
rozmíška neměla ovlivnit. Alespoň se to
dá vypozorovat z reakce Strýcové. „Fed
Cup chci hrát. Z další nominace bych
byla nadšená, pocity křivdy bych do byznysu nezatahovala. Snažila bych se být
pro tým užitečná. V sobě si to nastavím
tak, aby všechno bylo fajn,“ tvrdí zkušená
tenistka.
(lv)

Jako pavlačové „babky“ se zachovaly
české tenistky reprezentující v extralize
prostějovský klub. Čerstvá šampionka
z Lince Barbora Strýcová už prý není
kamarádkou Karolíny Plíškové, proti
Báře se naopak vyhradily bývalé hráčky
Koukalová s Benešovou...
$ÍSLO:

5

Pět z pěti. Stejně jako v předešlých
sezónách, tak i letos vybojovali
mladí tenisté pod hlavičkou TK Agrofert Prostějov v týmových soutěžích České republiky plnou kvótu
medailí. Hned dvakrát z toho bylo
zlato, konkrétně v těch nejmenších
kategoriích.
Čtěte na straně 40
VÝROK:

2x foto: internet

LÉ$BA LOŠÁKEM ZABÍRÁ

PROLOMÍ KOSTELEC SÉRII?

NENECHAT SE ODRADIT

Každé utkání se samozřejmě nepodaří dotáhnout do vítězného konce a porážka se čas od
času nevyhne ani sebelepšímu mužstvu, stejně
tak je po dvanácti kolech daleko do konce sezóny a výraznějšího bilancování, avšak již nyní
se zdá, že se Kralicím vydařil tah s angažováním
Ivo Lošťáka na pozici hlavního kouče. Začátky
sice byly výsledkově slabší a na první tříbodový
zisk si musel účastník krajského přeboru počkat
až do pátého kola, avšak od začátku září se karta
obrátila. Devátý měsíc bývá v sadech a zahradách obdobím sklizně a sedmačtyřicetiletý trenér se ukázal i jako úspěšný pěstitel, důkazem
budiž hned jedenáct bodů z pěti střetnutí. Toto
příjemné období se samozřejmě projevilo i na
posunu tabulkou a Kraličtí se vyšvihli až mezi
nejlepší pětici, tedy přesně tak, jak si jejich trenér při svém příchodu představoval. Ano, rozdíly mezi týmy jsou minimální a stejně tak může
při delším bodovém půstu následovat kvapný
pohyb směrem dolů, minimálně záchranářské
starosti by už ale vzhledem k odstupu od dua
nejhorších hrozit neměly.

Dva velké házenkářské svátky hostí v rychlém
sledu kostelecká sportovní hala. Nejprve se tam
ve svém nuceném vyhnanství střetli prostějovští hráči s nedávno ještě extraligovou Litovlí,
již o tomto víkendu pak přijde na řadu tradičně
velice očekávané a sledované okresní derby. Pohárový souboj překvapení nepřinesl a dál prošel
favorizovaný prvoligista, to při blížícím se souboji Kostelce a Prostějova tak jasná situace není.
Paradoxně se na tamější půdě mohou cítit oba
celky jako doma, byť Sokol II samozřejmě netrávil v tamějších útrobách každý den, ale přijížděl
jen na občasné tréninky a zápasy. Odhadovat
sílu obou mančaftů je poměrně obtížné, potkávaly sice stejné soupeře, ale ani jednomu z nich
se zatím výsledkově nedařilo a příliš bodů nenastřádaly. Psychicky trochu lépe by na tom přeci
jen mohli být hráči Kostelce, které může těšit
nedávná výhra v Napajedlech, nicméně jejich
obrana vypadá průchozí, Prostějov naopak trápí
nezvykle slabý útok. Při posledních vzájemných
zápasech se ale právě mu vedlo lépe a dva roky
neprohrál.

Začátky nebývají nikdy jednoduché, a pokud začínáte tvořit takříkajíc na zelené louce, musíte se
obrnit velkou trpělivostí, smířit se s opakujícími
se porážkami někdy i výraznějšího charakteru
a radovat se z každé maličkosti. Prošly si tímto
obdobím děvčata v Mostkovicích, dost dobře
tuto etapu poznaly také fotbalistky v Brodku
u Konice a Lipové, k vítězství se musel postupně propracovat i Kostelec na Hané. A právě příklady Kostelce i Mostkovic mohou být vzorem
a nadějí i pro děvčata z Držovic. Nelze jim upřít
snahu, elán a touhu posouvat se dál, pokud by
navíc měly vedle sebe alespoň jednu dvě zkušené
a kvalitní hráčky, které už v divizi něco odehrály,
znamenalo by to pro ně další velké plus. Soupeři
je zatím nevnímají jako vážné ohrožení a respekt
si musí teprve vydobýt, nepůjde-li však pouze
o krátkodobý projekt trvající jen několik málo
měsíců nebo let, můžeme se dočkat dalšího silného regionálního zástupce v ženské kopané, netrpělivě očekávaných a hojně sledovaných derby
i dalšího posunu celého tohoto sportu v prostějovském regionu.

„TO BOLO DOBRÉ,
$O? PO, TY
CHALAN, JEDEN!“
Trenér hokejistů Přerova
KAMIL PŘECECHTĚL takto vítal
v kabině svým lišáckým způsobem
gólmana Šimbocha. Zase na ten
Prostějov vyzrál...
KOMETA:

JAN
KOUDELKA

Bývalý hráč 1.SK Prostějov, jemuž
pomohl v sezóně 2015-2016
k postupu z MSFL do druhé ligy,
zazářil na nedávném mistrovství světa v malém fotbalu natolik, že bezprostředně po zisku
zlatých medailí byl
jedním ze dvou hráčů
českého týmu, jemuž se
na stole objevila
možnost, jít hrát
do profesionální
soutěže v USA!

34

sport

letos slavíme jubileum...

Pondělí 23. října 2017
www.vecernikpv.cz

Števula je zpt v Uricích „Kroupa na penaltu? Jasný gól!“
URČICE Již tři brankáře nasadil do hry v tomto soutěžním
ročníku hlavní kouč určického
„áčka“ Pavel Zbožínek. Po Lukáši
Menšíkovi a Tomáši Hýblovi se
na trávníku objevil rovněž Petr
Števula. Tamější odchovanec
vypomohl při souboji s Plumlovem a potvrdil, že i přes nástup
k armádě a službu daleko od Hané
je v případě nezbytnosti a svých
možností schopen naskočit.

„Byla to nárazová záležitost. Peťa je
pracovně vytížený v Čechách a stihl
s námi jen několik tréninků, jsme ale
domluveni, že se k nám přidá vždy, když
bude na Moravě. Má vztah k Určicím, je
součástí našeho týmu a připraven krýt
záda svým kolegům i nastoupit, když
bude potřeba,“ libuje si Zbožínek.
A taková situace nastala na přelomu
září a října, kdy stále ještě osmnáctiletý Hýbl odjel s dorostem
k souběžně hranému utkání kra-

jského přeboru a k dispozici nebyla
ani stabilní jednička a letní posila
Menšík. Deváté kolo „B“ skupiny
I.A třídy tak v dresu nováčka soutěže
odchytal třiadvacetiletý gólman se
zkušenostmi z krajského přeboru,
kde se mimo jiné vypracoval
v loňském ročníku v jedničku Kralic.
Vedle toho strávil i rok a půl na hostování v Lipové, které dopomohl
v sezóně 2013/2014 k postupu z I.B
třídy Olomouckého KFS.
(jim)

Zlatá medaile na krku Jana Koudelky!
➢ ZE STRANY 33

PROSTĚJOV Od šestého do čtrnáctého října se v hlavním městě Tuniska
konalo teprve druhé mistrovství světa v malém fotbale. Po velmi pěkném
pátém místě z americké mise a druhé
příčce z letošního evropského šampionátu v Brně chtěli svěřenci trenéra
Radka Pokorného posunout reprezentaci ještě o stupeň výše. Na turnaji
se představilo čtyřiadvacet týmů ze
čtyř kontinentů, které byly rozděleny
do šesti skupin.
V jedné ze čtyřčlenných grup si čeští
reprezentanti nejdříve až překvapivě
snadno 7:0 poradili s Francií, následně
zdolali Austrálii 5:1. Poslední zápas proti

Argentině měl být tím nejtvrdším oříškem, opak však byl pravdou. Poměr deset vstřelených branek a žádná obdržená
hovoří za vše. Postup z prvního místa
a jednoznačně nejlepší skóre ze všech postupujících týmů zcela jistě budil respekt
u ostatních soupeřů.
Rozjetí čeští reprezentanti mohli ale záhy
ukončit svou mistrovskou pouť. Do cesty se jim totiž v osmifinále postavila Brazílie, kterou většina borců znala z předchozího neúspěšného vzájemného zápasu.
Tentokrát ale neponechali Češi nic náhodě a „kanárky“ poslali brzy domů po
výsledku 3:1 když výhru ztvrdil bývalý
hráč 1.SK Prostějov Jan Koudelka. Čtvrtfinále proti Maďarsku bylo z výsledkového pohledu tím nejtěsnějším, když
rozhodla pouze jediná branka o tom, že

národní tým se dostal do bojů o medaile.
Semifinálová bitva s horkokrevným Španělskem ukázala soudržnost a vyzrálost
českého týmu. Hráči z Pyrenejského
ostrova byli velice dobře technicky vybaveni. Na první trefu Maříka ještě dokázali
reagovat, na další dvě trefy, také zásluhou
skvěle chytajícího Ondřeje Bíra, už odpověď nenašli. Postup do finále byl na
světě! V něm se Čechům postavilo do
cesty Mexiko. Kolektivní projev přinesl
národnímu výběru přesvědčivé vítězství
a zlaté medaile. Ačkoliv Mexičané nebyli
vůbec snadným soupeřem, další skvělé
zákroky Ondřeje Bíra a především tři
branky v síti středoamerického týmu
se ukázaly tím rozhodujícím faktorem.
Bronzové medaile vybojovali hráči Senegalu po vítězství 5:0 nad Španělskem.
Tuniským turnajem prošli svěřenci
trenéra Radka Pokorného bez jediné
porážky a v sedmi zápasech dostali
jen tři góly. „Celý tým šlapal výborně,
protože jsme byli jedna velká parta.
Hlavně naše soudržnost stála za tím
úspěchem,“ usmál se nad skvělým
výsledkem Jan Koudelka, jinak čtyřgólový střelec.
Ten patřil nejen mezi nejlepší hráče českého národního týmu, ale také obrovskou osobnost celého turnaje. Po finále
se tak mohl se svými spoluhráči radovat
z vytouženého titulu mistra světa v malém fotbale.
„Neuvěřitelný výkon od brankáře
i všech hráčů, klobouk dolů, co na hřišti
předvedli. Jsou to amatéři a nemají tolik
natrénováno, za osm dní odvedli obrovské penzum práce a mohou na sebe být
právem pyšní,“ neskrýval nadšení ani
generální manažer reprezentace Luděk
Zelenka, někdejší prvoligový hráč a dnes
také fotbalový expert České televize.
Exkluzivní rozhovor s Janem Koudelkou přinese Večerník v některém z příštích vydání.
(jp)

17072110817

zlatá jízda èeského nároïáku:

Základní skupina:
ČR – Francie 7:0, Austrálie – ČR 1:5,
ČR – Argentina 10:0
Osmifinále: ČR – Brazílie 3:1
Čtvrtfinále: Maďarsko – ČR 0:1
Semifinále: ČR – Španělsko 3:1
Finále: ČR – Mexiko 3:0

ví exprostjovský Zdenk Kofro
PROSTĚJOV Po tři čtvrtě roce se vrátil v soutěžním utkání do
Prostějova. Brankář Zdeněk Kofroň odešel na hostování během
zimní přípravy ve druhé lize a zakotvil v nedaleké Kroměříži.
Tam zůstal i na další sezónu, přestože se mohl vrátit po sestupu
z druhé ligy zpět do kádru eskáčka. V kroměřížské brance se totiž zabydlel jako jednička a daří se mu. Uplynulou sobotu tedy
nastoupil proti bývalým spoluhráčům i kamarádům. I když čelil
penaltě, měl po zápase mnohem více důvodu k úsměvu.

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
 Na prostějovské půdě jde asi
o cenné vítězství, že?
„Určitě pro nás cenné vítězství,
protože minulé kolo jsme zaváhali. Chtěli jsme tady bodovat, kdybychom prohráli, tak by Prostějov
odskočil už na šest bodů. A my
máme cíl hrát do třetího místa,
takže by to potom už bylo složitější.“
 Utkání bylo hodně vypjaté,
čekal jste až takové emoce?
„Musím říct, že jsem si myslel, že
to budu já, kdo bude vyhecovaný,
ale kluci byli stokrát víc. (úsměv)
Nechápu, že se to zvrhlo až k takovému konci. Je to škoda, co se
tam dělo, ale k fotbalu to patří. Sice
toto byl už extrém, ale bohužel i to
k tomu patří.“
 Šel jste z brány spoluhráče
uklidňovat?
„Našemu hráči, co dostal červenou, jsem říkal, vykašli se na to,
ale on se mi vysmekl a udělal to, co
udělal... Já osobně si myslím, že to
bylo hodně na hraně.“
 Potom přibyly ještě další
červené karty. Přišli jste o dva
klíčové hráče...
„Máme dva hráče zraněné, dva
klíčové hráče vykartované, takže teď vůbec nevím, co budeme
dělat v příštích dvou třech zápa-

Foto: Tomáš Kaláb

„Našemu hrái, co dostal ervenou,
jsem íkal, vykašli se na to, ale on
se mi vysmekl a udlal to, co udlal...
Myslím, že to bylo hodn na hran!“
Branká" KromF"íže ZDEN K KOFRO
o vyhrocené situaci v pr]bFhu hanáckého derby
 A co penalta? Karel Kroupa
a vy. Znáte se z prostějovského
dresu velmi dobře...
„Vždycky, když proti mně kopal
penaltu, tak dal. (hořce se pousměje) Když se k míči postavil zrovna
on, tak jsem si říkal, že to je jasný gól. V době, když jsem já byl

v týmu Prostějova, tak snad jenom jednou penaltu neproměnil
(v Uničově napálil břevno -pozn.
red.), jinak dal vždycky. On je na
to prostě specialista a kopl to fantasticky. Abych pravdu řekl, moc
jsem si na něj nevěřil. Vím prostě,
že je v tomto extratřída.“

„Hlavn si musíme v'it,“
nabádá p'ed Velmezem
záložník eskáka Jan Šteigl
PROSTĚJOV Po slibném začátku
sezóny jej opět postihlo zranění a
bylo z toho nakonec šest týdnů,
kdy v sestavě Prostějova absentoval. Záložník eskáčka Jan Šteigl
(na snímku) nastoupil do sobotního duelu 12. kola MSFL proti
Kroměříži v průběhu druhého
poločasu s chutí a elánem do hry.
Branku nedal, ale zařídil aspoň
penaltu. V pozápasovém rozhovoru pro

Tomáš KALÁB

17050570483

sech... Musíme ale jít od zápasu
k zápasu. Teď je důležité, že jsme
vyhráli, protože tady není jednoduché vyhrát. Prostějov má
zkušený tým, málokdy tady ztrácí, takže jsme strašně šťastní, že
jsme tady vyhráli a odčinili domácí prohru.“
 Co bylo podle vás klíčové
pro to, že se ve druhém poločase
zhouplo skóre na stranu Kroměříže?
„Asi rozhodly chyby gólmanů. Já
jsem udělal chybu, špatně jsem
balón vyrazil, měl jsem ho chytnout. A konkurence v bráně Prostějova se taky dopustila chyb. Já
jsem udělal jenom jednu a protějšek dvě, tím se to prostě rozhodlo.
Bylo to o chybách a my jsme jich
udělali míň.“

 Na hřišti jste se objevil po
dlouhé přestávce. Jak jste se cítil?
„Nastoupil jsem po měsíci a půl.
Ještě to trochu pobolívá, noha není
rozhýbaná, ale už je potřeba hrát.
Chtěl jsem uplatnit svou chuť do
hry a větší tah na branku. Nebyli
jsme ale tak nebezpeční směrem
dopředu, jako soupeř. Mrzí mě, že
jsem nevyužil jeden ze sprintů, do
nichž jsem se dostal, škoda. Kdyby
to vyšlo, mohli jsme pomýšlet na
remízu.“

 Naskočil jste do hodně vyhecovaného utkání, jak jste vnímal
atmosféru?
„Asi to k fotbalu patří, panuje určitá
soutěživost mezi hráči, ale já se na
ten moment nijak nesoustředil. Hrál
jsem si svoje a chtěl dát gól, snad
jsem aspoň přispěl tím, že po zákroku na mě byla odpískaná penalta.
S Kroupou jsme mohli dotáhnout
některé akce, škoda. Remíza by byla
zasloužená.“
 Příští kolo vás čeká šlágr
s těžkým soupeřem, navíc pojedete
oslabení, jak vidíte své šance?
„Teď nás čeká Velké Meziříčí a tam
musíme vyhrát. Pokud by nám
odskočili o další tři body, bylo by to
už hodně složité dohánět. Hráči, kteří
byli zranění, se teď mají šanci dostat
do základní sestavy a ukázat trenérovi, že na to mají. Neberu to jako oslabení týmu, každý musí makat na sto
procent a prokázat, co v něm je.“
 Jaký recept bude podle vás na
soupeře platit?
„V druhém poločase se utvářely

Foto: archív Veerníku

příležitosti pro brejkové situace
při menším počtu hráčů, jenže je
potřeba střílet branky. Na Vysočině
musíme svoje schopnosti prodat,
dát si pozor na první dotek s míčem
a hlavně si věřit. Hodit za hlavu, že
jsme teď doma prohráli, dobře potrénovat a jet dál.“

letos slavíme jubileum...

Pondělí 23. října 2017
www.vecernikpv.cz

HRÁČ
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VEČERNÍKU
KAREL KROU
KROUPA
V podobných utká
utkáních, která se
prostě nepovedou, je velmi těžké
hledat osobnost uutkání. V takovém případě je stálicí
stál výkon kapitána, který patří vždy
vž k vysokému
standardu. Přestože bbrněnský odchovanec nevstřelil gól ze
z hry, prokázal
výjimečnou schop
schopnost pro pokutové kopy a celé
cel utkání na sto
procent odpracoval.
Přínosem
odprac
byl také určitě
urči výkon Jana
Šteigla, který nastoupil po
delší pauze, a potřebuje
se ještě
p
rozehrát.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb
pohledem karla kroupy
Utkání bylo hodně vypjaté. Druhá žlutá pro Pančocháře byla z mého pohledu dost přísně udělená, takže podle mě to rozhodčí kompenzoval červenou
kartou pro soupeře, který se ohnal po Hapalovi. Emoce byly zbytečné. Škoda
že jsme zápas nezvládli, dostali jsme dost laciné branky. Musíme se podívat na video a trochu si ty situace vyhodnotit. Nepřesnosti k fotbalu patří,
Kroměříž je kvalitní mužstvo, ale standardních situací, které jsme soupeři
poskytli, bylo na můj vkus opravdu hodně. Snad každých pět minut jsem
se vracel zpět do našeho vápna. Branky jsme si dali skoro sami, remíza by
tomuto utkání slušela. I když jsme hráli v prvním poločase na dva útočníky,
je problém, že k nám nepřiletí absolutně žádný centr. V podstatě pouze jediný
od Machynka, byl hodně vysoký, volal jsem na něj a málem jej pokáral, pak
jsem se mu v šatně musel omluvit, protože z toho padl gól. Nikde není psané,
že nemůžeme vyhrát ve Velkém Meziříčí. Pojedeme tam s určitou taktikou.
Pančochář nám bude určitě chybět, patří k základním stavebním kamenům
zálohy. Je na ostatních, aby ho nahradili, a pojdeme tam bodovat.
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

fotbal
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PT BRANEK, TI $ERVENÉ
PROSTĚJOV Takto suše statisticky lze shrnout hanácké derby třetiligového Prostějova s Kroměříží. V typicky podzimním
počasí viděli diváci uplynulou sobotu až překvapivě nervózní
utkání, které bylo přímo nabité emocemi. Situaci z konce prvního poločasu, která připomínala spíše boj na zápasnické žíněnce,
prostějovští diváci neviděli už opravdu hodně dlouhou dobu...
O výsledku pak rozhodly individuální chyby na domácí straně.

původní
zpravodajství
ství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Nejen charakter derby, ale především přítomnost hned tří fotbalistů,
kteří nedávno oblékali dres prostějovského eskáčka, slibovaly zajímavou podívanou. Mezi tyče se v Prostějově vrátil Zdeněk Kofroň, který
v předchozích dvou kolech absentoval kvůli nemoci, na beku tvrdě
pracoval Pavel Hloch. K těmto odchovancům můžeme připočítat ještě
Robina Elšíka, který strávil v Prostějově jarní druholigovou sezónu,
i když se na hřiště téměř nepodíval.
Trenér Oldřich Machala opět neměl velký výběr při rozhodování
o složení základní jedenáctky.
Jestliže se Petržela se Šteiglem
dávají dohromady, Hirsch s Langerem jsou stále mimo hru a na
poslední chvíli se k nim přidal
opět i Píchal.
Zkušený stratég tentokrát vsadil na
rozestavení 4-4-2, aby dal větší příležitost Lukáši Hapalovi, který se
na hrotu cítí mnohem lépe. Byl to
právě on, který mohl už po čtyřech
minutách nasměrovat utkání na vítěznou vlnu. Jenže zpracování míče
jej v rozhodující chvíli zradilo.

A SPOUSTA CHYB

„Ten Okleštěk to ale kope, co? Tak
faulujte dál,“ zlobil se o přestávce
Machala. A oprávněně. Právě standardní situace v podání jmenovaného záložníka patří k silným zbraním
Kroměříže a eskáčko, konkrétně
brankář Filip Jícha, si to vyzkoušelo
na vlastní kůži. Přestože se už hosté
k podobné střele nedostali, příleži- Pímý kop krom%ížského Okleš_ka práv% kon'í za zády brankáe 1.SK Prost%jov
Jíchy.
Foto: Tomáš Kaláb
tostí ještě měli dostatek.
Rusova chytrá hlavička, zname- Kroměřížský útočník Kovář srazil vo snížení příliš pozdě, za stavu 1:3.
nající vyrovnání, přitom slibovala na zem Hapala, do následující str- Hra v deseti znamenala přeskupení
kýžený obrat v utkání. Vše ovšem kanice se zapojil i brankář Kofroň, původního rozestavení, navíc druhá
dokonale zkomplikoval pochybný který šel snad klidnit emoce až do Elšíkova branka šla na vrub brankáře
výrok hlavního rozhodčího, který středového kruhu. To vše za zmate- Jíchy. „Míč šel pomalu ke mně, tak
těsně před koncem poločasu udělil né asistence hlavního arbitra, který jsem zavolal na Martina Suse, jenže
druhou žlutou kartu Josefu Pančo- si s nastalou situací evidentně ne- mi jej z rukavic vykopl rychlý Elšík.
chářovi. Ten se jako pověstná skála věděl rady. Teprve vytrvalé mávání Rozhodčí nemohl zaregistrovat, že
postavil do rychlého útoku přechá- pomezního sudího jej přimělo ke jsem už balón držel,“ vysvětloval dozejícímu protivníkovi. Klasické há- konzultaci, po níž konečně ukázal mácí brankář po zápase.
Ztráta tří bodů na domácím hřišti
zenkářské „prorážení“ šlo jistě klasi- provinilci červený kartonek.
fikovat jako obranný faul, ale zda za A musel jej vytahovat z kapsičky znamená, že se Kroměříž bodově
žlutou kartu v případě, že měla být do konce utkání ještě jednou. Po dotáhla na druhé místo a naopak
druhá v pořadí, je opravdu disku- dvou žlutých se tentokrát poroučel náskok vedoucího Velkého Metabilní... Jenže co se dělo po tomto ze hřiště stoper Hloch, který svým ziříčí se zvýšil na osm bodů. Co
výroku, už šlo hodně za rámec fot- zákrokem navíc způsobil pokutový má eskáčko za úkol tuto neděli na
balové etiky.
kop. Pro domácí však přišlo Kroupo- Vysočině, není obtížné uhádnout...
OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

Eskáko
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Tři červené karty a tři branky
v síti Prostějova, které rozhodly
o ztracených třech bodech

Ze zápisníku pedsedy
FRANTIŠKA JURY

1.SK PV
SK HS KM

2:3

PROSTĚJOV Utkání dvanáctého kola týmů na špici Moravskoslezské ligy mělo potřebné
fotbalové parametry. Množství
střel na branku, kdy hosté byli
produktivnější, je toho důkazem.
Co ovšem statistiky nezachytí,
jsou tu menší, tu větší individuální chyby, které tentokrát o osudu
utkání rozhodly. Na Oklešťkovu
branku reagoval vyrovnáním
Rus, Elšík s Blanařem však zvýšili
na rozdíl dvou branek. Kroupa
z penalty už jen korigoval na
konečných 2:3.

Tomáš KALÁB
Přestože šlo o avizované hanácké
derby, přiznám se, že tolik emocí
jsem v zápase nečekal. Přispěli
k tomu bohužel naši odchovanci,
kteří teď hrají v barvách Kroměříže.
To mě po charakterové stránce
hodnězklamaloabudusepodletoho
chovat. Pokud někdo nectí zásady
slušného chování, já je ctít taky nebudu! V tomto smyslu budu informovat představitele Kroměříže. Soupeři
jsme nabídli dvě branky, které
rezultovaly z našich neskutečně
hloupých chyb. Tou první už bylo
neproměnění gólové šance hned ve
čtvrté minutě. Utkání dnes nevyšlo
gólmanovi, to je potřeba si říci,
ale to se prostě v zápasech stává.
Za stavu 1:1 byla našemu hráči
udělena naprosto zbytečná žlutá
karta, rozhodčí v této situaci nezvládl svou roli. Pak nastala strkanice, kterou jsem dlouho nezažil...
Rozhodčí tento moment absolutně
nezvládli. Do druhého poločasu
jsme šli s tím, že zápas je otevřený
a hrajeme na vítězství. Druhý gól byl
pro konečný výsledek rozhodující. Zápas se nám po herní
stránce nepovedl.

První střelecký pokus patřil Silnému,
první tutovka ovšem Hapalovi. Ten

dostal dlouhý míč za obranu, jenže
si tváří v tvář Kofroňovi balón příliš
předkopl a ten se tak stal lehkou
brankářovou kořistí. Zastřeloval se
také Fládr, první střela šla nad branku,
další z přímého kopu musel Kofroň
vytěsnit nad břevno. Po dvaceti minutách si po Zapletalově faulu postavil
skoro u postranní čáry míč Okleštěk,
a zatímco všichni včetně brankáře
Jíchy očekávali centr, on zatočil míč
přímo do branky - 0:1! Jenže už
o deset minut později bylo vyrovnáno. Centr zprava Kofroň při
vzdušném souboji s Kroupou nepolapil a Rus chytrou hlavičkou přeloboval
kroměřížského brankáře - 1:1.
Jícha se pak zapotil při střele Cupáka,
který byl v souboji o míč na hranici
šestnáctky důraznější než Zapletal. Do dvou příležitostí se koncem
první půle dostával Hapal, jenže
chybělo zakončení. Jeho přihrávku
na Kroupu srazil podle mínění

domácích jeden ze soupeřů rukou,
rozhodčí ale zůstal v klidu. To už se
POHLEDEM TRENÉR%
nedá říci o Pančochářově zastavení
pronikajícího soupeře na půlící čáře,
Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
které sudí ohodnotil druhou žlutou „Ve čtvrté minutě jsme šli sami na bránu, podobné nájezdy byly dva, které bychom
kartou. Z následující strkanice vy- měli normálně vyřešit gólem. Při přípravě jsem hráče upozorňoval, abychom se
plynula červená i pro Kováře, který vyvarovali vytváření standardních situací. A kolik jsme jich udělali? Čtyřicet? To
je katastrofa! První gól, hrubá chyba, druhý gól, hrubá chyba, to se pak těžko hraje
naprosto nepochopitelně srazil na proti zkušenému soupeři. Ten toho využije. Ve středu pole jsme hráli taky špatně,
zem Hapala.
odskakoval nám balón při prvním doteku, jediný záložník nezahrál svůj standDruhý poločas o deseti na každé ard. S takovými chybami se nedá vyhrát zápas, a to mě mrzí. Po oboustranném
straně začali aktivněji hosté, Cupáko- vyloučení jsme museli sestavu do druhého poločasu přeskládat, pak už neměla ty
va střela po rohu olízla břevno parametry, které by měla mít.“
Ivo SVÌTLÍK - asistent trenéra SK HS Kromìøíž:
Jíchovy branky. Silného brejk ještě
nevyšel, jenže pak prokázal Elšík „Z utkání jsme měli obavy. Máme dva hráče z Prostějova u nás v Kroměříži,
takže
o motivaci bylo postaráno z obou stran. Utkání se divákům muselo líbit.
důraz před brankářem a slávisté
mě množství červených a žlutých karet a také zbytečných emocí. Tohle
téměř zadarmo vedli - 1:2. Rus se po Mrzí
do fotbalu nepatří.. Jsem spokojen, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce
rohu na zadní tyči podruhé nepro- a v tabulce se dotáhli na svého soupeře. S morálkou týmu spokojen nejsem, máme
sadil. Hostům se otevřel prostor pro dva vyloučené, dva zraněné a netuším, s kým budeme hrát příště. Kovářovo chobrejky, které mohl využít Silný. Za- vání je pro mě zásadní zklamání a určitě bude i z naší strany nějaký postih. Hra
tímco ten prováhal zasunutí do práz- v deseti byla pro nás příznivější, měli jsme více prostoru pro Silného, brejky jsme
nevyužili, až dvě hodně nenápadné situace. Vítězství si cením.“
dné branky, Blanař zvýšil na rozdíl
Statistiky z utkání
dvou branek - 1:3. Enormní snaha Šteigla, po němž Kroupa proměnil
a výsledkový servis
eskáčka o srovnání stavu vyústila penaltu - 2:3. Přišla ovšem příliš
MSFL najdete na straně 26
pouze ve faul Hlocha na střídajícího pozdě...

„Neskládáme zbraně,“ říká zadák Aleš Rus

PROSTĚJOV Také v sobotním zápase proti Kroměříži se levý
bek Aleš Rus zapsal do střelecké listiny. Přestože díky němu
domácí brzy vyrovnali, nakonec tahali za kratší konec. O příčinách porážky v hanáckém derby, ale i šlágru příštího kola
vyprávěl Aleš Rus v exkluzivním interview.

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
 Jste autorem vyrovnávacího
gólu, který mohl být hodně
důležitý a dostat Prostějov
zpátky do zápasu, přesto se tak
nestalo. Jaká byla trefa z vašeho
pohledu?
„Byl to centr od Machynka, Kofroň

míč pouze vyrazil, protože Zapletal
šel dobře do vzdušného souboje. Já
jsem ho pak přehodil, protože není
zrovna nejvyšší postavy. Naštěstí
míč vykopli až za brankovou čárou,
takže jsem za to rád.“
 Dalším klíčovým momentem
byla strkanice na konci prvního
poločasu...
„Zápas byl od začátku takový
nervózní z obou stran, pak přišlo
úplně
nesmyslné
vyloučení
Pančocháře, protože on jenom
stál, útočník do něj narazil a dostal
druhou žlutou. Já jsem začátek té

mely neviděl, ale soupeři to taky
nezvládli nervama, když trefili
Hapala...“
 Potom se hrálo deset na deset,
jak to ovlivnilo průběh utkání?
„My jsme ten druhý poločas trošku
vypadli z role. Střed hřiště už nebyl
tak zavřený, když jsme prostřídali.
Navíc chyběl Pančochář, byli jsme
hodně roztažení. I tak si myslím,
že jsme měli výkon na to, abychom
ten zápas vyhráli, vyloženě jsme ve
druhé půli nevyhořeli, ale prostě
tomu ještě něco chybělo.“
 Trenér upozorňoval na individuální chyby, i co se týče
zbytečných faulů. Myslíte si, že
to bylo dáno trošku i jakousi nervozitou, vypjatostí utkání?
„Všechny góly, co padly, nebyly
zrovna nejkrásnější, bylo to o indi-

kdy se nehviduálních chybách. Někdy
dy se dělají
raje dobře takticky, někdy
individuální chyby. To byl právě
nek.“
případ prvních dvou branek.
 Čeká vás těžké utkání ve
avíc bude
Velkém Meziříčí, navíc
chybět Pančochář, co se dá
během týdne vymyslet??
„Snad se dá dohromady
dy Tomáš
Langer, ten by nám hodně pomohl ve středu hřiště, když Pepa
ím, že se ve
Pančochář vypadl. Myslím,
me čeho bát,
Velkém Meziříčí nemáme
jsme zvyklí hrát zápasy ve druhé
lize, tak není důvod stahovat
ovat kalhoty před žádným soupeřem.
upeřem.
Nejdeme tam v roli favorita,
vorita,
z bloku hrát umíme. Naa záeskpas se hodně těším. Neskládáme zbraně, dá se tam
vyhrát.“

Foto: Josef Popelka

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:
13. kolo: Vítkovice – 1.SK Prostějov (neděle 29.10., 12.15, Janáč –
Richtár, Šimeček).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:
13. kolo: Vítkovice – 1.SK Prostějov (neděle 29.10., 10.00, Richtár –
Janáč, Šimeček).

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SK. „B“:
9. kolo, neděle 29. října: Mutěnice
– Držovice (11.30, Vejtasa – OFS,
OFS), Mostkovice volno.

III. TØÍDA, SK. „B“:
Dohrávané 1. kolo, neděle 29.
října, 14.30 hodin: Mostkovice
„B“ – Přemyslovice, Plumlov „B“
– Držovice (hřiště Krumsín), Olšany – Čechy pod Kosířem, Zdětín
– Protivanov „B“, Kladky – Kostelec
na Hané „B“.

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
13. kolo: Velké Meziříčí – 1.SK Prostějov (neděle 29.10., 10.15, rozhodčí: Hájek – Drozdy, Majer).
CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
13. kolo, sobota 28. října, 14.30
hodin: Kralice na Hané – Lutín (J.
Dorušák – Janáček, Halenka).
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
13. kolo, neděle 29. října, 14.30
hodin: Konice – Bohuňovice (Juřátek – Samek, I. Antoníček).
ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „B“:
13. kolo, neděle 29. října, 14.30
hodin: Plumlov – Mostkovice (sobota 28.10., 14.30, Jelínek – Motal,
Dokoupil), Protivanov – Němčice
nad Hanou (Jurčák – Hubený, Winkler), Beňov – Určice (Kundrát – Januš, Hrbáček), Čechovice – Kojetín
(Hampl – Straka, Šafařík), Lipová
– Kostelec na Hané (Habermann –
Kreif, Opravil).
SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
13. kolo, neděle 29. října, 14.30
hodin: Klenovice na Hané – Vrchoslavice (sobota 28.10., 14.30,
Rosskohl – Šmíd, Winkler), Haná
Prostějov – Radslavice (sobota
28.10., 14.30, Borůvka – Kopecký,
Majer), Pivín – Kojetín „B“ (Kopecký – M. Pospíšil, Vrána), Smržice – Horní Moštěnice (Langhammer – Šebesta, Lasovský).
LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
13. kolo, sobota 28. října, 14.30
hodin: Zvole – Jesenec (Januš –
Molík, Valouch).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
13. kolo, neděle 29. října, 14.30
hodin: Čechovice „B“ – Výšovice
(sobota 28.10., 14.30), Dobromilice – Otaslavice (sobota 28.10.,
14.30), Určice „B“ – Tištín (sobota
28.10., 14.30), Vícov – Horní Štěpánov, Ptení – Vrahovice, Nezamyslice
– Hvozd, Brodek u Prostějova – Brodek u Konice.
III. TØÍDA, SK. „A“:
Dohrávané 1. kolo, neděle 29.
října, 14.30 hodin: Brodek u Prostějova „B“ – Pavlovice u Kojetína
(sobota 28.10., 14.30), Bedihošť
– Nezamyslice „B“ (sobota 28.10.,
14.30), Kralice na Hané „B“ – Otaslavice „B“, Skalka – Němčice nad
Hanou „B“ (hřiště Tvorovice), Želeč
– Biskupice.

´
menicko

´
´
zapasove
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druhého Bohdíkova. „S lepším soupeřem jsme doposud nehráli. Kluky musím pochválit, protože byli domácím
vyrovnaným soupeřem,“ komentoval
Petr Ullmann, trenér Konice. Do poločasu drželi jeho svěřenci bezbrankovou remízu, vyložené šance se neobjevily ani na jedné straně.
O osudu utkání rozhodla až situace
z dvaapadesáté minuty. „Je to neomluvitelná chyba. Laštůvka si po

Tichého mohl vedle vítězství těšit i návrat
několika jeho svěřenců zpět do sestavy, na
posledních pár desítek sekund naskočil i
uzdravující se tvůrce hry David Čížek. Pro
Jesenec to byl současně poslední letošní
domácí mač, první půlsezónu zakončí ve
Zvoli a případnou předehrávku odehrají v
Lošticích.

Jedním dechem ovšem dodal, že jeho
hráči šli třem bodům naproti, zdárně
se na domácí připravili a zdolali je zaslouženě. „Byl to kolektivní a takticky
vyspělý výkon, kluci do puntíku splnili
mé pokyny. Domácí jsou velice vysocí
a šlo o vyloženě soubojový zápas. Vyrovnali jsme se jim, byli jsme důstojným soupeřem a radost mám i z toho,
že se trefili oba útočníci,“ vypíchl.
Nepodepsala se ani skutečnost, že
Kraličtí měli v nohách čtvrteční souboj s Plumlovem, pohárový mač nakonec rozhodoval až penaltový rozstřel. „Někteří navíc nebyli zdravotně
zcela fit, kluci se ale semkli a každý do
toho dal, co mohl. Jsem rád, že se nám
podařilo napravit minulý zápas,“ pousmál se Lošťák.
„Anglický“ program bude pro jeho
výběr pokračovat, také v tomto týdnu
čekají na Kralice hned dvě prověrky.
Již ve středu to bude finále okresního
poháru na konické umělce proti tamějšímu účastníkovi I.A třídy, jen o tři
dny později pak doma přivítají Lutín,
aktuálně vedoucí soubor celého krajského přeboru.

utkání, bohužel rozhodla školácká chyba. Kluci bojovali, ale byli hrozně zklamaní, že na ten bod nedosáhli,“ dodal
závěrem lodivod Konice Petr Ullmann.
V neděli přivítají hráči Konice na
svém hřišti Bohuňovice. Předtím se
ale ještě ve středu utkají pod umělým
osvětlením na umělce ve finále okresního poháru Prostějovska s Kralicemi
na Hané. Výkop je stanoven na osmnáctou hodinu.
Branka: 52. Hatoň. Rozhodčí: Foral
- Kreif, Habermann. Sestava Konice:
Laštůvka - Kořenek, Širůček, Rus, Drešr - Paš (80. Knoll), Kořenovský, Oščádal, Cetkovský (71. Jurník) - Tichý,
Žondra. Trenér: Petr Ulmann. (jp)
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TJ FK
Bohdíkov
Sokol
Konice

SK
Jesenec-Dzbel
TJ Sokol
Chomoutov

Branky: 16. Klicpera, 41. Poles, 83.
Svoboda – 37. Pirkl, 90. Pavlík. Rozhodčí: Štěpán – Juřátek, Jelen. Sestava
Jesence: Kýr – Žouželka, Ullmann,
Klicpera, J. Burget – Laštůvka, Gottwald, J. Tichý, Drešr (6. Svoboda, 90.
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Čížek) – Navrátil, Poles. Trenér: Petr mi vrátili Klicpera, Žouželka, Ullmann i
Tichý st.
Laštůvka, přišel jsem ale o Míšu Drešra,
který bude kvůli kolenu asi do konce
Hodnocení trenéra Jesence
podzimu mimo hru. Takže někdo sice
Petra Tichého:
naskočí, někdo ale zase vypadne. Kluci si
„Zápas o šest bodů a jsem spokojen. ale šli za vítězstvím a byli o gól lepší. MiUvědomovali jsme si závažnost úkolu nulý domácí zápas jsme nezvládli a pusa jen dobře pro nás, že to tak dopadlo. tili v devadesáté minutě, teď kluci makali
Hrálo se na těžkém rozmáčeném terénu, od první do poslední minuty a nenechali
připravili jsme se ale dobře. Do sestavy se se nachytat na hruškách.“
(jim)

Jesenec zdolal Chomoutov a už je tvrtý

centru sebral míč a místo nákopu na
půli soupeře si míč pohodil a trefil jen
dotírajícího útočníka do zad. Z toho
ještě branka přímo nebyla, ale hráč se
míče zmocnil, obhodil si Karla a dal
do prázdné brány,“ nastínil rozhodující moment Ullmann.
Snaha o vyrovnání už konickým nevyšla, domácí mužstvo si dokázalo se
všemi pokusy poradit a udržet tak hubené vítezství. „Bylo to spíše remízové

Konice se neprosadila,
nejtěsnějším rozdílem padla

„Těšíme se, půjde o vrchol podzimu. Jsou
první, prokazují kvalitu a mají postupové
ambice, také my nehrajeme zanďoura a
očekávám z obou stran krásný útočný
fotbal na dobrém terénu. Chci ale vyhrát
i pohár, přestože šanci ukázat se dostanou
ti, co zatím neměli tolik prostoru. Mohou
si říct o místo v základu, třeba už proti
Lutínu,“ podotkl Ivo Lošťák.
Středeční duel startuje pod umělým
osvětlením v 18 hodin, závěrečný duel
první poloviny ročníku 2017/2018
rozehrají Kraličtí o půl třetí odpoledne.
(jim)

Kralicím stačil ve
Všechovicích jeden poločas

sila Tereza Dobrovičová. „Nebylo to
standardní mistrovské utkání, my i oni
jsme zkoušeli mladé holky. Spokojeni
ale rozhodně jsme, hráli jsme to, co
poslední zápasy, vycházeli jsme tedy
ze zabezpečené obrany a dařilo se nám
to. Chybám jsme se samozřejmě nevyhnuli a zřejmě nás stály vítězství,“ bi-

1. Žádost o prominutí zbytku trestu:
Petr Krajíček (FK Výšovice). Utkání FK Výšovice – TJ Haná Nezamyslice
8. 10. 2017. Žádost o prominutí zbytku trestu k 20. 10. 2017. Žádosti se
nevyhovuje, dle § 41 DŘ. Poplatek 150 Kč bude načten na sběrný účet.
Proti rozhodnutí je možno podat odvolání k VV OFS do sedmi dnů ode
dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda DK Ing. Jaroslav Čížek.

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

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

Disciplinární komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 12. øíjna 2017 rozhodla:

1. II. třída: 11. kolo bez závad, až na utkání TJ Sokol Otaslavice – TJ Sokol Vrahovice. Ve smyslu čl. 20/2e DŘ FAČR a čl. 66/2c DŘ FAČR
se předává DK k disciplinárnímu projednání.
Změna termínu: Utkání 13. kola FC Dobromilice – TJ Sokol Otaslavice. Původní termín neděle 29. 10. 2017 od 14:30 hodin, nový
termín sobota 28. 10. 2017 od 14:30 hodin. Dohoda oddílů. STK schvaluje.
2. III. třída, sk. „A“: 3. kolo bez závad. STK schvaluje.
3. III. třída, sk. „B“: 3. kolo bez závad, až na utkání TJ Sokol Plumlov „B“ – TJ Sokol Zdětín. Utkání nehráno po dohodě obou oddílů,
oddíly se dohodly na náhradním termínu 5. 11. 2017. Utkání TJ Sokol Přemyslovice – TJ Sokol Čechy pod Kosířem bylo zahájeno na
papírový Zápis o utkání z důvodu nefunkčnosti informačního systému (IS). Hlavní rozhodčí Milan Grulich doplnil zápis do IS později.
AR 2 Brigl Miroslav bez uvedení ID. STK bere na vědomí a schvaluje.
Změna termínu: Utkání 3. kola TJ Sokol Plumlov „B“ – TJ Sokol Zdětín. Původní termín neděle 15. 10. 2017 od 15:00 hodin, nový
termín neděle 5. 11. 2017 od 14:00 hodin. Dohoda oddílů. STK ukládá oddílu TJ Sokol Zdětín pokutu dle čl. 28/2 RS ve výši 200 Kč.
STK schvaluje.
4. Starší žáci: 3. kolo bez závad, dohrávka 4. kola TJ Jiskra Brodek u Konice – FC Hvozd 4:1, bez závad.
Změna termínu: Utkání 1. kola TJ Sokol Plumlov – TJ Sokol Držovice. Původní termín neděle 29. 10. 2017 od 10:30 hodin, nový termín
neděle 29. 10. 2017 od 11:30 hodin. Dohoda oddílů. STK schvaluje.
5. Mladší žáci: 11. kolo bez závad, až na utkání TJ Sokol Mostkovice – FK Výšovice. Vedoucí mužstva domácích nemohl z důvodu
nemožnosti přihlášení do IS potvrdit zápis. STK bere na vědomí. Dohrávka 10. kola TJ Sokol Plumlov – TJ Sokol Určice 1:4, bez závad.
Změna termínu: Utkání 12. kola SK Lipová – FC Ptení. Původní termín sobota 21. 10. 2017 od 9:00 hodin, nový termín pátek 20. 10.
2017 od 16:30 hodin, hřiště Brodek u Konice. Dohoda oddílů. STK ukládá oddílu SK Lipová pokutu dle čl. 28/2 RS ve výši 100 Kč.
Utkání 12. kola FC Kralice na Hané – TJ Sokol Určice. Původní termín neděle 22. 10. 2017 od 10:00 hodin, nový termín neděle 22. 10.
2017 od 12:00 hodin. Dohoda oddílů. STK schvaluje.
6. Starší přípravka: Skupina JIH: Turnaj 15. 10. 2017, pořadatel TJ Sokol Určice, bez závad, až na utkání TJ Sokol Brodek u Prostějova
– TJ Sokol Držovice 10:3, TJ Haná Prostějov „B“ – TJ Sokol Brodek u Prostějova 10:3. Výsledky nahlášeny a zadány do IS sekretářem
OFS. Skupina SEVER:Turnaj 15. 10. 2017, pořadatel FC Hvozd, bez závad.
7. Změna soupisky: Oddíl TJ Haná Nezamyslice žádá o změnu soupisky. Tomáš Buriánek ID 77010115 místo Robert Máca ID
90122060. STK neschvaluje dle RS čl. 12.5.
8. Platné průkazy trenérů: Rozpisem soutěže OFS Prostějov rok 2017/2018 je v čl. 33 „Kvalifikace“ ustanovení, aby oddíly měly
kvalifikované trenéry minimálně s licencí „C“. Před zahájením utkání jsou trenéři povinni bez vyzvání předložit delegovanému rozhodčí
platné trenérské průkazy.
9. Finále poháru OFS: Finálové utkání poháru OFS Prostějov se uskuteční ve středu 25. 10. 2017 od 18:00 hodin na umělé trávě v Konici.
Hlavní pořadatel bude zajištěn STK OFS Prostějov. STK schvaluje.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda STK Roman Minx.

Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 12. øíjna 2017 rozhodla:

zprávy od zeleného stolu...
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no dané lichým počtem účastníků, ani
o posledním víkendu nezahálely. Volného termínu využily k sehrání přáteláku proti Kotvrdovicím a na Blanensku si opět trochu zvýšily sebevědomí.
KOTVRDOVICE, PROSTĚJOV S kombinovaným výběrem domácích
Ač si v moravskoslezské divizi žen vy- totiž uhrály remízu 3:3, o všechny tři
bíraly držovické hráčky zápasové vol- branky se postarala jejich budoucí po-

KOT
DRŽ
Branky Držovic: Dobrovičová 3. Sestava Držovic: Langerová – Jetelová,
Gottwaldová, Neherová, Kostíková,
Niklová, Maťová, Šišmová, Klimešová, Ondrová, Dobrovičová. Trenér:
Tomáš Jetel.
(jim)

3:3
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TJ Rakovec
Kotvrdovice
TJ Sokol
Držovice

října od půl dvanácté. „Jedeme tam s
tím nejsilnějším, co dáme dohromady,
a necháme se překvapit,“ pravil před
podzimní derniérou Tomáš Jetel.

0:3

NOVÉ SADY, PROSTĚJOV Fotbalistky Mostkovic mají jako první
podzimní část moravskoslezské
divize žen už za sebou. V posledním kole plánovaném na tento
víkend mají vzhledem k lichému
počtu účastníků volno, ve svém
závěrečném soutěžním vystoupení
v roce 2017 na body nedosáhly. Soupeřem jim byly tradičně
silné Nové Sady a překvapení se
nekonalo.
Hostující hráčky udělaly velice brzy
krok za třemi body, už v šesté minutě
je poslala do vedení Eva Plocková.
Stejná hráčka se trefila ještě o
rovných padesát minut později, kdy
zvyšovala na 2:0, čtvrt hodiny po

MOS
NOS

druhém úspěšném počinu osmnáctileté fotbalistky se prosadila i tradiční
ofenzivní hrozba tohoto družstva
Michaela Mokrušová, o plných osmnáct let starší útočnice.
Domácí tým nedokázal proti tomuto soupeři z okraje Olomouce
uhrát zatím žádný bod a neuspěl ani
tentokrát, nedočkal se ani čestného
úspěchu. Po podzimu tak týmu Jaroslava Karafiáta bude náležet devět
bodů z osmi střetnutí a sedmá pozice
mezi devíti startujícími, vítězství se
zrodila proti Mutěnicím, Velkým
Pavlovicím a Držovicím.
Pořadí je však stále velice vyrovnané,
pouze bezchybný Vsetín uniká a jakž
takž s ním dokáží držet krok právě
Nové Sady. Na třetí 1.FC Olomouc
„B“ to však stále mají Mostkovičanky
jen čtyři body a jen to značí výraznou
blízkost pětice družstev od třetí do
sedmé pozice.
(jim)

na závr podlehly Novým Sadm

Mostkovianky

lancoval držovický kouč Tomáš Jetel.
I přes ztrátu poločasového vedení si
ale výkon svých hráček pochvaloval a
líbila se mu i hra směrem dopředu, tři
vstřelené branky jsou toho důkazem.
„Povedlo se nám být nebezpeční a naše
nová hráčka Tereza Dobrovičová dala
všechny góly. Bohužel právě ji jsme už
nestihli zaregistrovat a bude naší výraznou posilou až od jara, soupeři si na nás
už nebudou tolik vylepšovat skóre,“ těší
se na odvetná střetnutí.
Kalendářní rok 2017 zakončí se svými hráčkami duelem v Mutěnicích,
na jihu Moravy se začíná v neděli 29.
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PROSTĚJOVSKO O zajímavé regionální souboje s nábojem už před zápasem nebyla ve dvanáctém kole „B“ skupiny I.A třídy
Olomouckého KFS nouze. Kostelec si poradil s Čechovicemi v utkání, kde trenéři a také někteří hráči prošli štacemi na opačné straně
barikády, Lipové stačil jediný zásah k vítězství v Mostkovicích, duel dvou týmů sbírajících body spíše pozvolna vyzněl pro Určice,
jimž s Protivanovem stačil jeden poločas. Dále Plumlov uhrál bod v Dubu a Němčice vyšly s Brodkem u Přerova bodově naprázdno.

Pondělí 23. října 2017
www.vecernikpv.cz

FC Kostelec
na Hané
TJ Sokol
echovice

sledkově. Podařilo se a kluci si konečně vyzkoušeli i zápas, v němž vedli výraznějším
rozdílem. Všichni jsme si to užili a dávali
jsme hezké góly z křídelních akcí i střel ze
střední vzdálenosti. Do zápasu jsme vstoupili aktivně a kluky nesložila ani vyrovnávací branka po pěkné kombinační akci, stříleli jsme branky a dali jsme ještě i dvě břevna.
Soupeř byl ale kvalitní a také podal dobrý
výkon, jsme ale rádi, že to z naší strany bylo
perfektní. Je to odměna pro všechny, kdo
jsou součástí klubu, i ty, co nám přejí.“

Hodnocení trenéra
Němčic Radovana Novotného:

4:3
(2:1)

TJ Sokol
Ústí „B“
TJ
Smržice

„Soupeř byl lepší, většinu času jsme
nehráli úplně špatně. Dvě branky jsme
dostali až v samotném závěru, nicméně
naprosto zasloužené vítězství domácích.
Velké hřiště, rychlí hráči, kteří dělali naší
obraně problémy. V útočné fázi se můžeme měřit s každým soupeřem, obranná
činnost není ještě taková, jakou bych si
představoval. Výsledek je pro nás až moc
krutý, ale my si nevypracovali žádnou vyloženou šanci.“

Hodnocení trenéra Hané
Prostějov Daniela Koláře:

Branky: 41. a 86. Kovařík, 53. Kubica,
90. Hurta. Rozhodčí: Brázdil – Křepský,
Zavřel. Sestava Hané: Marák – Trnavský,
Ohlídal, Čermák, Ondráček – Strouhal
(67. Jančiar), Krupička, M. Kolář, Novák
– Zatloukal (83. Husařík), Gábor. Trenér: Daniel Kolář.

4:0
(1:0)

„Čtvrtý gól neměl padnout... Jen minutu předtím jsme byli sami v gólové šanci
a mohli jsme výsledek urvat pro sebe,
plichta by byla spravedlivá. Na měkkém
a blátivém terénu se hrál bojovný zápas, v
první byl ofenzivnější, přestože padly jen
tři góly. První jsme dostali po hloupé chybě na straně, pak jsme srovnali a opět inkasovali. I stav 3:1 jsme dokázali srovnat,
bohužel štěstí teď nestálo na naší straně.
Po běžném nákopu, jakých měli většinu,
procedil jejich hráč hlavičku přes prsty
našeho gólmana a zapadlo to tam, hned
po rozehře byl konec. I takové góly padají.
Teď se musíme soustředit na Horní Moštěnici a zvládnout toto utkání, chceme
se s domácím publikem rozloučit třemi
body.“

Hodnocení trenéra Smržic
Petra Gottwalda:

Branky: 10., 29. a 90. Šnejdrla, 51.
Vladik – 14. a 74. Kalandřík, 59. Vařeka. Rozhodčí: Zemánek – Brázdil,
Doležal. Sestava Smržic: Volf – T.
Studený, Zbožínek, Gottvald, M. Studený – Grepl (54. Doseděl), Vařeka,
Klus, Kalandřík – Procházka (64. A.
Studený), Kotlár. Trenér: Petr Gottwald.

„Nešlo o výsledek, důležité bylo, že jsme
přežili. Věděli jsme, že Radslavice hrají
tvrdý důrazný fotbal, na který si už stěžovalo mnoho mužstev. Odehráli jsme náš
nejlepší venkovní zápas a v první půli nedal Vrba s Trajerem dvě šance, pak jsme z
autu dostali po chybě brankáře na 0:1.
Druhou půli jsme začali aktivně a podařilo se nám otočit, jenže pak dostal jejich
hráč správně červenou kartu a začala
mela, jakou jsem nezažil. Zbytek zápasu
se pak dohrával v poklidu a v dvaadevadesáté minutě jsme soupeři přihráli na vítězný gól. Chtěli jsme rozhodnout, hloupě
jsme ale vyřešili celou situaci. Naštěstí
jsme ale v klidu odjeli.“

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

Branky: 31. Dolák, 67. Jemelka, 90. Matyáš – 52. Pospíšil, 58. Trajer. Rozhodčí:
Valouch – Šmíd, Šerý. ČK: 63. Dolák (R).
Sestava Pivína: Fürst – M. Bartoník, M.
Svozil, Pospíšil, R. Švéda – Tydlačka, T.
Vrba, J. Svozil ml., Šišma – Trajer, Frýbort
st. (85. P. Sedlák). Trenér: Jaroslav Svozil st.

3:2
(1:0)

SK
Radslavice
TJ Sokol
v Pivín

„Opět jsme neproměnili spoustu šancí, jen
do poločasu jsme měli vést 5:0 a ve druhé půli
jsme neproměnili další tři nájezdy. Soupeř se
sice po pauze zvetil, hrozil ale jen po vápno.
Hodně jsem se obával, aby nás takové zahazování nemuselo mrzet, nechybovali jsme
ale v obraně, měli jsme střed hřiště a směrem
dozadu jsme byli stoprocentní. Bohužel jsem
ale opět přišel o hodně hráčů, Coufalík je u
vojáků, Přecechtěl si poranil klíční kost, Konupka byl na operaci v kolenem, René Jurčík
má slepé střevo, Machálek za nás zatím stále
nenastoupil. Získali jsme důležité tři body a
budeme bojovat dál, za každý bod budu rád.
Čeká nás pak tvrdá zimní příprava, mužstvo
má minimálně na střed tabulky.“ (jim, jp)

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

Branky: 7. P. Horák st., 80. T. Hradil z penalty. Rozhodčí: J. Dorušák – Janáček,
Dolanský. Sestava Vrchoslavic: J. Loučka
– Trávníček, Holub, M. Hradil, Zatloukal
– Bleša, P. Horák ml., T. Hradil, Fialka – P.
Horák st. (89. T. Loučka), Klesnil (42.
Gajdošík). Trenér: Miroslav Panáček.

Tovaov

Vrchoslavice 1946
2:0
TJ Sokol
(1:0)

TJ Sokol

PROSTĚJOVSKO Pouze domácí celky se radovaly ve dvanáctém pokračování „A“ skupiny I.B třídy
Olomouckého KFS. Šestkrát se tak stalo v řádné hrací době, posedmé až na penalty. Z regionální pětice
se mohly radovat jen Vrchoslavice po zdolání Tovačova, Smržice ztratily body v Ústí až při nastavení,
navlas stejně dopadl Pivín v Radslavicích. Zcela nejméně povedený duel mají za sebou Klenovice, ty
dostaly v Troubkách hned čtyři branky a navíc přišly i o vyloučeného Tomáše Dadáka.

„Brzy jsme inkasovali z penalty, hlavní
rozhodčí ji viděl, já až tolik ne. Platíme mladickou daň, soupeř byl lepší, o půl kroku
rychlejší, důraznější. Z toho plynuly chyby,
prohrané souboje, nepřesné přihrávky. Hosté byli stále v nabídce, nám dělal problém
první dotek s míčem, zpracování. Měli jsme
sice šance a Kolečkář i Horák mohli snížit na
3:2, nedali jsme ale. Nejsou nováčkem v I.A
třídě, ale zkušeným mužstvem. Uvidíme na
jaře, třeba budeme mít více štěstí, zatím se ale
zdá, že rok trénujeme v I.A třídě, abychom se
připravili na I.B třídu.“
(jim, jp, pk)

PROSTĚJOV Tři české týmy bojovaly uplynulý čtvrtek v evropských
pohárech. Také prostějovský region měl na pořadu druhé semifinále poháru Prostějovska, ve kterém
změřili síly plumlovští a kraličtí fotbalisté. Ve vyrovnaném utkání přeci jen měli o něco navrch hráči Kralic, postup do středečního finále si
zajistili až v penaltovém rozstřelu.

Trenér Lošťák nechal některé stabilní
opory pouze na lavičce, jiní, stejně jako
na plumlovské straně, se utkání vůbec
nezúčastnili. Utkání hrané na umělce
v Prostějově přineslo od prvních minut
vyrovnanou partii. Favorizované Kralice
byly přeci jen více na míči, jejich výpady ale postrádaly přesnost. Plumlovské

Josef POPELKA

protiútoky zakládal především aktivní
Matoušek. Ani Ondřej Voráč, či Adam
Hladký ale jeho nahrávky nevyužili. A tak
se pět minut před poločasem sám Matoušek postavil k přímému kopu a přesnou
ranou k tyči překonal mladého Adamíka.
Kralice touto trefou příliš zaskočeny nebyly, o pouhé čtyři minuty později srovnal Jakub Gottwald. Do kabin se tak šlo za
nerozhodnutého stavu.

Druhá půle již žádnou branku nepřinesla, přesto obě mužstva byla velice blízko
k přesnému zásahu. Za Plumlov mohl
skóre změnit Adam Hladký či Jaroslav
Křupka, na straně Kralic se o to pokoušel Kawij, Blahoušek, Nečas či Neoral.
Nikomu ze jmenovaných se ale míč do
sítě dopravit nepodařilo. Územní převaha svěřenců trenéra Lošťáka byla čím dál
více zřetelnější, skóre ale zůstalo až do zá-

věrečného hvizdu nezměněno. Na řadu
tak přišly penalty, ve kterých uspěly hráči
Kralic, čímž doplnili Konici ve finále.
To je na programu již tuto středu pod
umělým osvětlením právě na konické
umělce. Výkop je stanoven na osmnáctou hodinu. Večerník bude samozřejmě u toho.
Hodnocení trenérů naleznete
na www.vecernikpv.cz

Penalty rozhodly o druhém pohárovém finalistovi

„Naše standardní věc, nepohlídali jsme
si dvě standardky. První gól nás nepoložil, to jsme ještě nevěděli, že se hraje. Až
druhý gól měl větší vliv, pak šel Štěpánek
sám na brankáře a nedal. Nejvíce nás ale
poznamenalo vyloučení Dadáka, je to
pan fotbalista a pro nás velká ztráta. Bohužel měl zkrotit emoce. Přesto by ale bylo
dobré zvážit, jestli poslat na takový zápas
osmnáctiletého kluka. Nezvládal to ani
na jednu stranu, pískal, co neměl, a hráče
vyprovokoval k tomu, co se nemělo stát.
Na čtyři branky to opravdu nevypadalo,
hrál se poměrně vyrovnaný zápas, udělali
jsme pak ale ještě dvě další chyby.“

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

Branky: 1. Stoklásek, 20. Petráš, 65. R.
Pospíšil, 73. Stískal. Rozhodčí: Hrbáček
– Kučera, Molík. ČK: 39. Dadák (K).
Sestava Klenovic: Klimeš – Spálovský,
Šlézar, T. Cetkovský, Grepl (74. Prášil) –
Dadák, Dreksler – Frys (83. Pokorný),
Rozehnal, Prokop (46. Varga) – Štěpánek. Trenér: Vladimír Horák.

4:0
(2:0)

FK Spartak
Lipník nad Bevou
Haná
Prostjov

FK Nmice nad
Hanou
FK Brodek
u Perova

Branky: 62. Kolečkář – 21. Omelka z penalty, 34. Šebesta, 53. Chytil, 76. Složil. Rozhodčí: Kreif – Lepka, Opravil. Sestava Němčic:
Nosek – M. Navrátil, Svobodník, J. Navrátil,
Spiller – Jiříček, Horák, Hamala, Vejvoda –
Chlud (71. M. Tomek), Kolečkář (81. O.
Tomek). Trenér: Radovan Novotný.

1:4
(0:2)

ložené šance se nám nepodařilo proměnit,
což jsem nesl nelibě, ale nechtěl jsem kluky
zbytečně rozhodit. Na úvod druhé půle
po kiksu Dana hosté srovnali, ale stejnou
chybu udělal i domácí brankář a i my toto
zaváhání využili. Měli jsme šanci navýšit
vedení z pokutového kopu, bohužel Spáčil
neproměnil. Hostům se pak náhodně povedlo vyrovnat a došlo to až na penalty. V
podstatě bez nějaké šance se jim podařilo
dotáhnout zápas k remíze. Rozstřel byl už
o štěstí, to zůstalo na straně domácích.“

Bodovaly jen Vrchoslavice, „Klenky“ ztratily Dadáka
FK
Troubky
TJ Sokol
Klenovice na Hané

Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:

„V první půli jsme soupeře do ničeho nepustili a zaslouženě jsme vedli, s druhým poločasem ale nemůžu být moc spokojen, pouze s
třemi body. Hráli jsme špatně a podržel nás
Radek Vybíhal, který zneškodnil minimálně
čtyři vyložené šance domácích. Nevím, co
se stalo, myslel jsem si ale, že přidáme druhý
gól a zápas v klidu dohrajeme, byly z toho ale
TJ Sokol
nervy až do poslední minuty. Pravdou je, že
Mostkovice
nám víckrát vyšel jeden z poločasů a druhý
0:1
Hodnocení asistenta trenéra
SK
(0:1)
ne, třeba v Opatovicích ale vývoj ovlivnila
Lipová
Protivanova Josefa Pospíšila:
vyloučení. Moc fotbalově se v Mostkovicích
Branka: 37. Drexler. Rozhodčí: Kaňok – hrát nedá, nechci se ale na toto vymlouvat, „Herně jsme nebyli horší, ale zaspali jsme zaSlota, Konečný. ČK: po utkání M. Vojtíšek hřiště bylo pro oba týmy stejné. “
čátek. Soupeř nás předčil v důrazu, agresivitě,
(M). Sestava Mostkovic: Lukáš – Kazda,
rychlosti, důrazu, bojovnosti i poctivosti. V
TJ Sokol
Chmelař, Milar, Vojtíšek – Hanák, Dosetěchto atributech jsme zaostali a za to jsme
Urice
děl, M. Vojtíšek, Sedláček – Zapletal, Orbyli potrestáni. Nedokázali jsme se srovnat
4:1
SK
(4:1)
delt (58. Křišťan). Trenér: Jiří Kamenov.
v odkrytých částech hřiště, čehož Určice
Protivanov
Sestava Lipové: R. Vybíhal – Moštěk, Mavyužily. Bohužel nepomohlo ani prostřídání.
courek, Takáč, M. Vybíhal (80. Lehký) – P. Branky: 2. O. Halouzka, 24. P. Halouzka, Zaplatili jsme také za individuální chyby. Na
Dostál, Spáčil (13. Drexler), Jamrich, M. 26. a 40. Dračka – 12. Musil. Rozhodčí: půdě soupeřů se nám nedaří.“
Dostál – Hýbl (88. Abrahám), Liška (85. I. Antoníček – Petrásek, Bašný. Sestava
TJ Sokol Dub
Určic: Števula – Mohelník, Frehar, VoRůžička). Hrající trenér: Pavel Růžička.
Moravou
dák, Hejduk – Slezák – Zelina, P. Halouz3:2 nad
Hodnocení trenéra Mostkovic
TJ Sokol
ka, Dračka (58. Šnajdr), Hanzelka – O.
Plumlov
Jiřího Kamenova:
Halouzka (78. T. Menšík). Trenér: Pavel
„Smolný zápas. V úvodu jsme nebyli moc Zbožínek. Sestava Protivanova: M. Piták Branky: 47. Šálek, 66. Kaiser – 12. Klváček,
nebezpeční, pak se to ale zlepšilo. Soupeř dal - M. Sedlák, M. Pospíšil, Dvořák, Sekanina 51. Hrstka. Rozhodčí: Molík – Šteier, Štěnáhodnou branku, která nakonec rozhodla (86. Z. Pospíšil) - D. Sedlák (74. R. Sed- pán. Sestava Plumlova: Simandl – Kotlán
o těsné prohře. Druhý poločas byl víceméně lák), Milar, Kropáč (66. Nejedlý), Musil (85. Kiška), Kutný, Ševcůj, Fabiánek – Křupv naší režii, ale i kdybychom hráli o třicet mi- (56. Mudroch) - Grmela, F. Pospíšil (57. T. ka (14. Vysloužil), Matoušek, Hrstka, Klvánut déle, gól bychom stejně nedali. Nebudu Pospíšil). Hrající trenér: Milan Piták.
ček – Spáčil, Hladký. Trenér: Pavel Voráč.
se na nic vymlouvat, pro mě je strašně poniHodnocení trenéra Určic
Hodnocení trenéra Plumlova
žující chování některých lidí, kteří se pohyPavla
Zbožínka:
Pavla Voráče:
bují ve fotbale. Na šance asi šest dva, z toho
jsme měli dát alespoň čtyři branky a bylo by „Jsme rádi. Byl to náš poslední domácí zá- „Myslím si, že jsme byli lepším mužstvem,
pas a chtěli jsme ho zvládnout herně i vý- což se projevilo i střelecky. Ještě další dvě vyrozhodnuto. Lipová utrpěla vítězství.“

z dálky a rozhodující bylo asi jejich vyrovnání z rohu před přestávkou, vstup do druhé
půle měl totiž soupeř lepší, my jsme se trochu dostali pod tlak a bohužel jsme z jedné
situace dostali gól. Pak jsme Kostelec zatlačili a měli jsme optický tlak i jednu pološanci,
v závěru jsme pak hru otevřeli a dostali jsme
třetí gól. Situace u nás není růžová a chtěli
jsme vyhrát, teď máme dva domácí zápasy
a doufám, že oba vyhrajeme.“

I.B třída skupina A

„V rozestavení 4-3-2-1 jsme už kdysi hrávali,
a protože nám hra vázne, chtěli jsme zhustit
střed a získávat balony, dařilo se nám to tak
půl na půl. Hřiště bylo připraveno velice
kvalitně a hrálo se vyrovnané derby. Dali
jsme gól z penalty a měli jsme i další dvě
tutovky, nejprve hlavou a pak jsme byli sami
před brankářem. Domácí měli nějaké střely

Hodnocení trenéra Čechovic
Evžena Kučery:

„Čechovice jsou pro mě i některé hráče srdeční záležitostí, působili jsme tam a jsme rádi, jak
toto utkání dopadlo. Vyhráli jsme zaslouženě,
chtěli jsme body víc. Hrál se opatrný zápas,
známe se až moc dobře a věděli jsme, co očekávat. Kromě úvodní branky a velké chyby
jsme Čechovice do ničeho nepustili. Věděli
jsme, že musíme zůstat v klidu a šance přijdou, do šatny jsme z rohu srovnali, pak jsme
dali další dva góly. Výsledek je ubojovaný a panuje spokojenost, bojovali jsme od první do
poslední minuty a vítězství chtěli víc.“

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Jaroslava Klimeše:

Branky: 43. Móri, 71. a 90. Žídek – 33. Walter z penalty. Rozhodčí: Lizna – Vedral, Silný.
Sestava Kostelce na Hané: Vítek – Synek,
Vinklárek, Chytil, Holoubek – Žídek, Langr, M. Klimeš, Móri – Ondra (62. Lužný),
Hruban. Trenér: Jaroslav Klimeš. Sestava
Čechovic: Zelinka – Veselý, Lakomý, Walter,
Koláček – Jansa (22. Novák), Kolečkář, Muzikant (77. Nejedlý) – Haluza (46. Hatle),
Zatloukal – Pospíšil. Trenér: Evžen Kučera.

3:1
(1:1)

Kostelec, Urice a Lipová ovládly t'i derby

I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...

Držovice uhrály v páteláku remízu s Kotvrdovicemi

DZBEL, PROSTĚJOV Na sedm ku pěti
upravili svou bilanci výher a porážek fotbalisté Jesence. V neděli odpoledne si na vlastní půdě poradili s nováčkem z Chomoutova, úspěšně tak překročili dvacetibodovou
hranici a již jen bod je dělí ze čtvrté pozice
v „B“ skupině I.B třídy Olomouckého
KFS od třetích Troubelic. Kouče Petra

I.B třída skupina B

BOHDÍKOV, PROSTĚJOV V minulém kole se proti olomouckým
Chválkovicím podařilo svěřencům
trenéra Ullmanna vstřelit jednu branku, která nakonec byla tou jedinou
a zajistila konickým plný bodový zisk.
Tentokrát to byl soupeř, kterému se
stejný počin podařil a připravil tak
Konici o body.
Bez šesti hráčů základní sestavy a se
třemi dorostenci jela Konice na půdu

I.A TŘÍDA
SKUPINA A

nejlepších. Lepší jsou v tuto chvíli jen
Lutín, 1.HFK „B“ a Velké Losiny.
„Výsledek je sice jednoznačný, stál
proti nám ale velice těžký soupeř.
Vytěžili jsme z minima maximum
a dávali jsme góly, ze tří šancí jsme
všechny tři proměnili. To domácí
měli už ve druhé minutě jasnou gólovku, Šarman ji ale výborně vyrazil.
Ustáli jsme prvních pět minut a pak
už jsme byli lepším týmem,“ s radostí
se ohlížel za velice dobře zvládnutým
počinem hlavní kouč vítězů Ivo Lošťák.

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ
PŘEBOR:
K

fotbal

VŠECHOVICE,
PROSTĚJOV
Kralickým fotbalistům se na soupeřových hřištích daří a potvrdili to i ve
Všechovicích. Po Medlovu, Dolanech
a Černovíru se jim podařilo uspět i
na půdě nováčka krajského přeboru
a již čtvrté podzimní venkovní vítězství posunulo loni do poslední chvíle
zachraňující se tým až mezi kvarteto

VŠE
KRA
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MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
13. kolo: Nový Jičín – 1.SK Prostějov „B“ (sobota 28.10., 10.00, Bernatík – Hykl, Tobola).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
13. kolo: Nový Jičín – 1.SK Prostějov „B“ (sobota 28.10., 12.15, Hykl –
Bernatík, Tobola).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
13. kolo, sobota 28. října: Zábřeh
– Konice (10.00, Jurčák), Nové Sady
– Čechovice (10.30, Lasovský), Olšany – Určice (10.30, Spurný).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,
SK. „A“:
Dohrávané 1. kolo, sobota 28. října: Tovačov – Hvozd (10.00, OFS),
Protivanov – Mikulovice (11.00,
OFS), Loštice – Plumlov (14.30, Vachutka), Dub nad Moravou – Kralice na Hané (neděle 29.10., 14.30,
Matulík).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,
SK. „B“:
Dohrávané 1. kolo, sobota 28.
října: Ústí – Brodek u Prostějova
(12.15), Kozlovice – Pivín (14.00),
Kojetín – Otaslavice (14.30), Němčice nad Hanou volno.
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U15:
13. kolo: 1.SK Prostějov – Baník
Ostrava (neděle 29.10., 10.30, Řezníček – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U14:
13. kolo: 1.SK Prostějov – Baník
Ostrava (neděle 29.10., 12.15, Ol
KFS – Řezníček, Ol KFS).
SpSM – U13 JIH:
11. kolo: 1.SK Prostějov – Vyškov
(sobota 28.10., 10.00).
SpSM – U12 JIH:
11. kolo: 1.SK Prostějov – Vyškov
(sobota 28.10., 10.00).
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
13. kolo, neděle 29. října: Němčice nad Hanou – Olšany (sobota
28.10., 11.45, OFS), Konice – Zábřeh (10.45, Lizna), Želatovice –
Čechovice (10.45, Frais).
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
13. kolo, neděle 29. října: Němčice nad Hanou – Olšany (sobota
28.10., 10.00, OFS), Konice – Zábřeh (9.00, Lizna), Želatovice – Čechovice (9.00, Frais).
OKRESNÍ PØEBOR
STARŠÍCH ŽÁKÙ:
Dohrávané 1. kolo, sobota 28.
října, 9.00 hodin: Brodek u Konice – Pivín, Protivanov – Klenovice
na Hané, Mostkovice – Brodek u
Prostějova (10.00), Hvozd –Určice
(neděle 29.10., 10.00), Plumlov –
Držovice (neděle 29.10., 11.30).
OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
Dohrávané 1. kolo, sobota 28.
října: Určice – Lipová (9.00), Nezamyslice – Horní Štěpánov (10.00),
Olšany „B“ – Otaslavice (12.45),
Smržice – Kralice na Hané (14.00),
Plumlov – Mostkovice (neděle
29.10., 9.00), Pivín – Výšovice (neděle 29.10., 10.00), Ptení volno.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

´
menicko

´
´
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy
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DRŽOVICE
I NADÁLE BEZ ZTRÁTY KYTIČKY B  >  
Olšany v druhé půli zápas zdramatizovaly, v závěru jim došly síly
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Josef
POPELKA
DRŽOVICE Tradiční mužstvo
okresního přeboru si již druhou
sezónu musí vystačit s nejnižší třídou, kterou by ale rádo co nejdříve opustilo. Prozatím vše nahrává
tomu, že by se Držovice na konci
sezóny měly radovat z postupu.
V sobotním odpoledni se jim do
cesty postavily Olšany u Prostějova,
které ještě vloni hrály nejvyšší soutěž OFS Prostějov. I přes sychravé
počasí atraktivní zápas dohrávaného druhého kola skupiny„B“ III. třídy
lákal. A souboj prvního s druhým
v průběžné tabulce nabídl velmi
dramatickou podívanou. Z vítězství
a upevnění si pozice lídra se nakonec radovali domácí.

" # &!
Dosavadní výsledky obou týmů hovořily za vše. Domácí se mohli pyšnit plným bodovým ziskem ze sedmi zápasů, které rekrutovalo jasné první místo.
Olšany se ale držely na druhé příčce s
šestibodovým rozdílem právě na vedoucí Držovice. Bylo tedy zřejmé, že
jde o šlágr nejnižšího patra výkonnostního fotbalu se vším všudy.

&  
Hned druhá minuta dala jasně najevo,
jakým směrem se bude utkání vyvíjet.
Úvodní branka mohla vnést klid na
kopačky domácím, těm se ale další
kombinace příliš nedařily. Uklidnění
přinesla až jednadvacátá minuta, kdy
po španělské spolupráci navýšily Držovice své vedení. Hosté příliš brankáře Menšíka neprověřili.
Co se jim nepodařilo do poločasu,

zvládli hned v úvodu druhé půle. A začalo drama. O několik minut později
vrátil domácím dvoubrankové vedení
Fiferna, aby se ještě jednou prosadil
také Elner a opět tak dal hostům naději. To však bylo ze strany Olšan téměř
vše, na další tři branky Držovic už odpověď nenašly.

PETR

>95*@C*8*G+65Q>5
klikni na
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Hráči se sotva dostávali do tempa a už
tu byla úvodní branka. O tu se postaral
kanonýr Zahradníček, který zužitkoval
nahrávku Španěla Borji - 1:0. Chvíli na
to se zastřeloval domácí Fiferna, jeho
střela z voleje mířila nad. Stejně si počínal Borja, který těsně minul levou tyč
Bačíkovy svatyně. Na druhé straně měl
dobrou příležitost Lubomír Keluc,
který se mnohokrát z těchto šancí nemýlil. Tentokrát ale přímý kop poslal
jen do rukavic Menšíka. Poprvé v zápase se projevila španělská enkláva ve
službách Držovic. Borja vyslal Fernanda, který s pomocí teče poslal obloučkem míč za Bačíkova záda - 2:0. Velmi
zásadní mohla být třiatřicátá minuta,
kdy hostující brankář zasáhl rukou
míč mimo pokutové území. K údivu
snad všech přihlížejících neobdržel ani
žlutou kartu. O dvě minuty později si
ji již vysloužil za faul na pronikajícího
Zahradníčka. I v tomto případě docela
diskutabilní. Olšany tak i nadále pokračovaly v jedenácti a zahrozily střelou
Outraty. Ránu, která směřovala do šibenice, ale Menšík zneškodnil, gólem
neskončila asi ani největší šance hostí
chvíli před poločasem.
Druhá půle přeci jen byla pro hosty
štědřejší. Stejně jako domácí se i Olšany prosadily hned ve druhé minutě.
Po vhazování se míč dostal až k Elnerovi, který už neměl složitou situaci
- 2:1. Snížení přineslo patřičný náboj,
i když od úvodních minut byl zápas
plný emocí a jiskření. Uklidnění zařídil
přesnou střelou k tyči Fiferna - 3:1. Jak
se ale o chvíli později ukázalo, nebylo
to ze strany hostí ještě vše. Přesnou
hlavičkou po centru Antoníčka nedal
Elner Menšikovi šanci a drama bylo
opět na světě - 3:2.

) " ' "      E
%  '}  
Foto: Josef Popelka

Spousta osobních soubojů, hra spíše
ve středu pole, taková byla další čtvrthodinku. Až poté se opět probudil
střelec Zahradníček a zajistil domácím opět dvoubrankové vedení - 4:2.
V poslední desetiminutovce se Držovice prosadily ještě dvakrát, hosté
už reagovat nedokázali. Nejdříve to
byla znovu španělská spolupráce, jen
role si v tomto případě oba spoluhráči
vyměnili. Fernando nezištně nahrál
Borjovi, který už neměl složitou situaci poslat míč do opuštěné brány - 5:2.
Poslední slovo a dovršení hattricku
měl přeci jen snajpr Zahradníček 6:2.

řit, když v hlavní roli byl opět brankář
Bačík. Za pronikajícího Zahradníčka
si kartu již vysloužil. V součtu těch
dvou po sobě jdoucích zákroků měl
být ale zcela jistě poslán do sprch. Domácí to nakonec ale nemuselo mrzet,
utkání přeci jen zvládli.

+,0  

DRŽOVICE V osmi zápasech
nechyběl ani jednou. Také proto
má na svém kontě osmnáct zásahů. Nejlepší střelec domácích
Petr Zahradníček (na snímku)
se dokázal i v sobotním utkání
prosadit hned třikrát. V přesné
polovině odehraných utkání
si připsal tento čtyřiatřicetiletý
útočník hattrick, právem tak
patří mezi obávané hráče. Kolik
ještě přibude přesných zásahů?

Josef POPELKA
Jak se jevil zápas z vašeho pohledu?
„První poločas byl v naší režii, ve druhém jsme soupeře asi trošku podcenili. Hosté přidali na tvrdosti, což nám
chvíli dělalo větší potíže. Pak už asi
odešli kondičně, my se trochu uklidnili
a nasypali jim tam další tři branky.“
Vstřelil jste tři branky. Pokolikáté už?
„Byl to tuším už čtvrtý hattrick.
(úsměv) Samozřejmě je to zásluha ce-

Jako již tradičně se v Držovicích sešla
padesátka těch nejvěrnějších fandů.
Blížící se chladné počasí si vybírá i
v tomto případě svou daň, na vině
mohlo být také souběžně probíhající
utkání prostějovského SK a dalších
derby na Prostějovsku. Přesto i hrstka
* !
fanoušků byla v některých případech
dostatečně hlučná ať už nespokojeI když to nebylo poprvé, co se v této ností, či naopak při brankových situsezóně Petr Zahradníček třikrát pro- acích.
sadil, přesto svou střeleckou potenci
prokázal i tentokrát. Několik dalších
slibných průniků zastavily praporek
pomezního nebo nepřesná koncovka. Zmínit také můžeme jeho parťáka
Borju, který svou technikou a přesnými pasy vyčníval nad ostatními.
1 # "23456781"!9 ( ;
„Cenné vítězství, byť upracované, ubojované a proti
'   #
nepříjemnému soupeři. Kluky jsem nabádal k trpěV první půli si vybral svou slabou livosti. Poločasové vedení dobré, i když ta hra nebyla
chvilku hlavní arbitr. Nejenže měl ideální. Hosté zápas zdramatizovali, čekal jsem, že nás
brankáře hostí za zákrok mimo poku- to položí, naštěstí se tak nestalo. Kluci to uhráli fotbatové území vyloučit, on ale neudělil lově. Pomohli nám oba Španělé, kteří, když tolik neroani kartu žlutou! O dvě minuty poz- zumí, nejsou v tom tak zainteresováni. Jsem rád, že to
ději si mohl domácí fanoušky udob- máme za sebou.“

Foto: Josef Popelka

lého týmu. Daří se mně, daří se mančaftu. Jsme dobrá parta, navíc Španělé
k nám přivedli obrovskou kvalitu.“
Jak jste viděl vyhrocenou situaci
v první půli?
„Myslím si, že minimálně měl brankář
dostat žlutou kartu, ale rozhodčí je pán
na hřišti. Více se k tomu vyjadřovat
nechci.“
 Vedete tabulku, neztratili jste
ani bod. Myslíte už na postup?
„Změřili jsme síly už téměř s každým
v soutěži a je vidět, že se nám daří.
Máme rozhodně na to, abychom postoupili, což si samozřejmě všichni
moc přejeme.“
Panuje proto spokojenost?
„To rozhodně. Blíží se konec podzimu,
rádi bychom zvládli i poslední kolo
a zajistili si tak skvělou výchozí pozici
do jarních bojů.“

  0#    0 ?

TJ Sokol Držovice

6 : 2

+  *"<=>6781"!* )  ;
„Myslím si, že první gól byl z ofsajdu, ale to se nakonec
nějak zahrálo, rozhodující to ale nebylo. Vrátili jsme se
do zápasu ve druhém poločase. Věřil jsem, že bychom
mohli i vyrovnat, ale prohráli jsme souboj ve vápně,
domácí navýšili vedení, pak už to bylo složité. Další
branky už byly důsledkem naší nekoncentrovanosti.
Nezatáhli jsme se, chtěli hrát až do konce a zapomínali
na zadní vrátka.“

TJ Sokol Olšany

Dohrávané 2.kolo III. třídy OFS, skupiny B
Štěpánek

Antoníček
M. Rokyta

Jindřich

Antonín

Koutný

Šťastný

SKÁCEL

POSPÍŠIL
Menšík

Zahradníček

Procházka

L. Rokyta

Keluc

Hansl
Bačík

Míška

Borja
Valenta

Outrata

Mazal

Fiferna

Posker

Štverák

Elner

Fernando

Branky: 74. a 85. Zahradníček, 21. Fernando, 51. Fiferna, 81. Borja
Střely na branku:
Rohové kopy:

9
4

Střely mimo branku:

4

DRŽOVICE

6 :2

OLŠANY

( 2 :0)

Rozhodčí: Milar – Budaj, Protivánek.

Branky: 47. a 60. Elner
Střely na branku:

Diváků: 50

Rohové kopy:

5
3

Střely mimo branku:

Žluté karty: -

Žluté karty: 35. Bačík

Střídání: 25. Maška za Štěpánka, 74. Rolný za Koutného, 85. Kmoščák za Šťastného, 87. Popelka za Borju

Střídání: 30. Řezníček za Poskera, 80. Zatloukal za M. Rokytu, 85. Ječmeň za Antoníčka

4

letos slavíme jubileum...

Pondělí 23. října 2017
www.vecernikpv.cz

fotbal

39

2.5(61«3ą(%25SRGOXSRX9HêHUQËNX
KOLA
V
TIŠTÍNĚ
DERBY
DVOU
POLOČASŮ
Dobromilice
srovnaly
a
urvaly
penalty
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servis připravil Josef Popelka a Jiří Možný
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TJ SOKOL ÈECHOVICE „B“
Teprve druhou porážku v sezóně uštědřila lídrovi soutěže čechovická
rezerva. A to dokonce na jeho vlastním hřišti. Že mohou hráči z
předměstí Prostějova uspět na druhém konci, to nečekali asi nikdo.
Perfektně ale využili slabin souboru, který po zvládnutých šlágrech
nebyl tentokrát dostatečně připraven.

KOLA

SM

LÍK

HANÁ NEZAMYSLICE

Úzký kádr zapříčinil, že v jeden den museli nastoupit někteří plejeři
nejen za rezervní tým dopoledne, ale i za „áčko“ odpoledne. Při
dalších absencích z toho těžko mohlo být něco jiného než debakl.
Obzvlášť, když hráči Horního Štěpánova byli hladoví po celých devadesát minut. Osmička byla ještě milosrdným vysvědčením.

PROGNÓZA NA 13. KOLO
   )+

VS.

Tip

Domácí prohráli na domácí půdě pouze jeden zápas, Výšovice Veèerníku:
naopak pouze jedenkrát přivezly plný počet bodů ze hřiště sou3:1
peře. Nejen tato bilance nahrává více Čechovicím. Ostřílenější
mužstvo bude hrát prim.
------------------------------------------------------------------------------------------------FC Dobromilice

VS. TJ Sokol Otaslavice

Tip

Pokud se obě mužstva vyrovnají s nerovným dobro- Veèerníku:
milickým povrchem, můžeme být svědky kvalitního
2:3
souboje. Celky z horních pater tabulky jsou toho zárukou.
Více zkušeností má přeci jen otaslavické mužstvo.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Urèice „B“

VS.

TJ Tištín

Tip

Svěřenci Karla Vlacha už musí na svém hřišti zabrat, aby Veèerníku:
se nedostali do problémů. Tištín je ale velice houževnaté
2:2
mužstvo, které zcela jistě pokukuje po lepším umístění. Zabere v ten pravý čas a vylepší si tak postavení po podzimu?
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Vícov

VS. TJ Horní Štìpánov

Tip

Vícovští si podzim představovali určitě jinak. Jeden z nejhorších Veèerníku:
útoků je ale na lepší umístění málo. To Horní Štěpánov může
1:3
být docela v klidu, což je také znát na jeho výsledcích. Také tentokrát si odveze všechny body.
------------------------------------------------------------------------------------------------FC Ptení

VS. TJ Sokol Vrahovice

Tip

Jednoznačná záležitost. Ačkoliv poslední Ptení zbraně ne- Veèerníku:
skládá, vedoucí celek by neměl být tím týmem, na kterém
0:5
se domácí chytí. Spíše budou muset spoléhat na zimní přípravu. Projeví se silný tah na bránu.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Haná Nezamyslice

VS.

FC Hvozd

Tip

Pokud počasí nebude proti, domácím bude ku prospěchu Veèerníku:
kvalitní povrch, kterým v Nezamyslicích disponují.
3:1
Kombinační hra Hané bude hostům dělat potíže, nikoliv
však nepřekonatelné. Domácí si ale se soupeřem poradí.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Brodek u Pv

VS.

Jiskra Brodek u K.

Tip
Souboj Brodků nabídne vyrovnanou partii. Oba celky mají Veèerníku:

velmi podobnou bilanci. Domácím se ale více daří na hřištích
soupeře, hosté to mají přesně naopak. Proto se i v tomto
souboji dočkáme dělby bodů.

2:2

POØADÍ KANONÝRÙ
1. Jan STUDENÝ (Vrahovice)

18 branek

2. Pavel FARNÝ (Vrahovice)

11 branek

3. Jakub ŠPAČEK (Dobromilice)

10 branek

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

2:2

(2:0), PK 2:4

TIŠTÍN V nejjižnější výspě
prostějovského regionu se
včera utkaly v místním derby celky domácího Tištína a
Dobromilic. Přestože pohled
do tabulky Okresního přeboru
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
mohl leccos napovídat, v derby
papírové předpoklady neplatí. To se také splnilo v prvním
poločase, kdy si domácí vypracovali dvoubrankový náskok.
Přišli ovšem také o vyloučeného hráče a síly v závěru znatelně chyběly.
exkluzivní reportáž
pro Večerník
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KALÁB
Tištínští začali pěkně zostra. Po dlouhém
nákopu a nedorozumění soupeřových

stoperů se už po devíti minutách dostal k míči Kratochvíl, udělal
kličku stoperovi a pohodlně otevřel skóre zápasu – 1:0. Kratochvíl byl i nadále při chuti a zkoušel to rychlým postupem zleva,
brankář vyrazil jeho pokus na roh. Dobromilice si po půlhodině
hry vypracovaly sérii rohových kopů, po jednom z nich zahrál
Hanák na brankové čáře rukou a byl vyloučen. Šenkyřík ovšem
nařízenou penaltu neproměnil. Ještě do poločasu tak domácí
zvýšili svůj náskok, když po rozehraném volném kopu na zadní
tyči hlavičkoval Slavík - 2:0.
Hned v úvodu druhé půle se v náznaku brejku objevil domácí
Kratochvíl, na druhé straně Špaček z přímého kopu trefil jen
zeď. Snížení Dobromilic viselo ve vzduchu a realizoval jej po
nepřímém kopu dorážkou Richter - 2:1. Tentýž hráč vzápětí
ve vyložené šanci překopl branku a poté z první napálil břevno.
Deset minut před koncem rozjel další akci, Václavík zleva odcentroval a Špaček na vzdálenější tyči vyrovnal - 2:2. V závěrečných penaltách nebyli úspěšní domácí Hýsek a Rehák, při stoprocentní úspěšnosti hostí tak Dobromilice braly bod navrch.
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Pozápasové hodnocení trenérù
Karel CHALUPA – TJ Tištín:
„Hráli jsme doma, kde se nám zatím moc nedaří, tak jsme
chtěli dosavadní dojem trochu napravit. Začátek utkání z naší
strany byl dobrý, zápas pak poznamenalo vyloučení našeho
hráče a penalta. Těsně před přestávkou jsme vstřelili druhou
branku, ale bylo jasné, že soupeř má takovou kvalitu, že
pokud dají branku, vytvoří si dostatečný tlak k vyrovnání. To
se ve druhém poločase vyplnilo, fyzicky jsme začali odcházet,
navíc jsme nehráli na zrovna ideálním terénu. Penalty byly vabank. Neprohráli jsme, ale přesto jsme trochu zklamaní.“

Michal ROCHLA – FC Dobromilice:
„Utkání bylo vyloženě ubojované. Pro nás i pro domácí to
bylo derby, které nemá jasného favorita. Bylo více vyhecované, hrálo se s větším nasazením než v ostatních zápasech.
Zpočátku hrály roli výhoda a znalost domácího hřiště,
v závěru jsme asi víc chtěli. Zápas samozřejmě ovlivnilo
vyloučení v prvním poločase. V druhém poločase jsme věřili,
že proti oslabenému soupeři zápas otočíme, mohli jsme
rozhodnout už dřív. Šlo v podstatě o vyrovnaný zápas, druhý
poločas jsme měli víc ze hry a zaslouženě srovnali skóre.“

12. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
FC Hvozd
TJ Sokol Určice „B“

3:2
(2:2)

Branky: 15. Procházka, 22. Hanák
vlastní, 90. Krása ml. – 13. Kouřil, 17.
Mlčoch. Rozhodčí: Němec – Duda,
Sommer. Žluté karty: 41. Procházka –
38. Hanák, 83. Rotschedl. Diváků: 25.
Sestava Hvozdu: Hlavinka – T. Dostál (55. Dostál), Procházka, J. Krása
ml., Vyroubal – Muzikant, Spíchal (65.
Brach), Enkhbaatar (68. Burian), Koutný, Bílý – R. Krása (89. J. Krása st.). Trenér: Karel Procházka.
Sestava Určic: Pokorný – Kadlec
(78. Hudský), Nakládal, Hanák, Grulich – Muzikář (50. Sosík), Žáček (79.
Rotschedl), Mlčoch, Ježek (79. Nadymáček) – Kouřil, Střebský (68. Pavlů).
Trenér: Karel Vlach.
Hodnocení trenérů:
Karel Procházka: „Ze začátku to byla
spíše hra bez obran. Hosté vstřelili branku a my na ni hned reagovali. Pak se hra
srovnala. Zápas bych řekl spíše remízový. Nám se v poslední minutě podařilo
z penalty skórovat, takže nakonec body
zůstaly doma, což jsem rád.“
Karel Vlach: „Připadlo mi, že kluci přijeli do Hvozdu na výlet. Nabádal jsem
kluky, aby nebrali v potaz, že soupeř je
předposlední. Šli jsme do vedení, přišla
ale standardka a vyrovnání. Stejný scénář
i u další branky. To, že jsme neproměnili
šance, spíše mladé kluky z Hvozdu nakoplo. Druhý poločas byl z naší strany
úplně o ničem. Vůbec jsme neohrozili
bránu, touha po vítězství žádná. Z výsledku jsem zklamaný. Kluci se musí probrat, snad jim ta facka k tomu pomůže.“
TJ Sokol Vrahovice
TJ Sokol Čechovice „B“

0:2
(0:0)

Branky: 19. Němeček, 81. Hanák.
Rozhodčí: Novák – Kopřiva, Doležel.
Žluté karty: 39. Prucek, 46. Farný – 36.
Jodl. Diváků: 60.
Sestava Vrahovic: D. Pokorný – Prucek, M. Bukovec, J. Doležel, Šmíd –
Dvořák (46. Michalec), Marek (80.
Kratichvíl), S. Bukovec, Kučera (84.
Klíč) – Farný, Petík (57. Alexy). Trenér: Miloslav Schwarz.
Sestava Čechovic: Zelinka – Frys,
Jano, Šťastný, Prášil – Foret (70. Jančík),
Jansa (46. Hanák), Bilík, Matula (84.
Meixner), Němeček – Jodl (90. Stískal). Trenér: Rudolf Valný.

Hodnocení trenérů:
Miloslav Schwarz: „My jsme hráli
fotbal, oni dávali branky... A to bohužel
po našich hrubých individuálních chybách, kdy nejprve gólmanovi vypadne
míč z ruky a pak podstoupíme souboj
ve středu hřiště. Za to jsme tvrdě zaplatili. Bohužel se projevily absence, kdy
nám chyběli čtyři hráči včetně kanonýra Studeného. Ten asi nejvíce. Protože
tutovky jsme si vytvořili, ale gól nedali.
Věřím, že s týmem tato první porážka
nezamává.“
Rudolf Valný: „Šli jsme do zápasu
s tím, že si jej užijeme, nebyl na nás žádný tlak, neměli jsme co ztratit. Vyrovnali
jsme se soupeři důrazem, agresivitou,
drželi jsme míč na nohách, to vedlo
k dobrému výsledku. Vytvářeli jsme si
šance, hlavně z brejků, soupeři naopak
nedovolili dotáhnout jejich šance. Se
štěstím jsme šli do vedení. Ve druhé
půli domácí nastřelili břevno, nevyužili
sólový nájezd. To jsme přežili, odebírali
soupeři míče a vstřelili vítězný gól. Asi
nás trochu podcenili. Zjistili jsme, že se
dá hrát s každým soupeřem. Vítězství si
cením. Jak body, tak i bojovnost. Ukázali jsme, že fotbal umíme hrát.
TJ Sokol Otaslavice
FC Ptení

4:1
(3:1)

Branky: 23. Hon, 41. Smékal, 44. Tkáč,
88. Vogl – 22. Holinka. Rozhodčí: Peřina – Mašek, Motal. Žluté karty: 28.
Rušil, 48. Gerneš, 73. Šubrt – 43. Doležel, 74. Kohout. Diváků: 80.
Sestava Otaslavic: Orálek – Hrazdíra,
Rušil, Vogl, Ruszó – Tkáč, Smékal, Šubrt, Gerneš – Zatloukal, Hon. Trenér:
Jiří Hon.
Sestava Ptení: Lang – Kohout, Hrabal,
Vyroubal, Látal – Šmída (17. S. Doležal), Holinka, Nevrla, M. Steiner (54.
Dospiva) - M. Steiner, Peterka. Trenér:
Vlastimil Šmída.
Hodnocení trenérů:
Jiří Hon: „Z těchto zápasů je zisk tří
bodů hodně cenný. Soupeř hraje spíš
silový než technický fotbal. Hráči Ptení
nevypouští žádný souboj. Tím nedávali
našim hráčům moc prostoru, což byla
asi jejich taktika. Z naší strany jsme šli
do zápasu v úplně jiné sestavě, než jsou
hráči zvyklí. Pár omluvenek. Začátek se
nám moc nepovedl. V obraně vládla panika a tím jsme pustili Ptení do vedení.
To hráče probudilo. Zvládli zápas otočit

a dotáhnou vítězství do konce. Tím patří hráčům velké díky.“
Trenér Pivína Vlastimil Šmída nebyl
opětovně k zastižení na mobilním telefonu, a to ani v sobotu a v neděli.
TJ Horní Štěpánov
Haná Nezamyslice

8:0
(5:0)

Branky: 4., 42. a 68. Klimeš, 53. a 79.
Gryc 17. Bašný, 29. Ščudla, 40. Rychnovský. Rozhodčí: Dömisch – Hubený, Motal. Žluté karty: bez karet.
Diváků: 74.
Sestava Horního Štěpánova: Havlíček – Rychnovský, Žilka (61. Svoboda),
Sígl, Ščudla – Fojt (73. Kamený), L. Klimeš (80. Červinka), Němec, Deutsch
– Bašný (46. Gryc), Klügl. Trenér: neobsazen.
Sestava Nezamyslic: Buriánek – Lakomý, Machálek, Frgál, Plucnar (87.
Zb. Špička) – Hradil, Zd. Špička, Hájek, Vévoda (46. Moravec) – Matoušek
(76. Flajzar), Majer. Trenér: Drahomír
Crhan.
Pohledem trenérů:
Horní Štěpánov: Z rozhodnutí klubového vedení TJ Horní Štěpánov se
k utkání nemá nikdo vyjadřovat.
Drahomír Crhan: „Dali jsme horkotěžko dohromady sestavu a podle toho
to vypadalo... Hráli i kluci, kteří v tentýž
den nastoupili za béčko. Soupeř nás jednoznačně přehrál, byl ve všem lepší a zaslouženě vyhrál. Nedostali jsme se vůbec
k ničemu... Mohli jsme prohrát i daleko
vyšším rozdílem, náš gólman chytil minimálně čtyři tutovky soupeře. Ono když
není s kým hrát, je to těžké... Musíme to
v zimní přestávce řešit. Čeká nás ale důležité utkání s Hvozdem, pokud neuspějeme, bude to holý boj o záchranu.
Jiskra Brodek u Konice
Sokol Vícov

4:1
(2:0)

Branky: 8. Koudelka, 12. H. Burget, 57.
A. Burget, 77. Grulich – 86. Šobr. Rozhodčí: Pitner – Němec, Petrásek. Žluté
karty: 65. Možný – 39. Humpolíček,
42. Zdobina, 68. Baránek, 85. Bartlík.
Diváků: 35
Sestava Brodku u Konice: Janků –
Blatner, Barták, H. Burget, Hloušek
– Grepl (Procházka), Možný (71. Müller), Z. Koudelka, P. Koudelka, Zapletal
(52. Grulich) – Grepl. Trenér: Patrik
Müller.
Sestava Vícova: Brabec – Zdobina,

Humpolíček, Vávra, Chytil – Šobr, Světlík
(65. Štuler), Baránek, Bartlík – Ježek (67.
Vaverka) Bartoš (39. Rozsíval). Trenér:
Miroslav Krutovský
Hodnocení trenérů:
Patrik Müller: „Do utkání jsme vstoupili aktivně a hned na začátku vstřelili
dvě branky. To nás uklidnilo, hráli jsme
dobře. Mohli jsme přidat i další góly, ale
koncovka nás zradila. Ve stejném výkonu jsme pokračovali i ve druhé půli a nakonec výhru zvýraznili. Byla zasloužená, byli jsme herně lepší. Tímto vzkazuji
hráčům velkou chválu, panuje spokojenost s výsledkem i výkonem. Jediné, co
mrzí je inkasovaný gól na konci.“
Miroslav Krutovský: „Nedařilo se...
Hned v úvodu jsme dostali dva góly a
bylo po zápase. Nemáme sílu, obracet
zápasy a přestože jsme se snažili, Brodek byl prostě jednoznačně lepší. Chybí
nám vepředu střeďák, který by podržel
míč a dal tomu jakousi myšlenku. Nemluvě o naší finální fázi, nemáme prostě
útočníky. Je to pro nás těžká sezona“
FK Výšovice
3:0
(2:0)
Sokol Brodek u Pv
Branky:2.Koukal,10.Fildán,75.Ryšánek.
Rozhodčí: Vrážel – Weisser, Procházka.
Žluté karty: 84. Fildán – 16. Fialka, 70.
Typner, 88.Gamberský.Diváků:35.
Sestava Výšovic: Pychora – Kozdas,
Křížek (61. Okleštěk), Krčmář, Škop –
Ryšánek, Křivinka, Obručník, Koukal
– Fildán, Olbert. Trenér: Michal Dudík
Sestava Brodku u Prostějova: Král –
Gamberský, Sochor (81. Vlachynský),
Hudeček (46. Zbořil), Soldán, Typner,
Piňos, Rakáš, Fialka, Zatloukal, Matoušek. Trenér: Jaromír Matoušek.
Hodnocení trenérů:
Michal Dudík: „Tak jasné, jak napovídá výsledek, to nebylo. Ale podařilo se
nám vytvořit si hned v deseti minutách
dvoubrankový náskok a hru jsme od
té doby kontrolovali. Vytvořili jsme si i
pak dost šancí, ale třetí branku ne a ne
vstřelit. Povedlo se to až ke konci zápasu. V té druhé půli se odehrával děj spíše
ve středu hřiště, kontrolovali jsme děj.
Výsledek i výkon mě uspokojil.“
Přemysl Slouka: „Nastoupili jsme s chutí o aktivní hru, útočný fotbal, ale paradoxně nás venku zradily rychlé brejky
soupeře. Místy jsme sice nepustili soupeře přes půlku, ale bohužel neproměňovali šance. Herně jsme ale byli lepší.
Podobné to bylo i ve druhém poloočase, hrál se vyrovnaný fotbal. Až na deset
minut začátku utkání tak mohu být
s výkonem spokojen, jediný problém
byla koncovka.“
(jp, pk)
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„NEMÁM UŽ NA KOLO ČAS, DĚLÁM DŘEVOSTAVBY!“

Někdejší výtečný dráhař Pavel Buráň od cyklistiky odbočil, v Prostějově
ale opět prožil trenérskou radost s vítězem Memoriálu Otmara Malečka
silnice, je to velice těžké a on je hodně
rychlý. Navíc přiletěl z Japonska a byl
tady jen pět dní, aklimatizace udělala
také své. O to lepší a cennější výsledek
to pro něj byl.“
 Bylo to překvapení, když Vás
Theo kontaktoval?
„Znám jeho historii a vím, že potřebuje body do světového poháru, tak
mi bylo jasné, že bude muset z Japonska přijet. Je to asi měsíc, kdy mě kontaktoval poprvé, jestli bych měl na něj
čas. Známe se od roku 2008, kdy jsme
spolu byli na olympiádě v Pekingu.
Máme k sobě poměrně blízko, jsme
občas v kontaktu a napíšeme si, takže
to automaticky vyplynulo.“
 Co lze za tak krátkou chvíli
předat?
„Vůbec nic. Pouze vzpomínky, co
máme. (úsměv) Sice jsme se nepotkali v Japonsku, ale systém je tam
pořád stejný, takže se bavíme jak
v rámci původního
ho
o Japonsku, tak i Pekingu. Co
interview
jsme mohli na olympiádě udělat
líp a jaké si z toho vzal ponaučení.“
pro Večerník
ík
 Tři roky zpátky jste přicestose ptal
val s reprezentací Íránu. Jak vás
tato štace obohatila?
Jiří
„To byla doba, kdy jsem měl na staMOŽNÝ
rost všechny Íránce, připravovali jsme
se na Asijské hry v Jižní Koreji, kde se
 Jaký to pro vás byl návrat
vrat zpátky nám podařilo vyhrát keirin. Šlo jen
do Prostějova, navíc s novou
ovou repre- o půlroční záležitost.“
zentací?
„Musím upřesnit, nejsem tu s novou
reprezentací, ale Bosovi pomáhám
jen dočasně na tyto závody,
vody, je to
jednorázová kamarádská výpomoc.
Theo přiletěl z Japonska, kde je s Tomášem Bábkem na keirinu,
inu, potřebuje ale body do seriálu Světového
poháru, tak přiletěl na dva
va závody
do Evropy a poprosil mě, protože
se známe a rok jsem ho trénoval
rénoval
v Holandsku, jestli bych se tu
o něj nemohl postarat. Takže
upřesním, že ho netrénuji,
nuji,
ani nikoho jiného. Aktuálně
álně
dělám dřevostavby a trochu
chu
jsem odbočil od cyklistiky.
ky.“
(úsměv)
 Měl jste možnost vidětt
ho i na trénincích, nebo až
tady v Prostějově?
„Přiznám se, že tím, jak
jsem zaneprázdněn dřevostavbami, tak jsem
trochu pryč z cyklistiky
m
a moc jsem toho teď o něm
nevěděl. Vím, že skončil naa
hce
silnici mezi profíky a chce
piádu
se nominovat na olympiádu
do Tokia, právě proto see přesouvá
ně mu tato
zpátky na dráhu. Evidentně
změna svědčí, protože na prostějovské
uhý nejlepší
dráze zajel historicky druhý
čas 10,33 sekundy. Když přijdete zee
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PROSTĚJOV Triumf v nabitém
keirinu a třetí místo ve sprintu si
z letošního ročníku Memoriálu
Otmara Malečka odvezla nizozemská hvězda Theo Bos. Pod úspěchem několikanásobného mistra
světa a olympijského medailisty
byl podepsán i Pavel Buráň. Právě
legendu české dráhové cyklistiky
totiž čtyřiatřicetiletý Holanďan
oslovil krátce před svým návratem
do Evropy. Postavou nevysoký,
avšak výkony a úspěchy nepřek vrátil na
hlédnutelný muž se tak
ici trenéra
prostějovský ovál v pozici
tně udělal
a mezi závody si ochotně
íku. Pohočas i na čtenáře Večerníku.
m, čemu se
vořil mimo jiné o tom,
odnotil ponyní nejvíce věnuje, zhodnotil
snil se, že si
zici svých nástupců a zasnil
jednou skutečně zajede na českém
arametrů.
velodromu světových parametrů.

 Bylo to hodně odlišné od evropských zvyklostí?
„Absolutně. Íránská nátura je jiná než
evropská. V žádném případě neříkám,
že horší, bylo tam poměrně hezky,
akorát tam bylo strašné horko a v těch
vedrech se nedalo trénovat. Připravovali jsme se tedy buď hodně brzo ráno,
nebo hodně pozdě večer, ale vždy
to byly doby, kdy se tvořily dopravní
zácpy, takže to na silnici bylo velice
těžké a trénovali jsme na dráze. Proto
jsem je vzal sem do Evropy, kde bylo
daleko příjemnější klima. Moc si to tu
ppřijet.
ijet
et..“
oblíbili a chtěli by opětt př

 Takže jste s nimi stále v kontaktu?
„Ano. Sice jen korespondenčně, ale
každý rok mě poprosí, jestli by mohli
přiletět.“

ží. Musí vás to hlavně naplňovat,
to platí při každé lidské činnosti,
nejen při cyklistice. Je pravda, že
cyklistika je hodně bolavý sport,
ne spousta lidí to vydrží, někdo

Kluci dostanou i peníze, kdežto ve
světě to tak často nebývá. V Česku
dráhu naštěstí zaštiťuje armáda,
což je záchrana celého českého
sportu, nejen cyklistiky.“

Memoriál Otmara Malečka se koná už dlouho
a díky kategorii Grand Prix 1 sem láká kvalitní
závodníky automaticky. Už to není prosím, prosím
přijeď, ale spíše se musejí někteří cyklisté odmítat,
protože kapacita d
dráhy je bohužel vždy omezená...

 To máte tedy pořádný záběr - Rakousko, Írán, Theo
Bos...
„To teda! (smích) Ale cyklistika je
pořád jedna, to je na tom to hezké.
Vím, že se pořád pracuje podobně
jak v Íránu, tak v Rakousku, Holandsku i Česku. Akorát jde o to, kdo má
větší vůli, ta ponejvíce rozhoduje,
o ní to je.“

Foto: Zden-k Vysloužil
 Říkáte, že jste od cyklistiky
trochu odbočil, bylo toho už
hodně a potřeboval jste trochu
odpočinek?
„Ne, to ne. Ke dřevu jsem tíhl už
dříve, inklinuji k němu už de facto
od chvíle, co jsem přestal jezdit na
kole. Teď jsem se rozhodl, že chci
tuto činnost rozvinout a posunout
dál. Cyklistika se dá dělat i při tom,
syn se jí nedávno začal věnovat.“
 Takže jde ve vašich šlépějích?
„Zatím nakračuje. (smích) Uvidíme, jakým směrem se jeho cesta
bude vyvíjet dál. Zatím jsou to
nesmělé krůčky, tak to ve sportu
vesměs chodí.“
 Poznáváte v něm sebe, když
jste s cyklistikou také začínal?
„Se zájmem o sport určitě. Je zapálený, chce, baví ho to, to je nejdůležitější. Platí to obecně pro každého, kdo chce, baví ho to, trénuje
a je cílevědomý, tak ne vždy, ale
většinou se k cíli minimálně přiblí-

odejd fyzicky, jiný psychicky,
odejde
chce to vždy najít nějaký kompromis a mít dobrého trenéra v zádech Nesmí se nic přehánět, ale
dech.
ani bbýt úplně laxní.“
 Udržujete se stále, jezdíte
ještě na kole?
„Byl jsem letos se synem čtrnáct
dní na
n Mallorce a bolelo to, bolelo
to moc.
m (smích) Bohužel nemám
na ko
kolo čas, ale třeba to bude lepší.
Přeju si to a dávám si to za cíl.“
 Jak
J vnímáte, že se i v Českonají tak kvalitní
ké republice
re
dráh
dráhové závody, protože moc
příle
příležitostí vidět v tuzemsku tak
špičk
špičkové závodníky není?
„To je
j pravda. Memoriál Otmara
Male
Malečka se tady koná už poměrně
dlouh
dlouho a několikátým rokem se
jedná o kategorii Grand Prix 1, ta
sem láká kvalitní závodníky automatic
maticky. Už to není prosím, prosím
přije
přijeď, ale spíše se musejí někteří
cykli
cyklisté odmítat, protože kapacita
dráhy je vždy omezená.“ (úsměv)
 Říkáte,
Ř
že se už v tomto sportu tak
t detailně nepohybujete,
jak na
n tom ale podle vás je v tuto
chvíl
chvíli česká dráhová cyklistika?
„Sam
„Samozřejmě dění sleduju, jezdím
s Rakouskem
R
po pohárech a mistro
trovstvích světa, kde jim pomáh
hám,
takže u zdroje dění de
fa
facto pořád jsem. Odpověď by
se dala rozdělit na sprinterskou
a stíhačskou skupinu. V té druh bohužel nejsou lidi, Martin
hé
B
Bláha letos končí, je to jeho posl
slední
sezóna. Je potřeba pracovat s mládeží, jako tomu bylo
na Dukle
D
Brno, kdy eliťáci nebyli
a veškerou
veš
energii věnovali mladým, kteří pak vyrostli. Stále pracují s mladými, takže podhoubí je
pořá
pořád kvalitní, včetně seniorských
kateg
kategorií. To teď čeká stíhače.“
 Pozorujete zásadní rozdíl,
jak se k cyklistice přistupuje
v zahraničí a tady v Česku?
„No, musím říct, že ne až moc. Dokonce bych si troufl říct, že u nás je
to díky Dukle a armádnímu sportu
opravdu na profesionální úrovni.

 Takže spatřujete potenciál
posunout se více do evropské
i světové špičky?
„No, ještě bych to řekl jinak. Vůle
je velká, což je důležité. Co je ale
zatím blbé, tak dráhová cyklistika
se dělá na dráze a u nás bohužel
zatím ještě světovou dráhu nemáme... Snad se blýská v Brně na lepší
časy, ale to se už blýská třicet let,
co jsem u cyklistiky. (trpký úsměv)
Když dráha bude, posuneme se
stoprocentně opět o level výš.“
 Takto se v Brně hovoří rovněž o fotbalovém nebo hokejovém stadionu!
„Každý sport si chce zaseknout
drápek. Nejsem politik, je to ale
o politických rozhodnutích, co si
budeme povídat...“
 Věříte ale, že se v dohledné
době dočkáte?
„To doufám! Moc rád bych si na
nové dráze ještě zajezdil, hlavně
ale můj syn a vůbec mladí kluci
z celé republiky, aby měli možnost
a nemuseli jezdit do Vídně. Tam to
zaprvé stojí spoustu peněz, zadruhé je tam těžké dojíždění.“
 Když jste zmínil dřevostavby, máte tedy nějakou rodinnou
firmu?
„Jsem OSVČ a mám kluky okolo
sebe, kteří mi pomáhají dřevostavby realizovat. Jezdíme po celé republice a děláme i menší věci.
 Byl to odmalička váš koníček?
„Jako dítě jsme si stavěli motokáry, kdy jsme si ze starých kočárků
brali kolečka a přidělávali je na
bedničky, ručně šroubováčkem je
dotahovali. Takto jsme si je smontovali, sjížděli jsme tehdy kopec
dolů a nohama jsme řídili. Takže ke kutilství jsem měl vždycky
vztah a posléze to přešlo do profesionální roviny.“
 A nyní vás tato aktivita naplňuje?
„Ano, velmi! Vždy dělám to, co
mě baví. Kdyby mě to nebavilo,
tak bych to dlouho asi nedělal.“
(úsměv)

vizitka
PAVEL BURÁŇ
✓ narodil se 25. dubna 1973 v Brně
✓ bývalý úspěšný dráhový cyklista, československý a český reprezentant v keirinu,
sprintu a týmovém sprintu
✓ účastník olympijských her 1996 v Atlantě
(9. ve sprintu) a 2000 v Sydney
(7. v keirinu, 9. ve sprintu, 11. v týmovém sprintu)
✓ pětinásobný medailista z mistrovství světa, devítinásobný medailista
z mistrovství Evropy, juniorský vicemistr světa (Middlesbrough 1990),
více než třicetinásobný mistr republiky
✓ po skončení aktivní kariéry se stal trenérem a vedl reprezentace České
republiky, Itálie, Íránu, spolupracuje rovněž s Rakouskem a Nizozemcem
Theo Bosem
zajímavost: „Král cyklistiky“ 1999 a 2000 proslul až hodinovým stáním
na kole, kvůli němu UCI zavedla pravidlo, že při sprintu smí jezdec stát
na kole nejvýše třicet sekund

Pondělí 23. října 2017
www.vecernikpv.cz
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ÚSPĚŠNÝ VSTUP BC DTJ DO NOVÉ SEZÓNY
Boxeři Prostějova zdolali soupeře z Třeboně

PROSTĚJOV Vybojovat medailové umístění je vždy lehčí než Tankó. Hrál takticky, aby si zaboxoval,
následná obhajoba. Prostějovští boxeři si v minulém ročníku soupeř na něj neměl, je to špička, tedy
nastavili laťku hodně vysoko, když získali stříbrné extraligové zasloužená výhra.“
medaile. A stejně jako v předchozím ročníku, i letos prahnou
váhová kategorie do 60kg:
po zlatu. Na první test, jak se jim bude dařit v novém ročníku,
Filip Barák
museli čekat až do druhého dějství, protože v tom prvním
neobsazeno
bez boje
zářijovém měli volný los. Ve druhém kole je v nedělním
dopoledni čekal Hydrokov Třeboň. A Večerník byl u toho!
původní
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

DTJ PV
SKB TŘ

10
6

jovští rohovníci také úspěšně. Na body
nejprve zvítězil Lukáš Dekýš, kterého
vzápětí napodobil o kategorii výš Tomáš
Veselý. Občerstvení diváků o přestávce
tedy probíhalo za stavu 8:0, kdy bylo jasné, že domácí už nemohou prohrát.
První utkání po přestávce nemělo dlouhého trvání, když rozhodčí ukončil zápas
Jardy Pavelky už v prvním kole. Domácí
borec byl po dobře mířených úderech
otřesen a v zápase nemělo smysl pokračovat. Úspěšný nebyl ani Kamil Hladký v
kategorii do 81 kg, hosté po tomto utkání
už snížili na 8:4.
O konečném vítězství tak rozhodl
v předposlední váhové kategorii Erik
„Kladivo“ Tlkanec, který svého polského soupeře jednoznačně přeboxoval.
Vposledníkategoriinad91kilogramůnarazil Dominik Musil na Adama Kolaříka
a opět se mu v ringu nevedlo. Třeboňský
blonďák tak na body upravil stav na konečných 10:6 pro domácí.

prvním úder šel Jardovi na bradu, pak
ho trefil na játra a zápas byl ukončen. Je
to pro něj zkušenost, musí na sobě pracovat.“

FOTO & VIDEO
GALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

váhová kategorie do 81kg:
Kamil Hladký
Lukáš Fajk
1:2 na body

váhová kategorie do 64kg:
Lukáš Dekýš
Jakub Šuda
3:0 na body

Hodnocení prostějovského kouče
Petra Novotného:
„Oba soupeři se spolu potkali již na
mistrovství republiky. Kamil Hladký
Hodnocení prostějovského kouče
je fyzický boxer, pohyblivý, ale Fajk
Petra Novotného:
jej vlastně uhnal. Kdyby mu Kamil
„O váhu výše se představil Lukáš Dekýš stačil v kondici, tak by mohl zvítězit,
s mladým Šudou. V utkání předvedl své ale bohužel.“
zkušenosti, pohlídal si soupeře, k ničeváhová kategorie do 91kg:
mu ho nepustil a zaslouženě zvítězil na
Erik Tlkanec
body.“
váhová kategorie do 69kg:
Tomáš Veselý
Jugdera Bazargura
2:1 na body

Mateusz Kowalczyk
2:1 na body

Hodnocení prostějovského kouče
Petra Novotného:
„Byl to tvrdý souboj, ale Tlkanec byl
Hodnocení prostějovského kouče
přesnější a chytřejší. Soupeř vzdoroPetra Novotného:
val, klobouk dolů za jeho výdrž, ale na
„Tomáš Veselý ve své premiéře nara- Erika prostě neměl.“
zil na soupeře mongolského původu
váhová kategorie nad 91kg:
a nad zkušeným soupeřem zvítězil.
Dominik Musil
Ukázal srdce a vyhrál zaslouženě.“

Prostějovský trenér Petr Novotný měl
zmapovány všechny boxery, čemuž přizpůsobil taktiku, která se nakonec ukázala jako vítězná. Do utkání ale nastupovali domácí v nekompletní sestavě,
protože dva nadějní boxeři, Adam Trnčák a Pavel Ján, reprezentovali naši zemi
na evropském šampionátu juniorů.
Rozhodující náskok a tedy o konečném
váhová kategorie do 75kg:
vítězství rozhodli domácí borci už v nejJarda Pavelka
váhová kategorie do 56kg:
lehčích váhových kategoriích před přePatrik Glézl
Viliam
Tanko
stávkou.
r.s.c. v 1. kole
Patrik Piža
První ze slovenských krajánků, Viliam
3:0 r.s.c.
Hodnocení prostějovského kouče
Tanko, smetl svého třeboňského soka,
Petra Novotného:
Hodnocení prostějovského kouče
který se nakonec vzdal. To Filip Barák
„Jarda Pavelka v kategorii do 75 kg narazil
Petra Novotného:
neměl soupeře vůbec, takže po dvou zápasech vedli domácí už 4:0. Další váhové „V této váze jsme mohli vidět stálici, na Patrika Gléza, což je slovenská špička,
kategorie do 64 a 69 kg zvládli prostě- která v soutěži neprohrává, Viliama reprezentant. Ten do toho vletěl, hned

Adam Kolaík Kolaík
3:0 na body

Hodnocení prostějovského kouče
Petra Novotného:
„Bylo to vlastně opakování finále
z mistrovství republiky před dvěma
týdny. Musilovi soupeř evidentně
nesedí. Kolařík byl přesnější, měl
více ze hry, Dominik se snažil, ale
dnes mu to prostě nevyšlo.“

obchodní partnei BC DTJ Prost@jov

Hladkého úder na hlavu tebo]ského Fajka nedorazil.

Foto: Tomáš Kaláb

OIMA TRENÉR
Petr NOVOTNÝ – BC DTJ Prostjov
„Měl jsem trochu obavy, protože nemáme prozatím k dispozici žádné posily. Navíc Adam Trnčák i Pavel Ján jsou na mistrovství Evropy juniorů. Chtěli jsme proto
tohle utkání odložit, ale nakonec jsme do toho šli a vyšlo nám to! Trochu překvapil
Tomáš Veselý, který ve své premiéře v extralize zvítězil a tím získal důležité body.
Myslím, že si diváci přišli na své. Mně osobně se tento box moc líbil. Mohli jsme
vidět dva pěkné předzápasy, kdy v mládežnické kategorii kadetů boxoval Viktor
Raškovský, který soupeře z Třeboně porazil, a Marek Šándor, který také zvítězil.
Počítali jsme s tím, že Dominik třeba vyhraje a Tomáš Veselý to zkusí. U něj nám to
vyšlo, u Dominika zase ne, ale každopádně výhra 10:6 doma se počítá. Chtěl bych
poděkovat všem partnerům, městu Prostějovu a Olomouckému kraji za podporu
a všem divákům, že nás přišli povzbudit a vytvořit výbornou atmosféru.“
Miroslav FORAL – SKB Hydrokov Tebo[
„S utkáním jsem v podstatě spokojený. Výsledek stejný jako v posledním
našem utkání. Náš problém jsou nízké váhy. Tlkanec byl skvělý, tam by
nepomohla ani výměna závodníka. Rozhodně neskončíme poslední,
a když k nám přijede Prostějov, tak bude náš. Kluci, kteří nám teď dorostou,
už mají osmnáct a nastoupí, tak to bude něco úplně jiného. Jsme z lázeňského městečka, které má deset tisíc obyvatel, máme tam jenom ty cizí, na
rozdíl od Prostějova. Já sem nejezdím rád, protože je to strašně daleko, je to
po dálnici a je vždycky nějaký problém. Musíme brzo vstávat, málem jsme
havarovali. Na to, abychom tu přespali, nemáme peníze, tak musíme ve čtyři
ráno vyrážet. Velký klad jsou ale diváci, mají to rádi a boxu rozumí. Nyní
nám to uteklo o chlup. Čekal jsem, že vyhrajeme kategorii do 64 kg, náš
Šuda s Dekýšem, ale jak už jsem říkal, v podstatě jsem spokojený.“

„Bylo
to
tžké,
dlouho
Úspch
modelá'
jsem neboxoval,“ uvedla
➢
opora týmu Erik Tlkanec
ZE STRANY 33

V kategorii házedla starších žáků
totiž zvítězil a titul mistra České
republiky tím získal David Žilík
z Prostějova, který je momentálně
členem FFMC Olomouc. Na šampionát se nominoval na základě
dosažených celoročních výsledků
v celkovém žebříčku leteckých
modelářů - žáků České republiky.
V kategorii házedla mladších žáků
se na krásném třetím místě umístil
člen Leteckomodelářského klubu
Prostějov a Leteckomodelářské-

ho kroužku Sportcentrum-DDM
Prostějov Michal Škobrtal ze Smržic, který se na toto mistrovství
nominoval díky vítězství na Krajském přeboru v Brně-Medlánkách
v květnu 2017.
„Kluci se modelařině plně věnují
již delší dobu a díky soustavnému
usilovnému tréninku byli schopni
uspět v tak silné konkurenci mladých leteckých modelářů z celé
republiky. Věříme, že tento úspěch
není poslední a o mladých modelářích z Prostějova budeme slýchat
častěji,“ chválil za LMK Prostějov
jeho předseda František Strouhal.

PROSTĚJOV Čekání na
první soutěžní zápas bylo
dlouhé. Prostějov měl
v prvním kole volný los,
takže chuť si zaboxovat
byla pro všechny domácí
borce enormní. Své o tom
ví i hvězda prostějovského
týmu Erik Tlkanec.

TOMÁŠ KALÁB
•• Jak hodnotíte první utkání nového ročníku?
„Celková výhra byla zasloužená.
Co se týká mého zápasu, naposledy
jsem boxoval na mistrovství Evropy
a dlouho jsem neměl žádný zápas.
O to jsem to měl dnes těžší. Můj sou-

peř je velký bojovník. Překvapil mě,
kolik úderů snesl. Bylo to divácky
určitě velmi atraktivní. Dal jsem si
pozor na jeho výpady a myslím, že
jsem zaslouženě vyhrál.“
•• Čekali jste toto vítězství nebo
vás soupeř něčím překvapil?
„Vždycky je to tak, že až ráno na váze vidíme, jaké soupeře hosté přivezli. Když

jsem se díval na jejich sestavu, viděl jsem
jak silné stránky, tak i slabé a myslel jsem
si, že to takto nějak dopadne.“
•• Síla Prostějova je především
v nižších kategoriích. Souhlasíte?
„Ano, tam máme velmi silné borce. Získali jsme v nich rozhodující
náskok. Myslím, že žádné velké překvapení se nestalo.“

Volejbalistky OP sebraly Novému Jičínu jen set. Teď potřebují

15012210020

zvládnout důležité bitvy v Bílovci

PROSTĚJOV Stejně jako loni to není
žádná sláva. Volejbalistky TJ OP Prostějov po roce znovu zažívají těžký start
do 2. ligy žen, když tentokrát mají v aktuálním ročníku 2017/2018 skupiny
C po šesti střetnutích pouze tři bodíky
na svém kontě. Tento zisk dle očekávání nerozhojnily v duelech třetího
dvoukola na vlastním hřišti proti Novému Jičínu.
Soupeř je jedním z hlavních favoritů
soutěže a v letní hale u velodromu se
podle toho choval. Přesto měly Hanačky
především v úvodním zápasu šanci ho
výsledkově zaskočit. Po prvním hladce
ztraceném setu 16:25 se totiž ve druhé
sadě chytily, vycházelo jim skoro všechno
a chybující sokyně překvapivě deklasovaly 25:14!

Třetí dějství pak bylo naprosto vyrovnané, načež jej hostující celek urval v těsném
závěru 23:25. A čtvrtou část si následně pohlídal už zase jistějším poměrem
19:25. Z odvety pak byl rovnocennějším
bojem pouze set číslo jedna, kdy domácí
tým vzdoroval 21:25. Ve zbytku utkání již
potom nedokázal čelit novojičínské kvalitě a dostal naloženo 16:25, 17:25.
V průběžné tabulce stačí ópéčku jediné
dosavadní vítězství ze Šlapanic k sedmému místu, ovšem s větší ztrátou na vyšší
pozice a minimálním náskokem na níže
postavená družstva. Tím větší důležitost
bude mít nejbližší dvoukolo, k němuž se
svěřenkyně trenéra Ladislava Sypka vydají na palubovku Bílovce. Ten je zatím poslední, přičemž vzájemné mače se hrají na
státní svátek - v sobotu 28. října. (son)

2. liga žen ÈR 2017/18, skupina „C“ - poøadí po 6. kole:

1. Opava 18, 2. Ostrava B 15, 3. Nový Jičín 13, 4. Kylešovice 12, 5. Odry 12, 6. Vsetín
9, 7. OP Prostějov 3, 8. Juliánov 3, 9. Šlapanice 3, 10. Bílovec 2.

Ped zápasy s Novým Ji'ínem volejbalistky TJ OP Prost%jov zapózovaly pro spole'ný týmový snímek.
Foto: Marek Sonnevend
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basketbal

letos slavíme jubileum...

PROGNÓZY O VYROVNANÉ SOUTĚŽI

HRÁČ

VEČERNÍKU

SE POTVRZUJÍ

CHARLES MITCHELL
CHELL

Jako jediný dokázal konkurovat basketbalisalistům Nymburka, přestože nedosáhl na obvykvyklá čísla v doskočených míčích. Od dalšího
double-double pivota dělily oporu BK
Olomoucko pouze tři doskoky. S patnácti body byl ale jediným dvouciferným střel-cem nováčka Kooperativa NBL při padesásátiprocentní úspěšnosti. Soupeře navíc trápil
ápil
ve vymezeném území, kde si vynutil pět faulů
aulů
nymburských pivotů.

PROSTĚJOV Stačilo odehrát pět kol nového ročníku
Kooperativa NBL a názory odborníků ohledně vyrovnané
soutěže se potvrdily. Tabulka nejvyšší tuzemské soutěže sice není úplná, přesto hodně napovídá. Pouze týmy Opavy
a Nymburka nepoznaly porážku a hned šest týmů má již zápornou bilanci, což se rozhodně nečekalo!
Původní zpravodajství

VOJTĚCH
HRUBAN

8
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Ladislav VALNÝ

Dležitým aspektem stetnutí
s Nymburkem byl rozdílný píspvek hrá z laviky. Zatímco
hostující Filip Šepa za dvacet minut
zaznamenal pouhé tyi body a získal dva míe,
rozdal stejný poet asistencí, což však vyrovnaly tyi zbytené ztráty, tak na stran domácích
Vojtch Hruban za srovnatelné období nastílel
patnáct bod a pidal pt pihrávek, což je od kídla nadstandardní. K tomu získal i tyi fauly a byl
bezchybný pi stelb trestných hod.

RYCHLÝ
VEERNÍK
Proti „Bankéøùm“
z Hradce až v nedìli
Prostějov (lv) - Netradičně v neděli
od 17:30 hodin se bude hrát utkání 6.
kola Kooperativa NBL v němž hráči
BK Olomoucko přivítají tým Fio
banka Jindřichův Hradec. V duelu
mužstev ze spodku tabulky se pokusí
domácí urvat druhé ligové vítězství.
„Žádnou jinou možnost si ani nepřipouštíme. Jindřichův Hradec prostě
porazit musíme. Očekávám, že hráči
podají především v obraně takový
výkon, že se budeme moci radovat,“
uvedl kouč domácí sestavy Predrag
Benáček, jehož svěřenci se pokusí navázat na povedené střelecké vystoupení proti Ústí nad Labem. „Šestnáct
trojek pokaždé nedáme, ale věřím, že
si vytvoříme dobré střelecké pozice
a ty budeme využívat. Ale opravdu
musíme přitáhnout pod vlastním
košem. Dostáváme hodně bodů a to
musíme vylepšit,“ tvrdí Benáček.

Mitchell se dere
mezi nejlepší
Prostějov (lv) - V minulé sezoně
se v nizozemské lize dostal Charles
Mitchell na průměrná dvouciferná
čísla v nastřílených bodech i doskocích. Ve stejném duchu chce zřejmě
pokračovat také v nejvyšší domácí
soutěži. V pěti odehraných zápasech
hned třikrát dosáhl na double-double
a pomalu stoupá na individuálních žebříčcích Kooperativa NBL.
Mitchell zatím v průměru doskočil
rovných deset míčů a v této disciplíně mu patří čtvrté místo mezi všemi
hráči nejvyšší soutěže. Střeleckým
průměrem 19,4 bodu na utkání je
rovněž mezi nejlepší desítkou. „A to
má určité zdravotní potíže. Přesto je cítit pod oběma koši. Doufám, že mu to
vydrží do nejdéle," přeje si trenér BK
Olomoucko Predrag Benáček. Do
elitní desítky rozehrávačů se už dostal
i rozehrávač Jan Močnik s průměrem
4,8 asistence na zápas.

„Nejde jen o poměr výher a porážek.
Vyrovnané jsou i průběhy jednotlivých
zápasů. V šesti případech stačila jedna
střela z dálky a celkový výsledek mohl

www.vecernikpv.cz

být opačný. Soupisky řady klubů jsou
totiž hodně vyrovnané,“ popisuje své
pocity po prvních kolech nového mistrovského ročníku sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek. „Díky
tomu přes neúspěšný vstup do soutěže
není naše ztráta na střed tabulky nijak
závratná, ale to neznamená, že nás čtyři
porážky v pěti zápasech netrápí. Potře-

bujeme nutně zabrat,“ uvědomuje si
Pekárek.
Špatný vstup do sezóny trápí i další
týmy. Pouze dvě výhry získal v pěti
kolech konsolidovaný Kolín, hodně
posílené Svitavy, nebo finalista z posledních tří ligových ročníků z Děčína. „Třeba ve druhém poločase proti
Opavě hráči vypadali z pohledu naivních ztrát jako žákovský tým,“ stýská si
kouč Děčína Pavel Budínský. Jeho kolínský kolega Pavel Beneš má zase problém se začleněním střídajících hráčů,
kteří často nechytí rytmus, a tím trpí
celá sestava. Výkyvy mají i další kluby,
což z pohledu zajímavosti soutěže může
být výhodné.
„Všechny týmy mají svoji kvalitu. Jsou
vyrovnané, rozhodovat bude často momentální forma, nebo aktuální pohoda
lídrů každého mužstva. Soutěži to pro-

Foto: Josef Popelka

spěje. Diváci uvidí vyrovnané zápasy,
o dramatické okamžiky určitě nebude
nouze,“ odhaduje opavský trenér Petr
Czudek, jehož tým zatím ligovou soutěž vede.

FILIP
ŠEPA
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Porážka těžká, nikoliv však rekordní
NYMBURK Trojciferný počet nastřílených bodů na domácí palubovce není pro Nymburk zase tak
výjimečná situace, jak by se mohlo
zdát. V nejvyšší soutěži se tým dostal přes stobodovou hranici ve 102
případech. Přes sto dvacet bodů se
ale Středočeši dostali pouze v osmi
případech a naposledy to bylo v roce
2009 proti USK Praha.

„Takhle jsme se prezentovat opravdu nechtěli... V týdnu před zápasem
jsme řešili několik zdravotních problémů, přesto jsem nečekal, že utkání dopadne tak špatně,“ kroutil hlavou kouč BK Olomoucko Predrag
Benáček.
Obrovský byl rozdíl ve skóre mezi
oběma týmy. Od roku 2000 skončilo v NBL, ať už Mattoni NBL nebo

Kooperativa NBL, větším rozdílem
jen třináct zápasů. Rekordní byl z tohoto pohledu duel Sokola Vyšehrad
s Nymburkem 17. února 2010, kdy
hosté zvítězili o 86 bodů 114:28. To
však zklamání basketbalistů hanáckého výběru zmírnit nemohlo.
„Pro nás bude těžké se vůbec vyrovnat s tak těžkou prohrou. Jedním
z hlavních důvodů naší vysoké po-

rážky bylo neuposlechnutí pokynů
trenéra, ať už to bylo při návratu do
obrany nebo při volbě střeleckých
pozic. Zápas jsme si prohráli našimi
chybami,“ uznal Marin Nábělek, který dal v utkání osm bodů za necelých
čtrnáct minut.
Hosté zaostávali za mistrem ve
všech činnostech. Nymburk
vyhrál na body z rychlého pro-

tiútoku 31:9, domácí střídačka
dominovala v poměru 70:22
a Olomoucko prohrálo i po
ztrátách soupeře 9:25. „Chtěli
jsme zahrát koncentrovaně od obrany a pořádně to rozběhat, což se nám
podařilo a jsme za to rádi,“ pochvaloval si Jaromír Bohačík, jedna z letních posil nymburských šampionů.
(lv)

Kolaps v obraně usnadnil Nymburku kanonádu
B NYM
BK OL

nou nedostali do vedení. Domácí
dominovali a na dvouciferný rozdíl se dostali v osmé minutě, kdy
se z dálky trefil Ray. V dresu hostů
se prosazovali podle očekávání zahraniční posily Močnik, Mitchell
a Fuller, dohromady 14 bodů, další
čtyři přidal pivot Norwa. Stačilo to
na výsledek 28:18 pro Středočechy
po deseti minutách.
Druhou čtvrtinu odpálil trojkou Tomáš
Vyoral po dvanácti sekundách a jakoby
tím naznačil, že po této čtvrtině bude
naprosto rozhodnuto. A opravdu - ve
14. minutě svěřenci Predraga Benáčka
ztráceli jednadvacet bodů a v poločase
za stavu 36:65 odcházeli do kabiny se
svěšenými hlavami.

Na třicetibodový rozdíl navýšil nymburský náskok Vojtěch Hruban trojkou
a nad třiceti body se pak pohyboval až
do konce čtvrtiny. Nymburské výlety
pod koš hosté jen těžko zastavovali.
Přestože domácí vedli výrazným rozdílem, jako třeba proti Ostravě v prvním
kole, nepolevili ani na jedné straně
hřiště. Hráči BK Olomoucko sice byli
ve třetí čtvrtině nejaktivnější v obraně,
přesto ji prohráli o dalších deset bodů 89:50.
Protože prvních pět minuty poslední
čtvrtiny skončilo v poměru 16:2, stáhl
trenér Benáček základní pětku a na palubovku poslal sestavu Nábělek, Szabo,
Sehnal, Goga, Novák, která utkání dohrála.
(lv)

PROSTĚJOV Do přípravy před sezónou naskočil Marek Sehnal
kvůli startu na univerziádě později, rychle ale zapadl do konceptu trenéra Predraga Benáčka a pravidelně nastupuje na
palubovku v základní sestavě.„Těší mě to, je to další povzbuzení do tréninku," vnímá svůj postup v týmové hierarchii Sehnal.

vytíženějším českých hráčem BK
Olomoucko?
„Ani jsem si toho nevšiml, ale i to je
příjemné. V týmu, kde je početné
zastoupení zahraničních hráčů, je to
povzbuzení.“
 V pěti zápasech tým získal jediné vítězství. Jak hodnotíte začátek sezóny?
„Měli jsme docela těžký los.
A doma s Kolínem jsme byli svázaní z domácí premiéry. V Děčíně
to ale nebylo špatné. Dlouho se
nám dařilo držet krok. Od vítěz-

124:62

NYMBURK,
PROSTĚJOV
O téměř neuvěřitelných dvaašedesát bodů prohráli v sobotním utkání
hráči BK Olomoucko s Nymburkem. Nejlepší český celek posledních let nováčka absolutně nešetřil
a vyhrál 124:62, když neúnavně
zasypával košS svého soupeře přesnými pokusy až do konce dávno rozhodnutého duelu.
První koš utkání 5. kola Kooperativy NBL sice zaznamenali Hanáci,
v dalším průběhu se už ale ani jed-

CO ZAZNLO NA TISKOVCE...
OVCEE...
Oren AMIEL - EZ Basketball Nymburk:

„Věděli jsme, že soupeř má pět až sedm ofenzivně naladěných hráčů,
a proto jsme se při přípravě na zápas koncentrovali na obranu. Byli jsme
schopni kontrolovat utkání od samého začátku a také jsme se zaměřili na
rozdělení minut mezi hráče, protože nás čeká dlouhý zájezd do Německa
na důležité utkání Ligy mistrů. Oba úkoly tým splnil, navíc k tomu dokázal potěšit i diváky.

Predrag BENÁEK - BK Olomoucko:
„Po takovém výsledku je těžké hodnotit utkání, vybrat nějaká slova, které
by popsaly, co se na palubovce dělo. Gratuluji Nymburku, odehrál profesionálně celých čtyřicet minut a dal nám velkou lekci. Od první do poslední
minuty hrál stejným tempem, se stejným nasazením. Prostě nás mlel celou dobu. Náš největší úkol byl ubránit rychlý protiútok soupeře a to se
nám opravdu nepovedlo.“

„MINUT JE DOCELA HODNĚ,“
těší Marka Sehnala
„Těch minut je docela hodně. Jsem
rád, že můžu hrát i delší časové
úseky. Do každého střídání dávám
Ladislav VALNÝ
maximum, což je hodně náročné.
 Na palubovce trávíte v prů- I proto občas něco pokazím a po
měru téměř třiadvacet minut. Jste zápase jsem vyřízený. Ale z vytížespokojený se zápasovým vytíže- ní mám radost.“
ním?
 Uvědomujete si, že jste nej-

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

 více informací
 více fotograí, videí

Pondělí 23. října 2017
www.vecernikpv.cz

ství jsme nebyli daleko. Hra se postupně lepší. Porážky nás štvou,
ale všichni věříme, že půjdeme
výsledkově nahoru.“
 Souhlasíte, že největejvětatím
ším problémem je zatím
obrana?
„To je pravda. Ve všech zápasech jsme dostali přes
řes
osmdesát bodů a to je
hodně, když chceme mysysulet na výhry. Ta čísla mume
síme srazit, pak budeme
úspěšní.“

Foto: Josef Popelka

letos slavíme jubileum...

Pondělí 23. října 2017
www.vecernikpv.cz
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Druholigový podzim házenká je v polovin:

Kostelec i Prostějov chtějí výš ze spodku

tabulky. KOMU POMŮŽE DERBY?
PROSTĚJOV Zápasově volný víkend si uplynulou sobotu a neděli vybrala druhá liga házenkářů, v jejíž skupině Jižní Morava už tradičně zápolí TJ Sokol Kostelec na Hané-HK a TJ Sokol II Prostějov.
Oba regionální rivalové se po půlce podzimní části shodně nacházejí ve spodní polovině tabulky a mají stejnou touhu: stoupat
v dalším průběhu soutěže nahoru.
Rozhodně větší potenciál k tomu
má kostelecký tým, který po částečném letním omlazení zpočátku doplatil na těžký los. Hned v úvodním
kole zajížděl na palubovku suverénně
vedoucích Ivančic, kde podlehl 25:36.
Následně padl i doma s druhými Maloměřicemi 27:31, načež neuspěl ani
na půdě třetích Bohunic 23:31.
Teprve čtvrté dějství přineslo premiérový triumf 45:34 nad Brnem B a nový trenér TJ po něm říkal: „Na los se nesmíme
vymlouvat, ale je pravda, že jsme první tři
utkání hráli možná proti třem nejlepším
celkům soutěže. A náš mančaft se po některých změnách v kádru viditelně sžívá.
Každopádně věřím, že máme potenciál
a budeme se zlepšovat. Podmínkou je,
aby kluci poctivě pracovali i dodržovali
taktiku,“ říkal David Ševčík, někdejší interligová a extraligová opora Hanáků.
V duelu 5. kola venku se čtvrtou Telnicí se jeho slova o progresu ještě nenapl-

nila při menším debaklu 25:34, ovšem
o týden později už jeho svěřenci zabrali na hřišti pátých Napajedel cenným
triumfem 29:24. Díky tomu poskočili
se čtyřbodovým ziskem alespoň na osmou příčku tabulky a před sebou navíc
mají ve zbytku podzimu vesměs bitvy
proti papírově srovnatelným či slabším
soupeřům. „Teď musíme ukázat, na co
máme,“ zdůraznil Ševčík, jenž během
dvoutýdenní mistrovské pauzy ordinoval hodně kondiční přípravy.
Hůř než Kostelec na tom je Prostějov, jehož házenkáři zatím urvali
pouhé dva bodíky. Mají však odehráno o jedno střetnutí méně, neboť hned to ze zahajovacího dějství
v Juliánově bylo odloženo na 3. prosince. Sokol II tedy otevíral sezónu
v „domácím“ prostředí kosteleckého
azylu se silnými Ivančicemi, na které
nestačil 18:26. Totéž v mnohem drsnější podobě pak platilo v Maloměři-

PRXB)ŽNÁ TABULKA 2. LIGY MUŽX
z

Tým

Z

V

R

P

Skóre

Body

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ivan'ice
Malom%ice
Bohunice
Telnice
Napajedla
Sokol V. Mezií'í
Juliánov
Sokol Kostelec na Hané
TJ D.Cerekev
Sokol II.Prostjov
SK Kuim
SKKP Brno B

6
6
5
6
6
6
5
6
6
5
5
4

6
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0

0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0

0
0
1
2
3
3
2
4
4
4
4
4

184 : 130
204 : 130
143 : 122
182 : 175
130 : 125
135 : 135
111 : 129
174 : 190
129 : 164
110 : 152
128 : 143
94 : 129

12
11
8
8
6
6
5
4
3
2
1
0

7. kolo, neděle 29. října 2017, 17.00: Maloměřice – Juliánov (28.10.,
11.00), Ivančice – Napajedla (28.10., 17.00), Kostelec na Hané – Prostějov (10.30), Brno „B“ – Dolní Cerekev, Telnice – Kuřim (17.00), Bohunice – Velké Meziříčí (17.00).
cích při krutém výprasku 15:37, přes
léto značně oslabený soubor nestíhal
ani Bohunice poměrem 17:27.
„Od minulé sezóny ale došlo v mančaftu k mnoha změnám, zavedl se jiný způsob práce i nová taktika a je jasné, že nemůže všechno začít hned fungovat. Je to
jako se stromem, který zasadíte a musíte
počkat, než začne plodit. Přesto lze na

mladých hráčích sledovat tendenci postupného uklidňování velké nervozity
ze soutěžních utkání. A celkově věřím,
že dál půjdeme s naší výkonností krok
za krokem pomalu nahoru,“ neházel po
debaklech flintu do žita nový prostějovský kouč Anatoliy Vasilyev.
Důležitá pro jeho mužstvo byla vydřená výhra 35:31 v hale outsidera Brna

Foto: Marek Sonnevend
B, čímž se Hanáci odpoutali z úplného
dna tabulky. Leč na kvalitnější Telnici
tohle povzbuzení nezabralo a přišla
další porážka před vlastními fanoušky
25:31. Nicméně herní posuny k lepšímu již jsou na partě „dvojky“ znát, ačkoliv podle lodivoda byla posledního
neúspěchu velká škoda. „Padesát minut
jsme hráli dobře a selhali až v závěru. Na

Telnici jsme přitom měli, potřebujeme
ale udržet výkon celý zápas, ne pouze
jeho část. Potom můžeme častěji vítězit,“ podotkl Vasilyev, jehož družina
figuruje na desáté pozici.
V neděli 29. října od 10.30 hodin
je na programu prestižní derby TJ
Sokol Kostelec na Hané versus TJ
(son)
Sokol II Prostějov.

Na úvod Turnaje mistry
Házenkái
ladí
formu
Plíšková p'ehrála Williamsovou
Veselého
na derby

Rosol uspl
v kvalifikaci,
zradilo zdraví

MOSKVA, PROSTĚJOV Jediný
zápas vyhráli zástupci prostějovského TK Agrofert v hlavní soutěži
na turnaji v Moskvě. Postaral se o to
Lukáš Rosol, který ovšem musel
nejdříve absolvovat dvoukolovou
kvalifikaci.
Rosol následně zvítězil nad domácím
tenistou Konstantinem Kravčukem,
když ovládl zkrácenou hru třetí sady.
Nad jeho síly byl až třetí nasazený
Francouz Adrian Mannarino, který
lépe zvládl koncovky vyrovnaných
setů. „Škoda závěru druhé sady,“ litoval Rosol prohraného tie-breaku. Po
návratu domů podstoupil v Olomouci operaci a sezóna pro něj skončila.
Veselý své utkání s Italem Andreasem
Seppim začal brejkem, pak už ale
na soupeře nestačil. Limitovalo ho
zranění pravé nohy, kterou si nechal
i ošetřovat. Nakonec musel z utkání
odstoupit.
(lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 26

PROSTĚJOV Nezvykle nízko se
v polovině podzimní části druhé
házenkářské ligy nacházejí týmy
Kostelce na Hané i Prostějova.
Nedělní dopolední derby tak
bude nejen tradičním vrcholem
regionální scény, ale i soubojem
celků, které se budou chtít odrazit k lepším výsledkům. Od půl
jedenácté totiž proti sobě nastoupí aktuálně osmý a desátý celek pořadí, oba shodně se značně
záporným skóre.
„Nemám tyto zápasy moc rád, když
je moc vyhrocená atmosféra v hledišti. Je dobré, že přijdou lidi a budou fandit, avšak v rovině fair play.
Někdy se mi až ježí chlupy na těle, co
jsou diváci schopni pronést k týmu
rivala, to zavání až nenávistí,“ netají
se hlavní kouč pořádajícího Kostelce

David Ševčík před střetnutím, které
tradičně strhne pozornost několika
stovek lidí.
Na duel sedmého kola jižní skupiny třetí nejvyšší domácí soutěže tak
pohlíží zejména jako na další mač na
vlastní půdě. „Favoritem asi nejsme,
domácí prostředí nám ale velí vyhrát. Trápí nás ale zdravotní problémy Honzy Smékala a není jisté, jestli
bude moci nastoupit. Nedokážu říct,
zda nám jejich styl bude sedět, viděl
jsem je pouze jednou,“ sdělil Ševčík,
pro něhož půjde o první derby po
přesunu na trenérskou pozici.
Obdobně na tom bude i jeho prostějovský kolega Anatolij Vasiljev,
také on zná tyto souboje zatím jen
v roli hráče, případně asistenta. „Je
to zápas jako každý jiný. Musíme odmakat celých šedesát minut a poziti-

vem může být, že by se hráči mohli
více snažit a být vyhecovaní. Známe
se dokonale a předpokládám, že
Kostelec nastoupí v plné palbě včetně posil ze Zubří a Karviné,“ přemítal lodivod Sokola II.
Také on si přeje sestavit nejsilnější
sestavu a současně počítal, že Kostelec bude mít na svém kontě víc
bodů. „Možná jim chybí zkušenosti, mají ale také Diviše či Vymětala.
Očekávám vyrovnaný zápas, věřím,
že by tomu tak mohlo jako vždy být,“
líčil Vasiljev.
Pro Kostelec půjde o třetí domácí
duel ročníku a bude se snažit navázat
na zdolání Brna „B“, se stejným soupeřem si Prostějov připsal své jediné
podzimní body. A v derby bude hájit
svou neporazitelnost trvající od listopadu 2015.
(jim)

SINGAPUR, PROSTĚJOV Za dalším úspěchem, kterým by byl
minimálně postup do semifinále, vyrazila úspěšně Karolína Plíšková.
Nejlepší česká tenistka hraje závěrečný podnik v Singapuru podruhé
v řadě a na úvod v Bílé skupině porazila Venus Williamsovou ve dvou setech.
„Od začátku jsem cítila, že to půjde. Dařilo se mi na podání i při hře od
základní čáry. Byl to z mé strany povedený zápas, i když některé šance hlavně
ve druhé sadě zůstaly nevyužity,“ pochválila se Plíšková, podle níž se na
začátku nedostavila ani očekávaná nervozita. „Před prvním zápasem jsem si
dobře zatrénovala, měla dobrý pocit.“
Už před vyvrcholením sezóny si Plíšková stanovila pro Singapur odvážné
cíle. Při loňské premiéře skončila ve skupině, letos chce výsledek vylepšit.
„Úplně nejlepší by bylo zakončit sezónu na prvním místě světového
žebříčku,“ nebojí se výzvy tenistka.
Ve druhém utkání vyzve Garbiňe Muguruzaovou, vítězku letošního
Wimbledonu. Z osmi vzájemných zápasů Češka šestkrát uspěla, poslední
duel v Cincinnati však prohrála. „Taktika bude trošku jiná než proti Williamsové. Ale zopakuji výkon z prvního utkání, mám dobrou šanci uspět,“
je přesvědčená Plíšková. Poslední soupeřkou aktuální světové trojky bude
Lotyška Jelena Ostapenková.
(lv)
Výsledek najdete na straně 26
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MAJÍ
LIGOVÝ
BRONZ!
Prostjov dohrál, postupuje Litovel
PRO
LIT

24:33

KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV
Do osmifinále Českého poháru se
házenkářům Sokola II Prostějov
postoupit nepodařilo. V kostelecké městské sportovní hale se v sobotu odpoledne překvapení nekonalo a postupujícím ze třetího kola
celostátní soutěže se stala favorizovaná Litovel. Dosud neporažený
prvoligista nepřipustil zaváhání
ani na půdě desátého celku druhé
ligy. I přes porážku však zavládla
spokojenost i na domácí straně,
navzdory kvalitativnímu rozdílu
Prostějov nepropadl.
„V první půli jsme s Litovlí drželi

krok. Stále jsme se sice dopouštěli
chyb v obraně, nedovolili jsme ale
soupeři, aby nám utekl na více než pět
branek. Bojovali jsme až do konce a je
také pravdou, že hosté nedali spoustu
stoprocentních šancí. Zahodili asi deset dvanáct trháků, když stříleli mimo,
do tyčí nebo je vychytal brankář,“ líčil
víkendový souboj prostějovský kouč
Anatolij Vasiljev.
Rozdíl začal výrazněji narůstat až po
přestávce, přesto se domácím, kteří
opět museli využít svého kosteleckého azylu, podařilo udržet manko
v jednociferné hodnotě. „Došel nám
kyslík, nemáme kádr, abych mohl
hráče šetřit během zápasu. Někteří
tak odehráli padesát pětapadesát minut bez střídání, což se podepsalo na
jejich fyzickém stavu. Nepadli jsme
ale o dvacet, přestože proti nám stál

celek, který chce zpět do extraligy,“
oceňoval přístup svých svěřenců.
Při skládání sestavy dal dohromady
včetně gólmanů celkem třináct jmen
a scházely mu mimo jiné tři křídla
včetně Jana Čelovského a spojka
Martin Bečička, i proto musel občas
trochu improvizovat. „Kromě Honzy
nemáme leváka, takže napravo musel
hrát pravák, což není úplně pohodlné.
A pár minut se na spojce objevil i Raška, který je primárně pivot a obranář.
I on ale zabojoval a umožnil odpočinout Procházkovi s Kosinou,“ těšilo
Vasiljeva.
Na předvedené hře proti Litovli by
chtěl stavět do dalších zápasů, i když
zápasy se silnějšími soupeři jsou vždy
poněkud specifické. „Byl to jeden
z našich nejlepších výkonů letošní
sezóny, splnili jsme, co jsme chtěli.

Věřím a doufám, že kluci takto budou hrát i ve vlastní soutěži. Byla znát
větší motivace, koncentrace a pozor
na chyby, pohár celkově hodnotím
pozitivně, kluci dostali další možnost
vyhrát se, zvyknout si na sebe a rozumět jeden druhému. Tři tréninky týdně jsou na tuto soutěž celkem málo,“
upozornil. A protože jsou navíc hráči
často v pozici studentů, mužstvo se
tak schází zpravidla až těsně před víkendem. „Vracejí se až v pátek a poslední čtyři týdny jsme se tak viděli až
na zápase, kostelecká hala totiž byla
do deseti večer obsazena a venku už
byla brzo tma,“ poukázal Vasiljev na
velice nestandardní podmínky, které
umocnila protahovaná rekonstrukce
tělocvičny ve Studentské ulici. (jim)
Statistiky z utkání
najdete na straně 27
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VSETÍN, PROSTĚJOV Zatímco
Valaši vyhráli základní skupinu B,
ale v semifinále nestačili na České
Budějovice. Hanáci skončili v dlouhodobé soutěži béčkové grupy druzí právě za NK CLIMAX a v boji o finálový postup pro změnu podlehli
Modřicím.
Oba moravští soupeři svedli o nejnižší
post na stupních vítězů jednorázovou
bitvu na vsetínském kurtu v pravé nedělní poledne. A střetnutí jednoznačně
patřilo hostujícímu kolektivu poměrem 4:1!
„Kluci k tomu přistoupili úplně jinak než k semifinále s Modřicemi,
mnohem zodpovědněji. Bavili jsme
se o tom už dlouho před zápasem
a všichni hráči říkali, jak se těší.
A Kuba Ftačník i Honza Matkulčík se

chtěli s mládežnickou kategorií rozloučit vítězně, tedy ziskem cenného
kovu,“ popsal výchozí situaci trenér
Sokola I Richard Beneš.
Důležitý mač pak jeho svěřenci opravdu zvládli na výbornou. „Kromě singlu, který vůbec nevyšel Marianu Příhodovi, zahráli chlapci skvěle. Předváděli
kvalitní nohejbal, navíc příkladně bojovali a utkání zlomili v náš prospěch
perfektně vydřenými koncovkami.
Byla to prostě krásná rozlučka s povedenou sezónou, celé družstvo můžu
jen pochválit. Mám z toho moc příjemný pocit,“ radoval se Beneš.
Finálovou sérii ovládli 2:0 na zápasy
prostějovští přemožitelé z Modřic,
což hanáckému oddílu zajistilo jeden
cenný primát - v součtu všech letošních šampionátů a ligové soutěže se
stali nejúspěšnějším českým klubem
v dorostenecké kategorii těsně před
Českými Budějovicemi.
(son)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

BASKETBALISTKY
TOUŽÍ
PO
FINÁLOVÉ
SKUPINĚ
Druholigový tým zůstal pohromadě a svedl zatím čtyři kvalitní bitvy
PROSTĚJOV Svou čtvrtou druholigovou pouť v řadě zahájily před pár týdny basketbalistky TJ OP Prostějov. Vítěz Oblastního přeboru z ročníku 2013/2014 se ve vyšší soutěži úspěšně zabydlel a jednou se dokonce umístil mezi nejlepší čtyřkou své
soutěže, což děvčata katapultovalo do finálové skupiny usilující o postup do první
ligy. A o dosažení stejné mety bude usilovat tým vedený Pavlem Švécarem a Željko
Živkovičem i tentokrát. Tým se personálně příliš nezměnil, nejpodstatnějším letním
předělem se tak stalo nesestavení družstva juniorek, které až dosud hrálo extraligu,
a přihlášení kadetek pouze do nadregionální soutěže, děvčata se tak mohou plně
soustředit pouze na jednu ligu.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Jiří
MOŽNÝ

15012920079

Adéla Neubauerová, Adéla Vymazalová, Karolína Szcotková, Kateřina Galíčková, Terezie Frgalová.
Tato pětice basketbalistek vyrostla
na Hané, když v Prostějově okusily nejvyšší mládežnické soutěže,
a nakonec se prosadily až do kádru
české reprezentace. Nyní se ale tato
úspěšná skupinka zřejmě hned tak
nerozšíří. „Oděvářky“ se totiž potýkají s příchodem slabších ročníků,
kvůli nimž klub dobrovolně opustil
juniorskou i kadetskou extraligu,
a svou pozornost soustředí vedle žen
na žákovskou kategorii, kde obsadil
věkové skupiny „U15“ až „U11“.
Co konkrétně znamená tento
ústup pro ženy TJ OP? Nemusejí svou pozornost štěpit mezi více
soutěží, kdy až dosud střídaly ob
víkend bitvy s dospělými a juniorkami nebo juniorkami a kadetkami.
„Finančně je vše v pořádku a peníze
se nám zatím daří zajistit. Polovinu
rozpočtu nám tvoří dotace od města
a svazu, druhou polovinu vybereme
na příspěvcích. Ve všech kategoriích
bychom tak měli sezónu odehrát
bez problémů, potýkáme se ale se
slabšími ročníky, takže jsme museli
odhlásit a přeprodat některé soutěže,“ potvrdil a současně objasnil rozhodnutí Pavel Švécar, hlavní trenér
ženského „áčka“.
Vzniklou mezeru se vedení oddílu
rozhodlo vyřešit vlastními silami
a žádné výraznější nakupování
odjinud není na pořadu dne. „Jako
každým rokem, tak i letos před prázdninami proběhla náborová akce, opět
se nám podařilo získat plus mínus
dvacet holek, které naskočily od září
do přípravy. Takto postupujeme už
třetím rokem a víme, že nás čeká
dlouhá cesta, chceme se ale vrátit do
soutěží v plné kvalitě a také v ženách
se dopracovat co nejvýš. Ty mimo
jiné slouží jako vzor a také ujištění, že
se s basketem nekončí hned v patnácti,“ podotkl Švécar.

Švécarová je zpìt,
další posila tajena
Osa družstva dospělých zůstala
prakticky zachována, rozdíly jsou
spíše kosmetické. Na výběr budou
mít trenéři znovu ze zhruba dvanácti
jmen, do prvních čtyř kol zatím naskočilo celkem devět hráček TJ OP.
„Někdo přibyl, někdo ubyl, personální kvalitou bychom ale měli být
na stejné úrovni. Holky jsou o rok
starší a získaly zkušenosti, loni to
ještě byly juniorky, nyní jsou už vyzrálejší,“ přemítal.
Nejvýraznějším posílením se stal
návrat Veroniky Švécarové, která
strávila uplynulý rok v zahraničí,
naopak Nela Semjonová se rozhodla plně věnovat studiu a od hry
pod bezednými koši si vzala pauzu.
„Opory nám zůstaly, ať už jde o Dufkovou, Frgalovou, Krátkou, Slivečkovou, nebo Šmerákovou. Ta sice
společně s Vymlátilovou přestoupila do Valosunu Brno, mají u nás
ale hostování a počítáme s nimi.
Dále je tu ještě Fialová v Olomouci
a máme dvě nové holky z Vyškova,
neměly kde hrát. Jednu ale trápí
rameno a druhá teprve začala trénovat,“ zastavil se prostějovský lodivod podrobněji u složení svého
družstva. A stávající složení nemusí být konečné, jeden trumf zatím
zůstává skrytý v rukávu. „Ještě bychom chtěli přivést jednu hráčku.
Předběžně jsme domluveni a byla
by pro nás velkým přínosem, jméno si ale zatím nechám pro sebe,“
zůstal Švécar tajemný jako pověstný
hrad v Karpatech. Také letos mu
bude z pozice asistenta vypomáhat Željko Živkovič, rodák z Černé
Hory vedle toho vede i kadetky,
starší žákyně a smluvní závazky má
rovněž v Olomouci

Letos
bez soustøedìní
Společnou přípravu na nedávno zahájený ročník zahájila děvčata o měsíc později než obvykle. Většina z nich
totiž odmítla jet na tradiční soustředění a nabírání fyzičky se tak dělo individuálně. Tréninky tak započaly teprve
v prvním zářijovém týdnu. „Není to
tak dokonalé jako v minulých letech,
doufám ale, že to nebude mít žádný
vliv. První mistrovská utkání nám
ukázala, že se nic hrozného nestalo,
a snad nám síly vydrží po celou sezónu. Sehráli jsme vlastně jen jeden
přátelák proti olomoucké univerzitě
a herně to tak špatné nebylo. Prohráli
jsme sice o zhruba dvacet bodů, nebylo o ale pro mě zklamáním,“ zmínil
Pavel Švécar.
Na jeho děvčata čeká ani ne poloviční porce zápasů co v nedávné
době, základní část druhé ligy
totiž čítá jen čtrnáct utkání, dalších několik pak přibude buď ve
finálové skupině, nebo bitvách
o konečné umístění. „Dříve byly
vytížený každý týden a hrály v sobotu i v neděli, teď hrajeme jen jednou
za dva tři týdny, to je dost dlouhá

doba na zotavení a navrácení se zpět
do formy,“ těší jej.
Méně nabitý program by se také
mohl pozitivně odrazit na menší
marodce, na cestování se ale změny
příliš neprojeví, i přes trvající rozdělení druhé ligy na západní a východní skupinu narazí Prostějov jen
na několik celků opravdu z Moravy
a občas se musí vydat až do hloubi
středních Čech. „Model je takový
a máme dvakrát osm týmů, jenže
hodně družstev bohužel odpadlo.
Havířov je v první lize, Zlín, Ostravu
a Šumperk už také nemáme, poblíž
jsou jen Bruntál a Příbor. A mimo
to musíme jet i do Brandýsa, do Poděbrad, do Nymburku, na Spartu,“
upozornil Švécar na dlouhé výlety.
Výčet soupeřů pak ještě doplňuje
Žďár nad Sázavou.
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zatím 2:2
Ročník 2017/2018 zahájila prostějovská děvčata vítězně. Na úvod dokázala zvítězit 71:58 v Příboru, když
po celý zápas vedla a svůj náskok
průběžně navyšovala. „Tento tým
asi bude patřit ke slabším. A protože
bychom se chtěli pohybovat kolem
čtvrtého pátého místa, měli bychom
porážet i Žďár a Bruntál,“ vytyčil
si metu kormidelník TJ OP. Právě
v Bruntálu se „oděvářky“ představily
o den později. V jednu chvíli prohrávaly až dvojciferným rozdílem,
nakonec se jim ze závěru podařilo
udělat velké drama, leč se smutným
koncem. Soupeř docílil o dva body
více a připsal si svou zatím jedinou
výhru. „Nováček soutěže, který byl
velice dobře připraven, ukázal, že
nebude chtít sestoupit, měl širší kádr
než my a také byl dál v přípravě. Po
celou dobu jsme prohrávali a až minutu a půl před koncem se nám podařilo otočit, jenže nedotáhli jsme
nadějný stav a po střelách volných
hráček jsme těsně prohráli,“ ohlédl
se Švécar za druhým podzimním vystoupením.
V dalším dvoukole se Prostějov
přestavil doma a nejprve velice
těsně podlehl Poděbradům, hosté
zaznamenali o pět bodů více. „Silné družstvo, loni skončilo jako první
nepostupující a mělo zájem koupit
první ligu, ale nevyšlo to. Měli jsme
jen sedm hráček, zápas proti favoritovi se pro nás ale nevyvíjel špatně.
Měli jsme sice jen omezené možnosti pro střídání, holky ale fyzicky vydržely. Vedli jsme, ony pak výsledek
překlopily a už se nám nepodařilo
úplně dotáhnout. Nezklamali jsme,
ale a děvčata zahrála na úrovni svých
možností,“ chválil lodivod prostějov-
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ských basketbalistů.
O vyrovnaný poměr mezi výhrami
a prohrami se pak postaral následný
souboj s rezervou Nymburku. Zatímco loni se tento celek po výhře
v základní skupině umístil na konečné čtvrté pozici, teď zatím dostal
jen naloženo. Nejprve mu chybělo
osmatřicet bodů na Žďár, poté plných sedmačtyřicet bodů na Prostějov. „Zatím nemají takovou formu
a dvakrát prohráli vysokým rozdílem. Víme, že pod sebe potřebujeme
dostat celkem čtyři družstva, máme
na to. Je potřeba, abychom měli minimálně osm devět hráček na utkání, abychom mohli udržet tempo
a předvádět rychlejší hru, ta nám víc
vyhovuje. Máme totiž nižší věkový
průměr než většina soupeřů, bude
to tedy o důsledné osobní obraně,
rychlém protiútoku a zakončení,“
uvědomuje si Pavel Švécar.
Ambice na postup do první ligy tak
stávající soubor nemá a finálová skupina je při stávající šíři kádru považována za sen a lehký nadstandard,
první čtyři kola ale naznačila, že to
nemusí být až tak nereálný cíl.
Příští souboj čeká na Prostějovanky počátkem listopadu ve Žďáru,
doma se pak představí o dva týdny
později, aby ve Sportcentru DDM
nejprve vyzvaly Brandýs a posléze
i pražskou Spartu.

2. LIGA ŽEN SKUPINA B
z

Tým

Z

V1

V2

P1

P0

@
>
~




B

|  D 
D| 
:D
 
|"
|  "!
" J!"
%"

4
5
3
4
5
3
4
2

3
2
3
2
1
2
1
1

1
3
0
2
4
1
3
1

282:241
295:357
251:168
276:223
294:353
194:176
226:304
118:114

7
7
6
6
6
5
5
3

Trenér: Pavel ŠVÉCAR
Asistent: Željko ŽIVKOVIČ
Předseda oddílu: Zdeněk HRABAL
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1. kolo, sobota 23. září:
Příbor – Prostějov 58:71, Bruntál – Žďár nad Sázavou 62:72, Sparta Praha –
Brandýs nad Labem (2.12., 16.00).
2. kolo, neděle 24. září:
Bruntál – Prostějov 70:68, Příbor – Žďár nad Sázavou 69:61.
3. kolo, sobota 7. října:
Žďár nad Sázavou – Nymburk „B“ 84:46, Prostějov – Poděbrady 49:54, Sparta Praha - Bruntál 90:39, Brandýs nad Labem – Příbor 73:58.
4. kolo, sobota 8. října:
Žďár nad Sázavou – Poděbrady 65:64, Prostějov – Nymburk „B“ 88:41, Sparta Praha – Příbor 73:59, Brandýs nad Labem – Bruntál 77:49.
5. kolo, sobota 21. října:
Bruntál – Příbor 75:50, Nymburk „B“ – Sparta Praha (70:88), Poděbrady –
Brandýs nad Labem (nehlášeno).
6. kolo, neděle 22. října:
Nymburk „B“ – Brandýs nad Labem (69:44), Poděbrady – Sparta Praha (nehlášeno).
7. kolo, sobota 4. listopadu:
Žďár nad Sázavou – Prostějov, Bruntál – Nymburk „B“, Příbor – Poděbrady.
8. kolo, neděle 5. listopadu:
Bruntál – Poděbrady, Příbor – Nymburk „B“.
9. kolo, sobota 18. listopadu:
Nymburk „B“ – Poděbrady, Žďár nad Sázavou – Sparta Praha, Prostějov –
Brandýs nad Labem.
10. kolo, neděle 19. listopadu:
Žďár nad Sázavou – Brandýs nad Labem, Prostějov – Sparta.
11. kolo, sobota 2. prosince:
Prostějov – Bruntál, Žďár nad Sázavou – Příbor.
12. kolo, neděle 3. prosince:
Brandýs nad Labem – Sparta, Žďár nad Sázavou – Bruntál, Prostějov – Příbor.
13. kolo, sobota 16. prosince:
Poděbrady – Žďár nad Sázavou, Nymburk „B“ – Prostějov, Příbor – Sparta,
Bruntál – Brandýs nad Labem.
14. kolo, neděle 17. prosince:
Nymburk „B“ – Žďár nad Sázavou, Poděbrady – Prostějov, Bruntál – Sparta,
Příbor – Brandýs nad Labem.
15. kolo, sobota 13. ledna:
Brandýs nad Labem – Nymburk „B“, Sparta – Poděbrady.
16. kolo, neděle 14. ledna:
Příbor – Bruntál, Sparta – Nymburk „B“, Brandýs nad Labem – Poděbrady.
17. kolo, sobota 27. ledna:
Poděbrady – Bruntál, Nymburk „B“ – Příbor.
18. kolo, neděle 28. ledna:
Prostějov – Žďár nad Sázavou, Nymburk „B“ – Bruntál, Poděbrady – Příbor.
19. kolo, sobota 10. února:
Brandýs nad Labem – Žďár nad Sázavou, Sparta – Prostějov.
20. kolo, neděle 11. února:
Poděbrady – Nymburk „B“, Sparta – Žďár n/S, Brandýs n/L – Prostějov.

