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spadl do bazénu

kryt záøivky,
zasahovaly sanitky
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NA VÁŠ NÁMÌT

Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Tohle nikdo
nečekal. Dětské plavecké
závody konané v prostějovských lázních zčistajasna ukončilo zranění
dvou dívek. A to ve chvíli,
kdy do bazénu od stropu
spadl skleněný kryt jedné
ze zářivek. Přímo na místě
okamžitě zasahovaly dvě
sanitky. „Sklo dopadlo do
třetí dráhy a jednu z dívek
ošklivě pořezalo. Měla zranění na zádech, rukou i nohou,“ popsala pro Večerník
očitá svědkyně.

      
       ! " Foto: www. plavanimb.cz
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RYCHLÝ

Peníze
pro vìznì nacistù
Olomoucký kraj (mik) - 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.
„Tito lidé se stali obětí velkého zla.
Náš příspěvek na podporu léčby
to pochopitelně nemůže napravit,
ale tímto jim alespoň projevujeme
úctu,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Vy nás ale
zásobujete...
Prostějov (mik) - Do redakce Večerníku neustále chodí snímky z celého Prostějovska, prostřednictvím
kterých se houbaři chlubí svými
úlovky. Moc za ně děkujeme. A vězte, že opravdu stále rostou! Podle
informací našich čtenářů lze najít
plné koše suchohřibů či smrkových
hřibů především na Konicku!

FOTO

VEÈERNÍKU

Martin ZAORAL

LEŠANY Strom duchů je fantasy román amerického spisovatele Raye
Bradburyho. Jedná se v podstatě o historického průvodce po slavnostech
zemřelých, které obsahuje vysvětlení
původu Halloweenu. V podobný strom
duchů neboli „Halloween tree“ se proměnila obecní lípa před zvoničkou
v Lešanech, pod kterou se sešlo neobyčejné množství perfektně vydlabaných dýní, jež mají zastrašovat zlé duchy. Jedna z nich dokonce požírá svoji
menší kolegyni. Vyrobili je zdejší mladí
hasiči. Jejich čtyři družstva nejenže
sbírají poháry z požárních soutěží, zároveň se čím dál více podílejí i na zvelebování obce.

Hádky prostějovských konšelů s hygieniky či obyvateli Sídliště Svobody
by měly skončit. Spor, zda na jižní
kvadrant pustit nákladní dopravu či
nikoliv, byl konečně utnut jako hlava draka. Podle informací Agentury
Hóser schválila rada města na svém
posledním zasedání revoluční projekt v prostějovské dopravě!
„Zatím je v plenkách, tak ani nevím,
jestli vám to mám prozradit. Vy to
zase vyklábosíte veřejnosti a může

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

     

tt1POEʏMÓtt
Rozbuška jménem Adolf. V celé České republice žije přesně 2 632 mužů,
jejichž křestní jméno zní Adolf. Jejich průměrný věk činí 69 let a stále jich ubývá.
Právě nápad pojmenovat svého syna Adolphe, což i po letech vyvolává asociaci
s Hitlerem, se stane rozbuškou, která na prach rozmetá pohodu jedné rodiny v divadelní hře Jméno. S tou do Prostějova zavítalo Městské divadlo Brno.
ttÁUFSâtt
Chytili sprejera, sprejera Capaya. Tomáš Capay skončil u soudu mimo jiné
kvůli tomu, že sprejem čmáral po barácích. „Byla to totální pitomost. Mně by se
taky nelíbilo, kdyby mi někdo posprejoval čerstvě nahozenou omítku,“ přiznal se
obžalovaný, který nějaký čas pracoval jako zedník. V tu chvíli to alespoň na pár
minut vypadalo, že tento šestadvacetiletý muž začíná uvažovat, jako by už byl dospělý... Dosud se však ve svém životě choval docela jinak.
tt4UʭFEBtt
Pohár pro Konici. Po domácím vítězství nad mírně favorizovanými Kralicemi
na Hané mohli fotbalisté Sokola Konice zvednout nad hlavu pohár OFS Prostějov. Vyhrát nějakou trofej se jim podařilo po několika letech a nic na tom nezmění ani nářky kralického kouče, že hrát večer je něco nepochopitelného. Myslíte,
že po ranní snídani by byl výkon vašeho týmu lepší, pane trenére?
ttɇUWSUFLtt
Sváteční kvílení. Když jsem byl malý, tak jsem si myslel, že operní zpěvačky kvílí, protože jim ten pán, co stojí před nimi, hrozí, že je zmlátí tou hůlkou. Teprve
později mi bylo vysvětleno, že se jedná o sopranistku, kterou řídí dirigent. Vztah
k opeře u mě zůstal vlažný i v dospělosti. Nicméně slyšet hrát celý symfonický
orchestr je pro mě vždy zážitkem. Naposledy jsem si ho užil při Slavnostním koncertu ke státnímu svátku v divadle.
tt1ÈUFLtt
Učenec s duší dítěte. „Můj muž byl nesmírně pracovitý. Ale práce pro něj byla
svobodomyslným pohráváním si. Těch věcí, co rozmontoval, použil na něco jiného a už nikdy nedal dohromady,“ vzpomínala Linda Wichterlová na svého slavného manžela Ottu. Prostějovský rodák, který dokázal spojit zdánlivě nesouvislé
a použít zdánlivě nepoužitelné se narodil před 104 lety.
tt4PCPUBtt
Oslava nedožitých 99 let. Co by se stalo, kdyby došlo k výbuchu jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice? Vyměnili bychom si se Slováky hymnu. Oni by zpívali „Kde domov můj“ a my „Nad Tatrou se blízká“. O víkendu jsme si připomněli
99 let od vzniku samostatného Československa.
tt/FEʏMFtt
Hodina do zástavy. Hodinu navíc, kterou dostáváme s podzimní změnou času,
beru jako oplátku za to, že letní čas definitivně skončil. Přestože mám zimu a zejména sníh rád, na jaře těchto šedesát minut opět rád vrátím. Nebudu se totiž již
moci dočkat dlouhých prosluněných dnů.

Pondělí 30. října 2017
www.vecernikpv.cz

rubriky
Večerníku

#   $%
&'(  
)  *  +  & 
     $   $&"
Foto: Martin Zaoral

STROM

ROSTE
  

Agentura 

Lose poøád nechytili!
Olomouc, Prostějov (mik) - Snaha odchytit v těchto končinách nezvykle se vyskytujícího losa evropského je zatím marná. Jak Večerník
informoval v minulém vydání, lidé
ho před dvěma týdny zahlédli u dálnice u Olšan u Prostějova. Minulý
čtvrtek přišla nová zpráva. „Tříleté
zvíře bylo spatřeno poblíž Olomouce v těsné blízkosti dálnice. Než
bude odchyceno, prosíme řidiče
jedoucí mezi Prostějovem a Olomoucí o maximální opatrnost, los
může vběhnout na komunikaci,“
upozornila Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.

letos slavíme jubileum...
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Proč to neřekne hned? Dnes čeká
prostějovské zastupitele další náročné zasedání. Všichni komunální politici očekávají od komunistického zastupitele Josefa Augustina prohlášení
o jeho rezignaci v souvislosti s jeho
pravomocným odsouzením. Večerník odkázal tento bývalý radní až na
pondělí, máme se nechat překvapit...
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být další průser,“ krčil rameny Zdeněk
Fišerák, první náměstek primátorky,
který je na radnici zodpovědný za investiční a tunelovou výstavbu. „Dobře
tedy, rozhodli jsme, že jižní kvadrant
jako takový zrušíme, lépe řečeno ho
přeměníme na cyklostezku. Pro všechna auta, která budou chtít jezdit tímto
směrem, bude určen tunel, který vybudujeme od velkého rondelu v Plumlovské ulici až po Brněnskou ulici. Tímto
tunelem může pak projíždět veškerá
doprava, včetně té nákladní,“ uvedl
Zdeněk Fišerák.
Podle zjištění Agentury Hóser má
nová dopravní investice města stát
přes dvanáct miliard korun. „Vezmeme si na to úvěr, snad nám nějaká

KRIMI


Tak špatně na tom asi z hlediska vlastnictví majetku nebyla!
Policisté z Němčic nad Hanou
nyní šetří zajímavý případ,
kdy vypátrali osobní automobil značky BMW. Ten byl v
celostátní evidenci hledaných
vozidel.

200 000
Po „bavoráku“ se však nepátralo proto, že by byl kradený.
Věc měla zcela jiný podtext.
Auto si totiž schovala u svého
známého z Němčicka žena z
Uherského Hradiště, která čelila insolvenčnímu řízení a před
správcem si takto chtěla ulít
majetek. Má ale smůlu, BMW
za dvě stě tisíc korun bylo této
dámě policisty zabaveno!


 
608 960 042



Policisté práci neměli. Ani
s týdenním odstupem nebyl hlášen
jeden jediný incident během parlamentních voleb na celém území
Prostějovska. Státní policisté vydali
zprávu, že i přes rozsáhlá bezpečnostní opatření nemuseli řešit jediný prohřešek proti zákonům. Rovněž tak strážníci neměli práci kvůli
narušení voleb.

banka půjčí. Je to fakt hodně peněz,
ale ušetří nám to hádky s občany, kteří si nepřejí, aby jim nákladní auta
jezdila pod okny. Budou tak jezdit
tunelem a nikoho rušit nebudou. Ze
současného jižního kvadrantu tak
můžeme udělat největší cyklostezku
v republice,“ míní zase primátorka
Alena Rašáková.
Tunel od Plumlovské ulice se začne razit
ještě letos. „Ve výběrovém řízení vyhrála
firma Tunelstroj, která nás ubezpečila,
že tunel dlouhý dva kilometry bude
hotov během jediného roku. „Pokud se
tato investice osvědčí, hodláme ji napodobit i v jiných lokalitách města a veškerou dopravu tak chceme definitivně
svést do podzemí. V Praze mají metro,

my budeme mít podzemku. A v Prostějově už bude klid, nikdo nám nebude
nadávat za smrad z výfukových plynů
nebo za hluk. Já myslím, že zabijeme
několik much jedinou ranou,“ míní
Míra Naložil, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.
Agentura Hóser položila kompetentním ještě jednu otázku. Kdo
bude splácet miliardový úvěr? „To
ještě nevíme, o tom jsme se ještě
nijak neusnesli,“ pronesla primátorka Rašáková.
Za Agenturu Hóser Majkl

Za závažné porušení Licenčního
řádu druhé nejvyšší soutěže WSM
Ligy hrozilo LHK Jestřábi Prostějov
vyloučení ze soutěže. Ale na svazu
je již podruhé podrželi a k dořešení
předali případ disciplinární komisi ČSLH. Ta rozhodla o tom, že
hokejový klub, který už přišel před
startem této sezony o mládež, musí
zaplatit finanční pokutu ve výši více
jak stodvaatřicet tisíc korun!
 

TOMÁŠ KLUS
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PÁTRÁNÍ

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

RENÉ MIKA
se narodil 23. března 1990 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
7. října 2016. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 26 do 30 let a měří mezi
170 až 175 centimetry. Bližší údaje
k hledané osobě nejsou známy.

Foto: Michal Kadlec

Není divu, že tento charismatický
rodák z Třince uhranul už před
lety především mladé generaci, jejíž hlasy ho dokonce vynesly v roce
2012 na první místo v anketě Český
slavík. Tomáš Klus nadchl v sobotu večer i prostějovské fanoušky při
koncertu ve Společenském domě.
 



„TEN SMRAD
V NOCI PROBUDIL
I MÉHO PSA!“
Obyvatelé Žešova si víceméně
pochvalovali, že zápach z kanalizace
je už minulostí. Smrad cítili letos
pouze jednou, zato prý pořádně!
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

7/4 °C



6/0 °C

Støeda

10/3 °C

LUCIE KOVAŘÍKOVÁ

Ètvrtek

8/6 °C

se narodila 25. srpna 1979 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
8. září 2017. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 38 do 40 let a měří mezi 165 až
175 centimetry. Bližší údaje k hledané
osobě nejsou známy.

Pátek

Tadeáš
Štěpánka
Felix
Památka zesnulých

6/2 °C
Hubert

Sobota

7/-1 °C

Nedìle

6/-1 °C

Karel
Miriam
Zdroj: meteocentrum.cz
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BYDLÍM S VRAHEM!“
EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Strastiplné chvíle prožívá v těchto dnech
Pavel Jakubčík z Prostějova. Večerník sledoval jeho osudy
poté, co jej 13. května 2015 v ubytovně v Olomoucké
ulici brutálně napadl a doživotně zmrzačil již odsouzený Rom. Jakubčík po propuštění z nemocnice, kde mu
lékaři na poslední chvíli zachránili život, žil v Kostelecké
ulici s přítelkyní. Dnes ale pobývá v azylovém domě. Proč?
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REZIGNUJE J. AUGUSTIN?

„Oznámím to dnes!“ také Prostějovsko
zjistili jsme

PROSTĚJOVSKO Varování meteorologů přišlo včas. Na extrémní vítr, který včera zasáhl celou Českou republiku, byli připraveni i Prostějované. Hasiči od ranních hodin až do pozdního
odpoledne zaznamenali stovky výjezdů k odstraňování škod.
V neděli 29. října padaly stromy, bortily se střechy a v sousedních Držovicích se dokonce pod
vlivem náporu větru zřítila štítová zeď nově stavěného domu! Drsné následky vichřice zanechala v Mostkovicích, Plumlově a dalších obcích Prostějovska. Dvě jednotky hasičů vyjížděli i
doVrahovic na Sídliště Svornosti, kde extrémně silný vítr doslova sroloval plechovou střechu
na garážích. Jen shodou šťastných okolností není zatím z Prostějovska hlášeno žádné zranění osob, to v sousedním přerovském okrese byla situace horší...
(mik)

PROSTĚJOV Dnešní jednání
prostějovského
zastupitelstva
může mít ještě jeden důležitý bod
programu. Jak se totiž Večerník
exkluzivně dozvěděl, primátorka Alena Rašková rozeslala všem
zastupitelům dopis s vyjádřením,
že další setrvání Josefa Augustina
v tomto vrcholném orgánu města
je nepřijatelné! Dá se tedy už dnes
očekávat rezignace komunistického zastupitele?

Michal KADLEC

Je všeobecně známo, že Josef Augustin byl pravomocně odsouzen za
daňové prohřešky k podmíněnému
trestu odnětí svobody. Večerník se
jej tedy těsně před zasedáním zastupitelstva poněkolikáté zeptal, zda se
hodlá vzdát mandátu zastupitele?
„V pondělí třicátého října své rozhodnutí oznámím na jednání zastupitelstva,“ odpověděl velmi stroze
až tajemně Augustin. Co říká na
poselství primátorky Raškové?

Komunistický
zastupitel
Josef Augustin dnes na
     *  
   $"

  

„Již dvakrát mě při osobním rozhovoru vyzvala, abych rezignoval na funkci
člena zastupitelstva města Prostějova
z důvodu, že je pro ni nepřijatelné,
aby odsouzený člověk, byť i podmí-

něně, v orgánu pracoval,“ přiznal tlak
z nejvyšší židle. V jakém smyslu bude
jeho dnešní vyjádření v obřadní síni
prostějovské radnice, ale opakovaně
odmítl konkretizovat.
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BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Bude to
stříbrný
SMRK!
zjistili jsme
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PROSTĚJOV Uplynulou sobotu tomu bylo přesně devětadevadesát let, kdy
byla v Praze vyhlášena na sklonku „Velké války“ Československá republika. Rok
před kulatým jubileem si toto výročí připomněli také prostějovští zastupitelé.
Tradičně u sochy prvního prezidenta T. G. Masaryka. Ovšem nadvakrát... Jak to?
(tok)


dvou 
19

PROSTĚJOV Minulý týden ještě
radní nebyli rozhodnuti. Nyní však
Večerník jako první zjistil, že se vedení města konečně rozhoupalo
v otázce, jaký vánoční strom budeme mít v Prostějově na náměstí
T. G. Masaryka!
„Bude to dvanáctimetrový stříbrný smrk z Brodku u Prostějova,“
prozradila exkluzivně Večerníku ve
čtvrtek odpoledne Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky. „Měli
jsme celkem osm nabídek, dlouho
byl favoritem jehličnan ze Stražiska.
K němu ale vede svízelná cesta pro
těžkou techniku,“ dodala Hemerková s tím, že stříbrný smrk z Brodku
bude přivezen v pondělí 27. listopadu dopoledne.
(mik)

4

PO STOPÁCH
STARÉHO
PŘÍPADU

Co dál s koupalištěm?

Majitelé netuší...

Napsáno
pred

29. 10. 2007
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ve vlastní režii provozovat nejen blízkou restauraci, ale i koupaliště.
Uplynulá sezóna pro provozovatele
koupališť ale nedopadla nijak zvlášť
dobře a to se projevilo i v Nezamyslicích. „Dobré to nebylo, počasí nám nepřálo a návštěvnost byla poměrně nízká.
Za těch pět let, co jsme koupaliště neprovozovali, se situace změnila. Čím dál více
lidí má bazén na zahradě a na koupaliště
jich chodí méně,“ ohlédla se za letošním
létem majitelka Ivana Jarošová, které se
Večerník zeptal, jak to bude s koupalištěm dál. Bude v příštím roce zavřeno,
dojde k jeho prodeji městysi či bude
zachován letošní status quo? „S prodejem městysi nepočítáme. Jak se vše
bude vyvíjet, to však v tuto chvíli nevím,“
reagovala Jarošová.
(mls)

PROSTĚJOV Tenhle stín mohl
být už dávno minulostí... Ale není
a hned tak ani nebude. Budova
místního nádraží v Prostějově,
která pochází z roku 1889, už řadu
let vypadá, jako by se na objekt za
těch více jak sto let její existence
prakticky vůbec nesáhlo. Její opravu před šesti lety nesmyslně zablokoval olomoucký aktivista, který
se pokusil nemovitost nechat zapsat na seznam kulturních památek. Mezitím České dráhy (ČD)
převedly budovu na Správu železniční a dopravní cesty (SŽDC).
Nedávno nový vlastník přislíbil, že
místní nádraží kompletně opraví.
A nejen to!
Místní nádraží vládne bezesporu
jedinečnou atmosféru. Jako by zde
fungoval stroj času. Člověk přicházející na vlak z Rejskovy ulice nejprve
projde loni opraveným přednádražním prostorem. Cítí se tu jako v současném Rakousku. Když pak projde
otřískanými dveřmi budovy místního nádraží, náhle se ocitne o sto
let zpátky. Jediné, co tu připomíná

současnost, je automat na kávu. Letmý pohled na střechu či opadanou
omítku jasně odhalí, že budova je
v katastrofálním stavu.
České dráhy se chtěly pustit do
oprav už před šesti lety v souvislosti
s opravami prostoru před nádražím.
Vše zmařil návrh na zapsání budovy do seznamu památek, který
v srpnu 2010 podal jeden obyvatel
Olomouce. Na rozhodnutí Ministerstva kultury ČR se následně
čekalo téměř dva roky. Po celou
tu dobu nebylo možné s nádražím
cokoliv dělat. Přitom České dráhy
na projektu opravy místního nádraží
postaveného v secesním slohu s památkáři spolupracovaly.

Pořád stejná písnička. Každý
týden odtáhnou pracovníci společnosti A.S.A. Technické služby
Prostějov z našich ulic desítky vozidel, která překážejí speciálním
strojům při blokovém čištění. Přitom odtahem postižení majitelé
aut se nadále rozčilují. Nechápou,
že zbytečně, a pouze kvůli vlastní
nepozornosti či ledabylosti.
„Minulý týden probíhalo strojní
čištění tentokrát v prostorách ulic
Svatoplukova, Třebízského, Přemyslovka a Janáčkova. V těchto lokalitách nařídili strážníci celkem čtrnáct
odtahů. V lokalitě okolo Barákovy,
Českobratrské a Budovcovy ulice

pak dalších devět odtahů,“ zkonstatovala statistická čísla Jana Adámková z Městské policie Prostějov.
Emoce lidí, kterým auta byla odtažena, se sice dají chápat, ale mohou si za to sami. Měli by lépe dbát
na dopravní značení. „Jednotlivé
bloky ulic jsou označeny sedm dní
dopředu přenosnou dopravní značkou - zóna s dopravním omezením
s dodatkovou tabulkou, kde je níže
uvedeno přesné datum i časový rozsah strojního čištění. A pozor. Tuto
značku neruší křižovatka a platí i pro
parkoviště uvnitř zóny,“ upozorňuje
na důležitou věc Jana Adámková.
Městská policie navíc v podvečer-

ních hodinách den před termínem v Průmyslové ulici. Po vyřízení pře- si lze vozidlo vyzvednout,“ vysvětlublokového čištění upozorňuje přes stupku na služebně městské policie je Jana Adámková.
megafon služebního vozidla občany
o nadcházejícím čištění a kontroluje průběžně označení celé zóny.
Z výsledků je patrné, že majitelé
vozů stále tyto dopravní značky ne- Skutečně pořád stejná písnička! I po deseti letech se řidiči v Prostějově vůrespektují a svůj automobil nepře- bec nepolepšili. A tak v letošním roce řešili strážníci již bezmála tři stovky
přestupků při blokovém čištění ulic, kdy si šoféři svoje plechové miláčky
parkují. Potom ovšem musí počítat nepřeparkovali a auta tak překážela pracovníkům technických služeb.
s postihem. „Strážník je ze zákona Novinkou je ovšem skutečnost, že strážník už nemůže v podobných přípaoprávněn udělit blokovou pokutu až dech nařídit odtah vozidla. Tedy mohl by, ovšem magistrát by musel podle
do dvou tisíc korun. Navíc s velkou zákona na vlastní náklady to samé auto vrátit po uklizení ulice zpět na
pravděpodobností dojde i k odtaže- původní místo. Ano, až do takových absurdit jsme se dostali... Odtah voziní vozidla. Cena za odtah je 1 500 dla ale není všelék na to, aby jejich majitelé byli zodpovědnější, to určitě ne.
korun. Odtah zajišťuje společnost Ovšem kdyby měli ze své kapsy platit pokutu i náklady za odtah, jak tomu
A.S.A. Technické služby Prostějov. bylo před deseti lety, možná by byli pozornější a nepřekáželi by při úklidu.
(mik)
Vozy jsou umístěny v areálu firmy
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NEZAMYSLICE Otevře, nebo zůstane zavřené? Sázkové kanceláře
by každoročně mohly vypisovat
kurzy na to, jaká budoucnost čeká
koupaliště v Nezamyslicích. Zatím
by vždy brali výhru ti, kteří by vsadili, že koupaliště bude zpřístupněno.
Bude tomu tak i v příštím roce?
Už téměř čtyři roky se jedná o osudu
koupaliště v Nezamyslicích. Majitel
se dlouho netajil svým záměrem areál
prodat. Vedení městyse se k odkupu
stavělo odmítavě, zároveň si však pochvalovalo vstřícný přístup při letních
pronájmech. Nakonec přehodnotilo
svůj postoj a rozhodlo se areál odkoupit. K tomu však nedošlo. Z celé
záležitosti totiž naopak vycouvali majitelé, kteří se rozhodli, že letos budou

letos slavíme jubileum...

pohled zpátky
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Vzhledem k průtahům nakonec
peníze určené na tuto rekonstrukci
využily jinde.
Několik dalších let zabral převod budovy z majetku ČD na SŽDC. Ten byl
dokončen teprve loni. Teprve nyní se
daly věci do pohybu, s opravami SŽDC
počítá na rok 2019. „Celková rekonstrukce místního nádraží v Prostějově
by měla zahrnovat výměnu oken, dveří,
opravu fasády, krovů a krytiny. Náklady
odhadujeme na pětadvacet milionů korun,“ potvrdila Večerníku tisková mluvčí Kateřina Šubová, která rovněž přešla
z Českých drah do SŽDC.
Prostějovská radnice hodlá v budově zachovat pobočku pošty a uvažuje o tom, že by zde nechala umístit

pamětní desku se jmény všech prostějovských Židů, kteří z nádraží za
druhé světové války odjížděli do
koncentračních táborů.
Místní nádraží v Prostějově by přitom nemělo být jediným, které chce
SŽDC rekonstruovat. Dočkat by se
mohly i další dva zchátralé drážní objekty v regionu. „V Němčicích nad
Hanou začne přestavba v roce 2020.
V tomto případě počítáme s odbouráním patra, vybudováním sociálního
zařízení pro cestující, výměnou oken,
dveří, opravou podlah a zateplením
objektu. V Kostelci na Hané se v roce
2021 uskuteční výměna oken, dveří,
střešní krytiny a krytého přístřešku
u budovy,“ prozradila Šubová. (mls)
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jak šel čas Prostějovem ...

Palackého ulice

Příště: U Kalicha
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letos slavíme jubileum...
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Zadrželi nezletilou

Při dohledu na veřejný pořádek
v centru města si v sobotu 21.
října strážníci povšimli na Hlaváčkově náměstí slečny, která se podobala osobě, po které Policie ČR
vyhlásila celostátní pátrání. Hlídka dotyčnou zadržela, následně
byla předvedena na obvodní oddělení. Po zjištění totožnosti byla
třináctiletá dívka předána službu
konajícímu policistovi k dalšímu
šetření.

Foto: internet

Stařenka volala o pomoc
V nočních hodinách během
pátku 20. října byla přijata SMS
zpráva o výjezdu hasičů k otevření bytu. Na místo byla vyslána
i hlídka městské policie. Po otevření dveří bytu byla uvnitř nalezena na zemi ležící jednadevadesátiletá žena. Ta upadla a volala
o pomoc. Přivolaný lékař odvezl
seniorku sanitkou na vyšetření
do nemocnice.

Na dohodu zapomněl
Ve čtvrtek 26. října půl hodiny
před polednem bylo přijato na lince 156 oznámení o uzamčení dvou
jízdních kol k sobě, a to na hlavním
hřbitově v Prostějově. Pětapadesátiletý muž na místě uvedl, že k jeho
kolu si někdo uzamkl další kolo
a on nemůže odjet. Během rozhovoru s oznamovatelem se k hlídce
přihlásil pětatřicetiletý muž a sdělil, že se starším mužem jsou spolupracovníci a ráno při příjezdu
na hřbitov se domluvili, že si kola
uzamknou jedním zámkem k sobě.
Vše se vysvětlilo. Starší muž na to
v průběhu dopoledne zapomněl,
a proto si myslel, že je druhé kolo
cizí.

Kolo do křoví
V odpoledních hodinách ve čtvrtek 26. října bylo přijato sdělení
o podezřele se chovajícím muži,
který do křoví uschovává jízdní
kolo. Na místo k prověření události byl vyslán okrskář. Ten zjistil,
že čtyřiapadesátiletý muž neměl
zámek, a tak si chtěl kolo uschovat
ve křoví. Jednalo se o staré dámské
kolo, které dostal od kamaráda.
Strážník zkontaktoval i jeho. Tvrzení čtyřiapadesátiletého muže
bylo pravdivé. Kolo mu kamarád
přenechal z důvodu svého zdravotního stavu a neschopnosti na
něm dál jezdit. V tomto případě se
o protiprávní jednání nejednalo.

Zřejmě to byl žert
Vpodvečer ve čtvrtek 26. října
přijali strážníci telefonické sdělení
o tom, že někdo přemístil oznamovateli kolo, zatímco byl v posilovně, a uzamkl ho nedaleko původního místa. Kolo se nacházelo
zhruba dvacet metrů od posilovny
a bylo zamčené dvěma zámky.
Muž měl obavu cizí zámek sám
přestřihnout, proto přivolal hlídku.
Bylo zjištěno, že jízdní prostředek
skutečně patří šestačtyřicetiletému
muži. Za přítomnosti hlídky řetízek sám přestřihl. Kdo bicykl poponesl opodál a uzamkl, se zjistit
nepodařilo.

Vydával se za přítele vnučky, peníze vylákal i na pohřeb...

PROSTĚJOV Tak na to musí mít člověk kachní žaludek! Prostějovská
kriminálka dopadla podvodníka, který si vzal na mušku dvě seniorky
ve věku mezi osmdesáti a devadesáti lety. Namluvil jim toho hodně
ve snaze vylákat z důvěřivých stařenek peníze. U obou se mu to podařilo, bohužel... Člověk totiž pořád jen žasne, jak se starší lidé nechají
velmi lehce oklamat. Darebákovi, který byl zásluhou kriminalistů po
třech měsících pátrání zjištěn, teď hrozí dva roky vězení.

Michal KADLEC
„Prostějovským kriminalistům se
ve spolupráci s kolegy z Olomouce
podařilo odhalit pachatele, který za
pomoci lží a vymyšlených historek
okradl dvě seniorky ve věku sedmaosmdesát a třiaosmdesát let,“ potvrdila Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
„První ženu z malé obce na Prostějovsku oslovil začátkem července telefonicky a řekl jí, že je přítel její vnučky.
Pod smyšlenou legendou zařízení
pohřbu svého kamaráda požádal seniorku o půjčku dvacet tisíc korun.
S ženou ještě chvíli rozmlouval a sdě-

lil jí, že pro peníze pošle svého známého. Po určité době poškozenou znovu kontaktoval a ptal se, zdali si jeho
známý pro peníze přišel a vyzvedl je,
načež ji děkoval za půjčku. Krátce na
to zazvonil neznámý muž na zvonek
u jejího domu s tím, že si jde pro peníze. Na žádost poškozené sepsal
v domě doklad o převzetí finanční
hotovosti a poškozená mu peníze
předala,“ popsala mluvčí krajské policie s tím, že ve stejném měsíci muž
podvedl ještě další seniorku.
„Ve druhé polovině července oslovil
další poškozenou ženu z Prostějova.
I tuto seniorku nejprve kontaktoval telefonicky na pevné lince a pod smyšlenou
legendou o jejím synovi se s dámou chtěl


Sebral i utopence!

H +&  #+ (    
 )* + +%
 & " D 4 
&&($+$" )

sejít v místě jejího bydliště, kam se asi po
čtvrthodině od telefonického hovoru
dostavil. Žena ho pozvala dovnitř a pod
záminkou kontroly tisícikorunových
bankovek od ní vylákal šest tisíc korun
s tím, že je zkontroluje přivolaný kriminalistický technik a peníze jí do hodiny přinese zpět. Z bytu pak odešel a samozřejmě se nevrátil,“ sdělila Miluše Zajícová.

Foto: internet

Odhalenému pachateli, který se
stejných podvodů již v minulosti
dopouštěl, prostějovští kriminalisté sdělili obvinění z trestného činu
podvodu, za který podle trestního zákoníku hrozí až dvouletý trest odnětí
svobody.

„Hyena“ vybírala peníze V Plumlovské srazil chodce

  

PROSTĚJOV Tomu se snad nechce ani věřit! Policisté nyní vyšetřují případ chování lidské „hyeny“, kdy třiapadesátiletý muž z Prostějova
i nadále využíval platební kartu ženy, která zemřela v nemocnici. Přestože
o její smrti věděl, peníze vybíral a používal je pro svoji potřebu!
„Koncem září tohoto roku oznámil poškozený muž, že někdo neoprávněně
vybíral za pomoci platební karty peníze z účtu jeho matky, která zemřela začátkem července v nemocnici. Policisté se začali případem zabývat a zjistili,
že jeho matka v době, kdy byla hospitalizovaná v Prostějově, svěřila kartu
třiapadesátiletému muži, včetně PIN kódu, aby jí nakoupil. Žena následně
v nemocnici zemřela a podezřelý i přesto, že o úmrtí věděl, si kartu ponechal,
přičemž prováděl výběry celkové částce osmnácti a půl tisíce korun. Vybrané peníze použil pro vlastní potřebu,“ uvedla Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. „Nepoctivý muž se nyní
bude zodpovídat z trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za které trestní zákoník ukládá trest
odnětí svobody až na dva roky,“ prozradila Zajícová.
(mik)





PROSTĚJOV V Plumlovské ulici
došlo k závažné nehodě. Mimo
vyznačený přechod tady
řidič vozidla srazil silně
opilého muže. Ten i přes
své zranění policistům přiznal, že vypil dva litry vína.
Hodnota dechové zkouška
taky podle toho vypadala...
„V pátek sedmadvacátého října kolem šestnácté hodiny se stala dopravní nehoda, když v jedné z prostějovských ulic řidiči vozidla Škoda
Octavia náhle vběhl do jízdní dráhy
mimo přechod pro chodce třiačtyřicetiletý muž. Následně došlo
ke střetu, chodec narazil do čelního skla a spadl na silnici,“ popsala
nehodu Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.

Po dvou &
'!#
"#&
2,7 promile
„Zraněný muž byl z místa převezen
do nemocnice na vyšetření. Dechová zkouška u řidiče vozidla byla negativní, u chodce však byla pozitivní
s hodnotou 2,70 promile alkoholu,“
prozradila policejní tisková mluvčí.
I přes své zranění a opilost byl chodec schopen komunikovat s policisty a uvedl, že vypil asi dva litry vína.
„Míra zavinění jednotlivých účastníků je v šetření,“ dodala Miluše Zajícová.
(mik)
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PROSTĚJOV„Nikdy jsem nechtěl být smažka. Takovými lidmi jsem
vždycky opovrhoval. Ale postupně jsem pervitinu propadal víc a víc,
až jsem se nakonec smažkou stal,“ vylíčil v kostce svůj životní příběh
Tomáš Capay. Feťák pod vlivem pervitinu poničil fasády celé řady
domů a drogy měl i prodávat. Minulé úterý se kvůli tomu ocitl před
prostějovským soudem. A Večerník byl u toho!
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Šestadvacetiletý Tomáš Capay, který
zvládl dokončit pouze základní školu, to
u soudu zná více než dobře. Už je tomu
šest let, co byl souzen společně s Iliem
Sisovem a dalšími kumpány za vykrádání obchodů a trafik. Letos na jaře pak
byl uznán vinným i za to, že při rozlučce
„se svobodou“ s Vojtěchem Pelikánem
společně rozkopali zrcátka u aut v ulicích
Stanislava Manharda a Jana Olivetského.
Mezitím ještě stihl sprejem poničit zhruba patnáct domů ve Šmeralově, Krasické,
Mozartově, Brněnské a Drozdovické

ulici, na které našplíchal nápisy „Love
and peace“ (Láska a mír) či svoji vlastní
přezdívku Capadona.
K vandalství se Capay fakticky doznal.
„Začalo to tak, že jsme si s Tomášem
Kupkou dali pervitin. Najednou jsme
měli spoustu energie, jenže jsme nevěděli, co s ní. Nechtělo se nám na automaty
a tak jsme si v Tesku koupili spreje a posprejovali domy na Šmeralce. Pak to pokračovalo. Myslím, že Kupka byl výrazně
lepší sprejer než já,“ vypověděl Capay,
který svého času pracoval jako zedník.
„Byla to hrozná blbost. Ani mně by se nelíbilo, kdyby mi někdo posprejoval zeď,
kterou jsem sám omítal,“ dodal mladík,
kterému nyní kromě vězení hrozí i to, že
bude muset zaplatit způsobenou škodu. Ta se v přibližně patnácti případech
vyšplhala na několik desítek tisíc korun.



V noci z úterý 24. na středu 25. října
se bez poškození vstupních dveří dostal ke sklepním kójím v Brněnská
ulici neznámý pachatel, kde v jednom z domů poškodil visací zámek
od jedné z kójí a odcizil trekingové
kolo značky Author, lankový zámek
a skleněnou láhev s utopenci. Poškozenému majiteli sklepa vznikla předběžná škoda 12 530 korun. Policie
případ šetří pro trestný čin krádeže
a porušování domovní svobody s tříletou trestní sazbou odnětí svobody.

Zpronevěřil mobil
Koncem července svěřil jednatřicetiletý muž o tři roky mladšímu podezřelému mobilní telefon. Společně se
v jedné z prostějovských restaurací
domluvili, že podezřelý zprostředkuje prodej jeho telefonu značky iPhone
6Plus. Poškozený mu tedy zařízení
předal a čekal na peníze získané prodejem, kterých se ale nedočkal, protože prodejce si je nechal pro sebe.
Poškozenému tím způsobil škodu 9
000 korun. Policisté z prostějovského obvodu zloděje odhalili a nepoctivému prodejci ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze
spáchání trestného činu zpronevěry,
za který trestní zákoník ukládá trest
odnětí svobody až na dva roky.

Dopadli tři mladíky
V neděli 1. října kolem druhé hodiny po poledni došlo na parkovišti ve
Školní ulici ke vloupání do osobního
automobilu typu Ford Galaxy. Pachatele k činu motivovala v přihrádce dveří řidiče viditelně umístěná
pánská peněženka. Zmocnit se jí pak
bylo dílem okamžiku, což pachatelé
učinili po rozbití skleněné výplně
dveří. S peněženkou její osmačtyřicetiletý majitel přišel i o osobní doklady včetně zbrojního průkazu, platební kartu a finanční hotovost 1 200
korun. Provedeným šetřením policisté obvodního oddělení Prostějov
1 jako podezřelé z tohoto skutku
ustanovili tři muže ve věku 20 až 23
let. Ti policistům, vzhledem ke své
již rozsáhlé dřívější trestné činnosti,
nejsou neznámi. V případě prokázání viny a odsouzení podezřelým za
přečin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Drzost nezná mezí
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Foto: Martin Zaoral

Jeho řádění přitom nešlo zastavit, po- po fasádách a nakonec skončili tady
mohlo, až když byl letos v červnu vzat do před soudem?“ dotazoval se sugestivně
vazby.
soudce Petr Vrtěl.
Verzi obžalovaného o „kamarádské vý 
pomoci“ u soudu potvrdili například
abych se o vše dìlil...“
František Brlica, Tomáš Kupka, Jan
Kromě sprejerství byl Tomáš Capay ob- Růžička či Jaromír Drmola, který dle sažalován i z faktu, že prodával drogy. On motného Capaye drogy užíval, přestože
sám se hájil tím, že svým kamarádům se sám léčil na brněnské onkologii z rapouze zprostředkoval pervitin od svého koviny. Bylo přitom pozoruhodné, že
zdroje z hlavního nádraží. Na transakci mnozí ze svědků na policii vypovídali
prý nijak zvlášť neprofitoval. „Jsem vy- něco docela jiného. Například Brlica uvechovaný tak, abych se o vše s ostatními dl, že od obžalovaného pervitin kupoval
podělil,“ prohlásil Capay, který si zřejmě minimálně desetkrát po třech až čtyřech
vůbec neuvědomoval, o co se vlastně se gramech. „Bylo toho mnohem méně,“
svými kumpány dělil. Ostatně jméno uvedl následně u soudu.
svého dealera se bránil zveřejnit. „Do- Vzhledem k tomu, že dva svědci vůpustíte tedy, aby i další mladí lidé jako bec nedorazili, rozsudek v této věci
vy fetovali, nedodělali školu, nebyli dosud nepadl a hlavní líčení bylo
schopni si udržet zaměstnání, čmárali odročeno.

Na čtvrteční den jen tak nezapomene jednaosmdesátiletá žena, která
seděla na místě spolujezdce ve vozidle Škoda 125 na parkovišti před
obchodním domem v Okružní ulici. Dva neznámí pachatelé přistoupili k vozidlu a začali poškozenou
i jejího muže, který seděl na místě řidiče, obtěžovat s tím, aby jim podepsali nějaké papíry. To oba odmítli,
nicméně jeden z pachatelů využil
situace k tomu, že ukradl poškozené
peněženku, kterou měla položenou
na klíně. V ní měla seniorka osobní
doklady a finanční hotovost 1 800
korun. Za krádež hrozí pachatelům
až dva roky vězení.

děti, pejsci, zdraví

Dominik OHLÍDAL
23. 10. 2017 49 cm 3,10 kg
Němčice nad Hanou

Sofie PAVLÍKOVÁ
22. 10. 2017 52 cm 3,50 kg
Prostějov

Matouš MARTYKÁN
24. 10. 2017 53 cm 3,85 kg
Hrubčice

Barbora SLAVÍČKOVÁ
22. 10. 2017 50 cm 3,50 kg
Otaslavice
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!
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Richard KUČERA
21. 10. 2017 49 cm 3,80 kg
Prostějov

Pondělí 30. října 2017
www.vecernikpv.cz
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ležitost obohatit si zeměpisné znalosti a vznést
dotazy také na první tajemnici venezuelského
velvyslanectví Frankceline Brattovou, která tehdy mimo jiné navštívila i Gymnázium Jiřího
Wolkera.
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

plocha s asfaltovým povrchem, kde
budou umístěny kotevní prvky pro
osazení hracích sítí. V neposlední řadě
se v západní části areálu školy opraví
oplocení, které bude mít na výšku šest
metrů,“ nastínil smluvní práce Zdeněk
Fišer, první náměstek primátorky statutárního města Prostějov.
Obnova vrahovického školního
hřiště bude stát městskou pokladnu
1,7 milionu korun a práce by měly být
hotové do 30. dubna 2018.
(mik)
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PROSTĚJOV Děti ze Základní školy
v ulici Majakovského ve Vrahovicích
se konečně dočkají důstojného a
hlavně nového školního hřiště. V areálu budou vybudovány běžecká dráha i plocha s hracími sítěmi. Staré
asfaltové hřiště postavené za
hluboké totality rovněž změní tvář.
Práce by zde měly začít ještě letos a
pro urychlení legislativních kroků si
nechal magistrát udělat elektronický
průzkum trhu. K podání cenových
nabídek byla vyzvána pětice firem,
podání se nakonec odhodlaly dvě.
Z nich radní vybrali olomouckou stavební společnost.
„Obnovou projde běžecká dráha s antukovým po-vrchem. Dále pak hrací
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Tomáš KALÁB

BEDIHOŠŤ Tedy ne samozřejmě
doslova. Žáci místní základní školy mají ale už několik měsíců možnost prohlédnout si sérii obrázků,
na nichž jsou věrně zobrazeny fauna i flóra z oblasti řeky Orinoko.
Autorem akvarelů je známý český
přírodovědec a malíř Jan Dungel.

pořádali v rámci učiva zeměpisu
dvě přednášky o přírodním bohatství a národních parcích Venezuely,
v rámci nichž jsme měli z kulturního centra při venezuelské ambasádě zapůjčenu výstavu fotografií.
Ty byly koncem roku vyměněny
za novou sérii právě těchto akvarelů předního českého přírodovědce
a cestovatele,“ vysvětlil ředitel školy
Jak se obrázky exotických zvířat Michal Jahn.
do této školy vůbec dostaly? „Už Žáci měli při příležitosti stého výv minulém roce jsme na naší škole ročí trvání školy jedinečnou pří-
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David MICHALEC
23. 10. 2017 54 cm 3,85 kg
Prostějov

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!

Aneta KONVIČKOVÁ
24. 10. 2017 51 cm 3,35 kg
Olomouc

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

6

BLAHOPØEJEME!!!

www.vecernikpv.cz

Pondělí 30. října 2017
www.vecernikpv.cz
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primátorky statutárního města Prostějova.
Zastupitelé budou dále diskutovat o vyhláškách města ohledně nočního klidu,
ale také o regulaci hazardu ve městě. Zcela
jistě velké emoce vyvolá snaha zastupitelů
za Změnu pro Prostějov Petra Kapounka
a Petra Lyska odvolat Jaroslava Faltýnka
(ANO) z dozorčí rady společnosti FCC
Prostějov a také z představenstva společnosti Vodovody a kanalizace. Opozice to
zkoušela už jednou na předchozím zastupitelstvu, Faltýnka však svými hlasy podrželi v těchto funkcích i koaliční zastupitelé.
Zásadním návrhem je také vystoupení
města ze spolku Prostějov olympijský. To požadují František Fröml, Jan
Navrátil, Petr Kapounek, Petr Lysek
(Změna pro Prostějov), Aleš Matyášek
(TOP 09) a dále nezařazení zastupitelé
František Švec, František Filouš a Hana
Naiclerová. „Do dnešního dne nebylo
věrohodněvyjasněnobudoucífinancování provozu Národního olympijského
centra. Navíc nastaly nové pochybnosti
ohledně financování výstavby a způsobu rozhodování ve spolku,“ uvádí se
mimo jiné ve společném prohlášení
jmenovaných opozičních zastupitelů.
Kromě rozpočtových opatření na dokončení investičních akcí budou ještě dále zastupitelé dnes jednat o dotacích pro sociální oblast, pevným bodem jednání zůstává
stále výstavba Galerie Prostějov společností Manthellan a diskutovat se bude také
o petici za výstavbu padesátimetrového
bazénu v aquaparku. „Jako řídící jednání
budu dbát na dodržování jednacího řádu,
každý zastupitel bude mít k jednotlivým
bodům možnost vyjádřit se po dobu dvakrát dvě minuty. Pokud by se i tak jednání
nedokončilo v pondělí, v deset večer ho
ukončím a pokračovat budeme v úterý
ráno,“ potvrdila známé pravidlo prostějovská primátorka Alena Rašková (ČSSD).
Zasedání můžete sledovat živě na internetu přes stránku prostejov.eu, o nejzajímavějších událostech vás budeme aktuálně
informovat na www.vecernikpv.cz, podrobné zpravodajství pak najdete v příštím čísle tištěného vydání.
(mik)

Martin ZAORAL

Po intervenci jednoho ze čtenářů jsme
přímo na místě zjistili, že před domem se
sociálním bydlením mnoho parkovacích
míst opravdu není. Auta zde stojí pouze
podélně a vyhrazené parkování pro invalidy chybí úplně. Na druhou stranu na parkovišti u sousedního paneláku parkoviště
je a na něm jsou k dispozici minimálně
čtyři parkovací místa pro invalidy. „Dále
je poblíž tohoto domu, a to nedaleko garáží, jedno další stání pro zdravotně znevýhodněné občany,“ přidal Pavel Smetana
(ČSSD), náměstek prostějovské primátorky odpovědný za dopravu.
V tuto chvíli magistrát neuvažuje
o rozšíření počtu parkovacích míst
před domem Kostelecká 17. „Mohl
by zde vzniknout problém pro provoz
vozidel IZS, jejichž bezproblémový
příjezd je třeba zabezpečit v první řadě.
V domě totiž skutečně bydlí řada starších a zdravotně znevýhodněných lidí,
musíme počítat se vším. Další případné
úpravy se dají realizovat teprve poté, co
proběhne zateplení fasády domu,“ vysvětlil Smetana.

Tomáš
KALÁB
 Připomeňme obyvatelům Prostějova, která jsou naše partnerská města v zahraničí?
„Statutární město Prostějov v současné
- + &  4  $ době udržuje kontakty se dvěma zahra   "2""" ničními městy, polskou Šródou a slo-

V krátkém projevu primátorka shrnula
pětasedmdesátiletou historii Československa a nadšení, které vznik nové republiky
provázelo. „Sounáležitost s novou republikou nejlépe dokazuje ochota obětovat pro
její svobodu hodnotu nejvyšší, svůj život,“
připomněla Rašková, čím jsme povinováni našim předkům. Slované byli na tomto
území před více než tisíci lety a naším úkolem je obhájit právo na život v této krásné
vlasti. Bývalou československou hymnu
pak zazpívaly členky sboru Nota bene.

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

před oficiální akcí se u Masarykova pomníku shromáždilo půl tuctu
opozičních zastupitelů. „Považujeme
za správné a nutné si připomenout toto
významné výročí, ale nedovedeme si
představit tak činit společně s komunisty, kteří vážným způsobem poškodili československý stát a sebevědomí
českých občanů. Navíc nechali sochu
zakladatele státu odstranit,“ vysvětlil v
prohlášení pro média „změnař“ a Pirát
Petr Kapounek.

na historickou událost u příležitosti
99. Výročí vzniku Československa započal úderem páteční šestnácté hodiny slavnostní průvod od dveří radnice,
v jehož čele kráčela primátorka Alena
Rašková a první náměstek Zdeněk
Fišer. Květiny k pomníku „prezidenta-osvoboditele“ položili i náměstci
Pavel Smetana a Ivana Hemerková,
zástupci obce sokolské, ředitel Městské policie Prostějov Jan Nagy, radní
a rovněž exprimátor Miroslav Pišťák.

Jak známo počasí na letošní Hanácké slavnosti vůbec nevyšlo, což
poznamenalo plánovaný program,
avšak na pozadí této významné společenské akce se navazovaly zajímavé kontakty s představiteli z měst
okolních států. Málokdo z Prostějovanů vůbec ví, kdo že vůbec ti naši
partneři jsou. U zprostředkování
přímých kontaktů s městem Šróda
v Polsku byla také radní Jana Halvadžievová, která byla dalším hostem našeho seriálu.

venským městem Vysoké Tatry. Dosud
ovšem tento projekt zůstával víceméně
na formální bázi, což chceme změnit.
Potřebný obsah partnerství můžeme
dát jedině tehdy, když do něj zapojíme
obyvatele jednotlivých měst.“
 Na Hanácké slavnosti přijíždí tradičně řada hostů, jak jste této skutečnosti nedávno využili?
„Součástí delegace, která do Prostějova
přijela, byl i zimní plavec ze Šródy Bartoloměj Krol a dvě zakládající členky spolku Amazonek, který v Polsku sdružuje
ženy s onkologickým onemocněním.
Bylo tedy logické, že jsme jim hledali
v Prostějově protějšky. Nebylo to nijak
těžké, protože u nás máme oddíl zimního a dálkového plavání, který našemu
městu svými vynikajícími sportovními
výsledky dělá dlouhodobě jen dobrou
reklamu, i klub Onko Diana, který svou
charitativní a dobrovolnickou činností
dělá nám všem jen samou radost.“
 Jak proběhlo první setkání?
„Zástupci všech těchto klubů se společně
poprvé setkali na radnici. Kluby si navzá-

PROSTĚJOV Již třetí podzimní runda startuje v rámci pravidelného seriálu rozhovorů s významnými postavami veřejného života,
který nese název „NA ROVINU“, kdy se známých osobností ptáme
na aktuálně žhavá témata. Jako první vždy míříme k dění na magistrátu, kdy na otázky odpovídají komunální politici z Rady statutárního města Prostějov. Následně je pod naši kuratelu pozván
zástupce podnikatelské sféry, poté přichází na řadu osobnost
z kulturní či společenské oblasti a na závěr vybraný pracovník ze
D+ +(&  + +01" 
PROSTĚJOV Slavnostní vzpomínku Co bylo však zvláštní, tak půl hodiny státní správy policie či justičních orgánů.

4 otázky
pro ...

kosti zahrádek, u kterých budou ukončeny nájemní
vztahy. V budoucnu by okolní plocha mohla projít
revitalizací s výsadbou vhodných stromů a keřů
a také s doplněním mobiliáře,“ přidal Zdeněk Fišer.
Posilovna v Kolářových sadech vyjde městskou
pokladnu na 629 900 korun bez DPH, ta vrahovická pak na 249 900 korun bez DPH. Obě
by měly být dokončeny v jarních měsících příštího
roku.
(mik)

VHUL¾OYHéHUQÊNX

Umístění v sousedství dětského hřiště bylo zvoleno
mimo jiné s ohledem na stávající vzrostlé stromy
a to tak, aby nedošlo k jejich poškození,“ uvedl Fišer.
Ve Vrahovicích bude venkovní posilovna menší,
město počítá s plochou o rozměru 8,3 krát 7,5 metru s již výraznějším designem v modro-šedé barevné kombinaci a se čtrnácti prvky. „Místní venkovní
posilovna bude umístěna v zelené ploše u komunikace ulice Vrahovická za zastávkou MHD a v blíz-

jem představily svou činnost, pochlubily se
svými úspěchy i historií. Navzájem se obdarovaly tričky s logy, prohlédly si kroniky
partnerů či zápisky z diářů, fotografie a plánovaly spolupráci na mezinárodním poli.“
 Jednalo se tedy o formální setkání nebo existují i nějaké konkrétní
výstupy?
„Ty na sebe nenechaly dlouho čekat.
Klub Onko Diana a Amazonky se budou účastnit společně na jaře v Polsku
celostátní akce proti rakovině a budou
působit hlavně cestou aktivit na preventivní bázi. Společné charitativní
akce ještě doladí přes e-mail či skype,
jazyková bariéra tu rozhodně nehrozí. I zimní a dálkoví plavci spolupráci

nastartovali prakticky okamžitě. Naši
sportovci pozvali na prvního října své
polské kamarády do Punkevních jeskyní v Moravském krasu na každoroční
zahájení otužilecké sezóny. Polští Mroži se tohoto závodu zúčastnili vůbec
poprvé. Prostějovští zimní plavci zase
pojedou v zimě k polskému moři na
mezinárodní závody v zimním plavání.
Další spolupráce je rozjednaná u dobrovolných hasičů a na česko-slovenské
straně hlavně přes kluby turistů a horolezců. Každopádně vidím jako velmi
pozitivní, že se všichni rádi do spolupráce zapojili a těší se na další setkávání,
poznávání nových lidí i sdílení svých
zkušeností.“
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„S polskou Šródou partnerství funguje,“
     

ních škol,“ nastínil možné využití Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky statutárního
města Prostějova.
V Kolářových sadech půjde o plochu o velikosti
14,5 krát 10,3 metru, která je navržena tak, aby
v parku nepůsobila rušivě. „Právě z tohoto důvodu
je zde doporučená šedo-zelená barevná kombinace. Vzhledem k očekávané návštěvnosti zde bude
celkem pětačtyřicet prvků workoutové sestavy.

NA ROVINU:

PROSTĚJOV Prostějovští radní odklepli zadání výstavby dvojice venkovních posiloven Street Workout specializované firmě z Olomouce.
Během krátké doby tak vyrostou tyto novinky
v Kolářových sadech a za autobusovou zastávkou u ulice Jano Köhlera ve Vrahovicích.
„Kromě cílové skupiny uživatelů všech věkových kategorií mohou být tato zařízení využívána
i v rámci hodin tělesné výchovy blízkých základ-

výročí dvakrát...

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Někteří z obyvatel
domu se sociálním bydlením v Kostelecké ulici číslo 17 postrádají před
domem větší parkoviště s vyhrazenými místy pro invalidy. Argumentují přitom tím, že zde bydlí právě
lidé se zdravotním handicapem. Jak
se situace ve skutečnosti má?
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Foto: Martin Zaoral

NA VÁŠ NÁMÌT

Posilovny Street Workout budou v parku i za zastávkou

Když se slaví

lo, že je neuklízíme vůbec! Byla to však
kritika neoprávněná, šlo o dobu tří dnů,
kdy sníh padal intenzivně a nepřetržitě.
Proto se zdálo, že se komunikace pořád
nechávají zasněžené. V tu chvíli ale společnost FCC měla venku veškerou svoji
techniku a na zimním úklidu se pracovalo bez jediné přestávky,“ zavzpomínal na
krušné chvíle Jiří Pospíšil.
„Společnost FCC, která se v Prostějově stará o zimní údržbu, je na příchod
zimy připravena. Plán údržby komunikací na zimní období 2017 a 2018,
který přesně definuje, co, kde, v jakém
časovém limitu a jakým způsobem má
být uklizeno, byl schválen sedmnáctého října. Ve svých skladech má nyní
FCC Prostějov připraveno tři sta tun
soli, dvě stě tun písku a sto tun drti.
Další posypový materiál bude podle
potřeby operativně doplňován. Zároveň je připraven vozový park, který
zahrnuje celkem šestnáct mechanizačních prostředků pro zimní úklid komunikací, parkovišť a chodníků. O zimní
údržbu se bude starat také dostatečné
množství ručních pracovníků,“ hlásí
exkluzivně pro Večerník Martin Grepl,
ředitel společnosti FCC Prostějov.

PROSTĚJOV Dnes, v pondělí 30. října, hodinu po poledni začíná v obřadní
síni prostějovské radnice další jednání
Zastupitelstva statutárního města Prostějova. Podle obsáhlého programu se
dá soudit, že se diskuse komunálních
politiků mohou posunout i do druhého
dne. Opozice například opět žádá „hlavu“ poslance Jaroslava Faltýnka, podala
také návrh na vystoupení ze spolku
Prostějov olympijský.
Samotné zastupitelstvo bude mít ale nejprve slavnostní zahájení. Na návrh klubu
TOP 09 budou jeho členové hlasovat
o udělení čestného občanství pro nedávno zesnulého dlouholetého komunálního
politika PhDr. Václava Koláře. Hned poté
se budou probírat majetkoprávní záležitosti, a to včetně radou navrhovaného prodeje
historické nemovitosti v Kravařově ulici
číslo 3. „Věřím, že tento napodruhé předložený návrh konečně schválíme. Pro tuto
stařičkou budovu nemá město žádné využití a je o ni zájem ze soukromého sektoru,“
nabádá Jiří Pospíšil (Pévéčko), náměstek

FALTÝNKA a vystoupit ze spolku

z Kostelecké  
Prostějov olympijský    

NA SNÍH Opozice chce opět ODVOLAT Nájemníci
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PROSTĚJOV Minulé pondělí zasedala dopravní komise města Prostějova. Na pořadu dalšího jednání
byly informace o dohodě s Olomouckým krajem na prioritách v dopravních investicích v Prostějově, o nichž Večerník informoval
v předchozích vydáních. Předseda

zjistili jsme

dopravní komise Petr Kousal nám
prozradil, že již brzy svolá mimořádné jednání této komise. Proč?
„Ještě před seminářem o rozpočtu
města na rok 2018, ale hlavně před
jeho schválením na prosincovém
zasedání zastupitelstva, chceme
v dopravní komisi z hlediska priorit
ve městě posoudit návrh investic,
dát stanovisko k tomu, které a proč
upřednostňujeme i které naopak považujeme za vhodné odsunout či re-
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Zdroj: Magistrát města Prostějova
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dopravy vozidel 15 500 aut za čtyřiadvacet hodin, v současné době
sledujeme již dvacet tisíc vozidel.
Doporučili jsme v době dopravní
špičky prodloužit interval volného
průjezdu Olomouckou ulici na úkor
ulice E. Valenty. Dalším problémem
je bohužel železniční přejezd. Situaci výrazně může pomoci severní
obchvat města,“ potvrdil Kousal.
A jak ještě dodal, dopravní komise
města se i nadále zabývá problémem

*

alizovat v nějakém dalším komplexu
a souvislostech,“ prozradil exkluzivně Večerníku Petr Kousal.
Kromě jiného se komise minulé
pondělí zabývala také dopravními problémy v Olomoucké ulici
v Prostějově, zejména v okolí křižovatky s ulicí E. Valenty. „Ano,
řešili jsme neutěšenou situací v ulici
Olomoucké, která je odvislá zejména od enormního nárůstu počtu
vozidel. V roce 2016 byla intenzita
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semaforů na křižovatce u kostela
Milosrdných bratří, které dopravu
vyloženě brzdí. „Tuto problematiku jsme doporučili radě města řešit
již na předchozím zasedání, nyní
jsme tento požadavek zopakovali.
Jedná se o prodloužení delšího časového intervalu volného průjezdu
po vnitřním okruhu města na úkor
odbočování na Vrahovickou ulici,“
konstatoval předseda dopravní komise města Prostějova.
(mik)

Společnost FCC zajišťuje na vozovkách
jejich sjízdnost pro dopravní prostředky,
nikoliv jejich schůdnost pro chodce mimo
udržovaných přechodů, které jsou v plánu
uvedeny. Chodníky v prvním a druhém
pořadí budou sypány chemickým rozmrazovacím materiálem. U chodníků
zařazených do třetího pořadí důležitosti
bude prováděno jen zametení nebo plužení, v plném rozsahu bude sypáno jen při
mrznoucím dešti nebo vzniklém náledí,“
vysvětlil detailně postup prací náměstek
primátorky statutárního města Prostějov.
V zimním období 2017 až 2018 se
zimní údržba komunikací v Prostějově
týká celkem 97,266 kilometru silnic
a 161,201 kilometru chodníků. „Rád
bych připomenul jednu událost z loňského roku, kdy v jednom období sněžilo
nepřetržitě, a přestože veškerá technika
vyjela a hlavní silniční tahy uklidila do
požadovaných čtyř hodin, sníh je téměř
okamžitě znovu zasypal. Někteří občané
si tehdy stěžovali, že nedodržujeme časový harmonogram a že silniční komunikace jsou stále zasněžené... Stížnosti
se pak ještě více rozmohly v otázce silnic
a chodníků určených pro úklid ve druhém a třetím pořadí. Tady se lidem zdá-
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chemickým rozmrazovacím materiálem,
ostatní inertním zdrsňovacím materiálem.
U komunikací zařazených do třetího pořadí důležitosti bude prováděno jen plužení, v plném rozsahu bude sypáno jen při
mrznoucím dešti nebo vzniklém náledí.

Dopravní komisi města čeká mimořádné jednání
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Zdroj: Magistrát města Prostějova
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Po nehodì
  
tøi promile!

PROSTĚJOV V Kostelecké ulici
došlo předminulý pátek k havárii
cyklisty, který v tu
chvíli na kole
neměl vůbec co dělat. Byl totiž opilý, jak
zákon káže. Policisté sice ještě stále
vyšetřují příčiny pádu a zranění
sedmatřicetiletého muže, ale jelikož nadýchal přes tři promile alkoholu, zdá se být příčina už teď
jasná...
„V pátek dvacátého října před devátou hodinou došlo na cyklostezce ve
směru od Smržic k Prostějovu k havárii sedmatřicetiletého cyklisty. Podle prvotního šetření se tak stalo bez
cizího zavinění. Muž totiž z dosud

přesně nezjištěných příčin nezvládl
řízení jízdního kola a upadl na cyklostezku. Při pádu si způsobil zranění,
se kterým byl převezen do prostějovské nemocnice. Ještě předtím se však
podrobil dechové zkoušce, kterou
policisté naměřili 3,02 promile alkoholu. K užití alkoholu před jízdou se
přiznal a uvedl, že vypil několik skleniček vína
a piva,“ zkonstatoval František Kořínek,
tiskový mluvčí
Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Zranění dalších osob ani škoda na
majetku nebyly zjištěny. „Příčiny,
okolnosti i míra zavinění jsou nyní
předmětem dalšího šetření. Pro jízdu
pod vlivem alkoholu je muž podezřelý z přestupku podle zákona o silničním provozu. V případě prokázání
viny mu za něj hrozí pokuta v rozmezí
pětadvacet až padesát tisíc korun,“ dodal František Kořínek.
(mik)

ní magistrátu. „Starší
cyklostezky
jsme
v Prostějově stavěli
čistě s dlážděným povrchem, poslední dva
roky ale zase upřednostňujeme naopak
čistě asfaltový, tedy hladký povrch.
V Kostelecké ulici je to ale opravdu
půl na půl. Důvod je prostý. Bohužel
zde na některých místech pod cyklostezkou vedou inženýrské sítě a jejich
správci deklarují, aby nad těmito sítěmi
byla právě dlažba. Tedy čistě povrch,
který lze v případě jakékoliv havárie
nějaké sítě rychle rozebrat a zase stejně
tak rychle položit zpátky. A to u asfaltu
nejde,“ vysvětlil Večerníku Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky statutárního města Prostějov.

EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV V Kostelecké ulici na nedávno vybudované cyklostezce číhá na cyklisty
menší nebezpečí. Na
nesourodost povrchu
ale nadávají také bruslaři, nejeden z nich si zde totiž podle
informací Večerníku už na kolečkových bruslích nabil ústa!
Důvod? Část cyklostezky má rovný
a hladký asfaltový povrch, část ovšem
pokrývají hrubé a hrbolaté dlaždice.
Kdo o tom nemá tušení, a sice ať už
cyklisté, nebo bruslaři, číhá na něj při
přejezdu z jednoho pásma do druhého nepříjemné překvapení.
Proč cyklostezka v Kostelecké ulici
byla pokryta dvěma rozdílnými povrchy, se Večerník zeptal přímo na vede-

„ROZBÍT ÚSTA“
Nesourodý povrch cyklostezky
v Kostelecké ulici se tedy měnit
nebude, nezbývá tak apelovat na
cyklisty a bruslaře, aby byli opatrní.

Otázkou ale zůstává, zda rychlost
při opravách například vodovodní
sítě je přednější než zdraví občanů...
(mik)
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Cyklista si namlel Na cyklostezce v Kostelecké SI LZE

Prostějov (red) - Za přispění Olomouckého kraje a s finanční spoluúčastí města Prostějova bylo pořízeno a vyměněno šest kusů nových pneumatik
značky Goodyear na zásahové cisterně
CAS MAN čety dobrovolných hasičů
z Vrahovic. „S použitím příspěvku ve
výši třiceti tisíc korun, který Jednotce
sboru dobrovolných hasičů města
Prostějova poskytl Olomoucký kraj,
tak proběhla kompletní výměna nových gum na tomto zásahovém vozidle za kvalitní a bezpečné pneumatiky,“ potvrdil náměstek prostějovské
primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko)
s tím, že celková cena výměny stála
62 620 korun.

Nové „obutí“ pro hasièe

Prostějov (mik) - V následujících
dvou týdnech budou postupně zcela uzavřeny ulice Sádky a Sušilova
v Prostějově. „Ve dnech od čtvrtého
do pátého listopadu bude uzavírka
v ulici Sádky a ve dnech jedenáctého a dvanáctého listopadu pak bude
zcela uzavřena Sušilova ulice. Děje se
tak z důvodu napojení inženýrských
sítí na novostavbu komunitního
domu,“ uvedl Miroslav Nakládal,
vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

Pozor na dvì uzavírky
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stává obecně závazným nařízením pro
údržbu komunikací a chodníků v zimním období od 1. listopadu 2017 do 31.
pro Večerník
března 2018. „Údržbou všech místních
komunikací, chodníků a cyklostezek
Michal
na katastru města v tomto období byla
KADLEC
opět pověřena firma FCC Prostějov,“
prozradila primátorka statutárního měsPlán zimní údržby se po schválení Ra- ta Prostějov Alena Rašková (ČSSD).
dou statutárního města Prostějova „Je třeba zdůraznit, že harmonogram se



Původní
zpravodajství



Nesouhlasí s komisí



netýká účelových komunikací a chodníků, například přímých připojení sousedních nemovitostí na místní komunikace
a chodníky a dále chodníků ve vnitroblocích,“ přidal náměstek prostějovské primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím, že
sjízdnost se bude zabezpečovat posypem
chemickým a inertním materiálem, klasickým odstraňováním sněhu i odtoku vody
z vozovek. Předmětem zimní údržby jsou
veřejné dopravní pruhy, pásy místních
komunikací a dále určené chodníky i cyklostezky ve správě společnosti FCC. „Je
třeba upozornit na to, že zimní údržba má
sloužit k zajišťování sjízdnosti, nikoli schůdnosti vozovky. Pokyn k zásahu bude vydán
vždy neprodleně po zjištění jeho potřeby.
Výjezd mechanizmů musí být nejpozději
do třiceti minut od vydání zmíněného pokynu,“ vzkazuje na osvětlenou Pospíšil.
V plánu jsou taktéž jasně stanovena pravidla zimní údržby. „Vozovky v prvním
pořadí a v druhém pořadí budou sypány



PROSTĚJOV Děje se tak každý rok na podzim, těsně před sněhovou
sezónou. A nejinak je tomu i letos. Vedení magistrátu před pár dny odsouhlasilo aktuální plán zimní údržby silnic a chodníků, jímž se bude
společnost FCC Prostějov řídit. Harmonogram obsahuje v první řadě
informace, které komunikace v případě spadu sněhu uklidit dříve, které
pak později. Jak podotkl náměstek prostějovské primátorky Prostějova
Jiří Pospíšil, lidé si vloni stěžovali na skutečnost, že jízdní řád úklidu sněhu
ale stejně nebyl dodržován.„Stalo se tak v jediném případě, kdy sněžení
bylo tak intenzivní, že po prvním úklidu byly všechny komunikace
téměř okamžitě opět zasypány znovu a tím vznikly potíže, kterým však
nešlo zabránit,“ opáčil náměstek. Co přinese„Paní Zima“ tentokrát?

„Vloni nám lidé i nadávali, ale neoprávněně,“ konstatuje
náměstek prostějovské primátorky Jiří Pospíšil



Prostějov (mik) - Speciálně vytvořená komise pro regulaci hazardních
her v Prostějově předložila radě města návrh, který se konšelům nezamlouvá, a tak ho neschválili. „Během
června tohoto roku jsme schválili novou vyhlášku, která má platnost od
prvního července. Tu vzápětí jako
vyhovující schválily jak Ministerstvo
vnitra, tak i Úřad pro hospodářskou
soutěž. Obsahuje přesně stanovená
místa, kde doposud mohou fungovat herny. Těch je zatím zhruba padesát, ale od prvního ledna příštího
roku, kdy nastává změna v zákoně,
jich bude pouze dvaadvacet. Tím se
jejich počet zreguluje vlastně sám.
Komise ale nyní přišla s návrhem
nové vyhlášky, která jde zcela proti
smyslu té stávající a navrhuje definovat, kde nesmějí být herny místo
toho, kde být smějí. To znamená, že
by tímto všude jinde vyrostly herny
jako houby po dešti. Z tohoto důvodu jsme nový návrh komise neschválili,“ vysvětlila na první pohled
trochu nepochopitelnou anabázi
Alena Rašková (ČSSD), primátorka
statutárního města Prostějova.

navštivte stále více oblíbenější inter
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hlásit o slovo a mandáty zastupitelů ti,
kteří doposud jen křičí a v životě pro
město a jeho občany nic neudělali. Pokud se tito lidé chopí vesla magistrátní
lodi, tak běda nám všem!
Nechci už nyní hrozit emigrací, ale fakt
si nedokáži představit, že křiklouni či
mladí aktivisté dokáží vést město lépe
než současná politická reprezentace.
Není to lezení do zadku, jak jsem často
právě mladými aktivisty podezírán. Je
to zkušenost. A troufám si říct, stejně
jako osmdesát procent Prostějovanů,
kteří v sociálním průzkumu jasně dali
najevo spokojenost se životem v Prostějově, že v našem městě je až na malé
výjimky všechno v pořádku a můžeme
být rádi, že žijeme právě tady. A pokud
si křiklouni vykřičí nějaké hlasy, mohou pak sami dokázat, jak to s blahem
pro Prostějov myslí oni. O tom budou
příští „komunálky“. Už za rok!

7

Leckdo by si myslel, že řádky o výchově se budou týkat především
dětí. Ty vychovává od nejútlejšího
věku rodina, později se na různých
stupních škol přidávají pedagogové. Ta základní výchova mladého
člověka by v zásadě měla končit
maturitou, jenže jak moudří lidé
vědí, výchova člověka vlastně nikdy
nekončí.
Kromě rodičů, tedy otce a matky, kteří
mají pro výchovu zásadní význam,
a školy, která by měla pomáhat především v těch případech, kde je funkce
rodiny nějakým způsobem narušena,
se do výchovného procesu rády zapojují nejrůznější instituce, od kterých
bychom iniciativu v tomto směru ani
nečekali.
Pokud si totiž potřebuji třeba nakoupit domů základní potraviny, očekávám od obchodu, že tam budou mít
v míře dostatečné vše, co potřebuji.
Většina nakupujících to také tak vnímá, o to možná rafinovanější jsou
pokusy o moderní výchovu prostřednictvím letáků lákajících na slevy. Nad
nezvykle tmavým modelem v teplákovém úboru se možná zarazíte, že

na řeckých kostelech zmizely typické
kříže, leckoho ani nenapadne.
Místo křečovité snahy o výchovu nového Evropana by se měly zahraniční
řetězce spíše zaměřit na dokonalou
výchovu vlastních zaměstnanců. Ti
by se měli na školeních dozvědět, že
je potřeba doplnit u vchodu kávový
automat, když už v nově otevřené prodejně bombasticky inzerujete kávu
k nákupu, že je potřeba od pokladen
přemístit ke vchodu košíky, aby zákazník pro ně nemusel obcházet půl
prodejny a mísit se do fronty těch
šťastnějších, čekajících na zaplacení,
a jak jednat se zákazníkem.
Když vám totiž vrátí devadesát korun
v desetikorunách s výrazem, že musíte
být rád, že to aspoň máte dobře napočítáno, na dojmu z nákupu to nepřidá.
Stejně máte po náladě tehdy, když odpočítáte drobné, kterých se potřebujete
zbavit, a pokladní utrousí, že to není
třeba a přisype vám hrst dalších. Je přece úplně jedno, jestli má v kase zrovna
dostatek drobných. Zákazník si to takto přeje, a proto mu zcela samozřejmě
vyhovím. Já to tak tedy dělám. Pokladní
z různých „marketů“, zkuste to taky!

Výchovu raději jinak

TOMÁŠ KALÁB
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Vždyť neznám člověka včetně sebe,
který by si nestěžoval na to, že právě
času má málo. Jak je tedy možné, že
za takových okolností vznikla tak
obrovská černá časoprostorová díra,
která do sebe nasaje hodiny, dny
a týdny každého z nás? Jsem na sociální síti pár dní, ale jedno je mi už jasné:
život je příliš krátký na to, abych jeho
podstatnou část strávil v prostoru, který
zmizí, když se vypne elektřina...

Psi bìhají po námìstí

WWW.VECERNIKPV.CZ

Vyhláška města jasně stanoví lokality v Prostějově, kde majitelé mohou své psy
nechat volně se pohybovat. Pokud ale vím, tak náměstí T. G. Masaryka k těmto
„výběhovým“ lokalitám rozhodně nepatří! Jak je tedy možné, že každý den tady
vidím pobíhat volně několik psů bez náhubku a bez toho, že by je páníčci měli
na vodítkách? Nechápu, proč je městská policie za to nepotrestá, když strážníci
pořád chodí po náměstí a musí to určitě vidět.
Alois Hudeček, Prostějov

Byť i náruživý kuřák, tak jsem v první chvíli souhlasil se zákonem, který nám
zakazoval kouřit v restauracích, barech či obyčejných hospodách. Říkal jsem si,
proč ne, vždyť na své oblíbené cigárko můžu vyjít na chvíli ven, svět se přece nezboří. Během léta jsem se v tomto názoru jen utvrzoval, všude před hospodami
byly totiž předzahrádky, které byly obsazeny výhradně kuřáky. Bylo teplo, tak
co, všichni jsme kouřili u piva či kávičky v naprosté pohodě. To se ale změnilo
nyní, když zahrádky zmizely a počasí se rapidně zhoršilo. Teď je na nás kuřáky
naprosto žalostný pohled. Postáváme v zimě a dešti před hospodami, ostatní
lidé se na nás dívají jako na exoty, padají i urážlivá slova. Je to pro nás nedůstojné
a zahanbující. Copak my, kuřáci, nejsme lidé, že se s námi zachází jako s nějakými vyvrhely?
Jiří Dvořák, Prostějov

Nedùstojné, zahanbující

Nemìli jste úplnì pravdu

Nedávno jsem si ve Večerníku pročítal horoskop, který mému znamení předpovídal v daném týdnu bohatství ve formě výhry ve Sportce. Dříve jsem sázel, tak jsem
se zhruba po pětileté přestávce po přečtení horoskopu rozhodl, že to zkusím opět.
Vsadil jsem. A výhra skutečně přišla, uhádl jsem dvě pátá pořadí, což mi dohromady vyneslo nějaké dvě stovky. No, částečně měl horoskop ve Večerníku pravdu,
ovšem že bych se nyní cítil bohatý, to tedy rozhodně ne!
Jakub Fišárek, Prostějov

Kam se pøesunou?

 !"
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Byl jsem vyzván, abych na Facebooku
pochválil něco, co si pochválit zaslouží, a tak jsem tak i učinil. Jelikož se mi
to nechtělo činit pod falešnou identitou, vstoupil jsem do virtuálního světa naplno a založil si vlastní profil. Od
té chvíle se ledacos změnilo...
ned na úvod jsem začal například řešit, kolik by takový
správný uživatel Facebooku měl mít
přátel. Čísla, která jsem viděl u jiných,
mi přišla naprosto nepochopitelná. Pro
sebe jsem si to vysvětlil tak, že tyto cifry
až tolik nevypovídají o tom, kolik mají
dotyční skutečných přátel či jak jsou
oblíbení u ostatních, ale v první řadě
o tom, kolik energie jsou do Facebooku
ochotni vrazit.
oji domněnku potvrdila nedávno provedená studie, ze
které vyplývá, že člověk může zvládnout maximálně pět opravdových
přátel. Na víc jeho mozek nemá kapacitu. Pravidelný a smysluplný kontakt pak člověk dokáže udržovat nejvýše se sto padesáti lidmi, víc je nad
jeho možnosti. Závěry této studie

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
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mi přijdou jednak výstižné, jednak
uklidňující. Chodit do práce, starat se
o syna, hýčkat si ženu, mít čas na svoji
nejbližší rodinu, sportovat, zvelebovat
své okolí a zároveň se občas alespoň na
chvíli vyspat mi přijde naprosto neslučitelné s tím, abych dokázal udržovat pravidelný kontakt s více jak třiceti dalšími
lidmi. A to mám lidi rád!
bírání „přátel“ mi tedy nehrozí,
mnohem horší je pro mě krocení
mé přirozené zvědavosti. Facebook
skutečně vytváří síť, ve které můžete
uvíznout na hodně dlouho. Skáčete
z jednoho profilu na druhý a sondujete, co vaši přátelé považují za důležité či
koho dalšího mají v přátelích. Můžete
se rázem cítit zavázáni tím, že byste jim
měli tohle pochválit a ono okomentovat. Proč by to na ten Facebook jinak
dávali? A kdopak je vlastně tato atraktivní dívka, která se na profilové fotografii
tak mnohoznačně usmívá...? A je to
tady! Čas běží, práce stojí a vy se čím dál
více zamotáváte do sítě, ve které můžete
uvíznout jako moucha v pavučině, jejíž
majitel vás nakonec zcela vysaje...
Nejsem přesvědčen o tom, že by sociální sítě z každého z nás nutně musely
udělat asociály. Jsou jen natolik zajímavé
a atraktivní, že nám mohou vzít mnohem víc času, než bychom sami chtěli.

Jestli město koupí pozemky za místním nádražím, tak je to jenom dobře. Samozřejmě doufám, že pak okamžitě radnice nechá zbourat ty baráky, ve kterých se
srocují bezdomovci. Je jich v okolí nádraží plno a obtěžují plno lidí. Otázkou ale
je, kam se pak tyto osoby přesunou. Jde zhruba o dvě desítky bezdomovců, kteří
potom zřejmě obsadí jinou prázdnou nemovitost někde ve městě. Nechápu, proč
nejdou bydlet do azylového domu.
Jiří Pokorný, Prostějov
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o života jsme dostali dva velké
dary: čas a zdraví. Je už pouze na
nás, jak s nimi naložíme. Čím dál silněji
si uvědomuji, jak mi obojího ubývá.
Proto se s tím snažím hospodařit co
možná nejšetrněji a věnovat se pouze
věcem, které buď prostě udělat musím,
dokážou mě posunout o něco dál, nebo
jimi udělám radost někomu, na kom mi
záleží. Dlouho jsem byl přesvědčen, že
k ničemu z toho svůj vlastní profil na
Facebooku nepotřebuji. Přesto jsem si
ho nyní založil...
ociální sítě pro mě nejsou úplnou
novinkou. Dosud jsem je však
využíval výhradně ke své novinářské
práci. Stačil mi k tomu fiktivní profil,
který mi naprosto vyhovoval. Nikoliv
proto, abych pod falešnou identitou
mámil z mladých děvčat jejich hanbaté
obrázky, pomlouval druhé či vytvářel
konspirativní teorie. Naopak. Coby
mladá maminka z Prostějova jsem do
ničeho nevstupoval, nijak se neprojevoval, zůstával pouze pasivním divákem
sbírajícím zajímavé informace. A to
mi stačilo. To se nyní změnilo. Proč?

D

Říká se, že Facebook je jako lednička. Člověk na něj chodí každých deset minut, ačkoliv ví, že tam stejně nic pořádného není... I z tohoto důvodu jsem se aktivnímu používání sociálních
sítí dlouho bránil. Díky tomu jsem nepochybně ušetřil spoustu
času, který jsem mohl věnovat něčemu jinému, snad i smysluplnějšímu. To se v pátek 13. září 2017 změnilo. Vstoupil jsem do
světa takzvaných sociálních sítí a už po pár hodinách mi bylo
jasné, že si zahrávám s ohněm. Facebook stejně jako drogy totiž
rozhodně není špatný. Naopak je až příliš dobrý...

 "   !#
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Parlamentní volby jsou za námi, a můžeme jen diskutovat, zda pro Prostějovany skončily úspěchem či nikoliv.
I přes veškerý humbuk, kterého jsme
několik měsíců byli svědky při předvolebních kampaních jednotlivých
stran či hnutí, se stejně nemohu zbavit
dojmu, že to mnohem atraktivnější
v politice nás teprve čeká. Ano, už za
rok. Na podzim 2018 jsou totiž na
pořadu volby komunální. A přiznejme
si pravdu, že ty vzrušují Prostějovany
daleko víc.
Není divu, to, co se děje na prostějovské radnici, zajímá našince každý den,
kdežto u celostátních zpráv v televizi
mnozí z nás usínají. A už teď lze garantovat, že komunální volby v Prostějově
budou příští rok skutečně atraktivní
a mohou změnit zažitý způsob vedení
radnice. Dá se totiž očekávat vznik nových hnutí, ve kterých se snad budou
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Michal
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letos slavíme jubileum...

Ahoj všichni,
jsem zvědavý, kdo si vzpomene, kdo
bude dělat, že zapomněl, kdo bude
dokonce slavit a kdo opravdu již totálně tuto věc vymazal z paměti. Že nevíte, o čem mluvím? No tak schválně.
Jednou, tedy před sto lety, v jednom
městě v jednom velikém státě na východ od nás, vystřelil někdo z děla,
pak se chvilku běželo na jeden palác,
svrhla se vláda a byl nastolen režim,
který se ovšem ale krutě nepovedl, ale
otravuje nás tady skrytě ještě dne. A
konkrétně v našich dějinách dokázal
nadělat hodně svinstva. Už vám svítá?
Kdysi jsme slavili v listopadu jednu
revoluci, co proběhla vlastně v říjnu,
už to naznačovalo jistou dějinnou
úchylnost a chodilo se s lampióny,
které si drzé žactvo navzájem podpalovalo. Pak došlo na velký ohňostroj,
který dokázal i propálit oblečení,
když jste stáli moc blízko. Pamětníkům teď již určitě docvaklo.
Ano, je to sto let, kdy v Petrohradě vystřelili z Aurory, zaútočili na
Zimní palác, svrhli vládu, později
povraždili carskou rodinu a nastolili
v čele s Leninem krutovládu, kterou
ještě vylepšil Stalin a jež pak do svého područí získala i náš stát, a to na
dlouhá léta. Naši dědové proti novému režimu bojovali v legionářských
uniformách a poznali, co je nepřítel
zač. Jejich slova byla ovšem v jisté
době úplně vymazána a oni umlčeni
společně s dalšími, kteří na nebezpečnost režimu Lenina a pak Stalina
upozorňovali. A až kruté vystřízlivění, které nám dějiny přinesly, poslalo
tuto ideologii „na trestnou lavici“.
Dnes je myslím dobré si tuto sto let
starou záležitost připomenout. Proč?
Opakuji to tady neustále, že z dějin
je třeba se poučit, neopakovat stejné
chyby, nevěřit líbivým ideologiím,
které slibují věčné blaho pro všechny,
aby pak většinu svých souvěrců poslaly někdy až na smrt. Nechci strašit,
ale poučit se neumíme. Abychom se
nedivili...
Marty

MARTYHO
SLOUPEK

17102511264

17092611106

seriál Večerníku

EXCELENTNÍ

Příjemný interiér, absolutní čistota WC jsou samozřejmostí. Slušná nabídka nápojů, barman znalý svého řemesla, kterého nezaskočíte žádným přáním.
Můžete si vybrat z několika malých jídel, kterými proložíte nápoje. Bez obav, že si trhnete
ostudu, sem lze pozvat i nejvzácnější hosty.

4 VELMI DOBRÉ

DOBRÉ
MINULÉ DÍLY NAŠICH 3 Průměr po všech stránkách. Proje slušné, nikdo vás neobtěNÁVŠTĚV NAJDETE NA žuje. Výběrstředí
nápojů ujde, ale žádnou zvláštní
invenci při přípravě nápojů a znalosti u barnehledejte. Obsluha je ale vlídná a proWWW.VECERNIKPV.CZ mana
hodí s vámi občas i pár slov.

Pětihvězdičkový bar nemá
jedinou chybu. Prostředí, nabídka nápojů a jídel i práce personálu mají
nejvyšší možnou úroveň. A přátelská je
také atmosféra ze strany barmana, který
zpříjemní váš pobyt a nepřekročí potřebnou míru zdvořilosti. Nechce se vám odtud
odejít. Večerník vřele doporučuje.

5

SNESITELNÉ

VYHNĚTE SE

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

1

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

2

vysokými dřevěnými dveřmi, které Ochutnali jsme i rozlévané víno: bílé
zřejmě pamatují doby první republiky. bylo slušné, kvalitou podobné tomu,
na které jezdíme už čtvrtstoletí do
sklepa ke kamarádovi Františkovi
Od exteriéru
z Hustopečí, červené bylo o dost hork interiéru
ší, s tím by u nás František neuspěl.
První pocit: vstoupili jste domů k ně- Pokud vás po třetím pivu (záleží
komu, koho dobře znáte a u koho se na osobní kondici) postihne necítíte v pohodě a bezpečí. Obyčejný, odolatelná chuť na něco malého
léty používání poznamenaný náby- k zakousnutí, nemusíte zoufat.
tek „každý pes jiná ves“. Samotný bar V některých hostincích dostanete
se nachází v prostorách původního jen tatranku, ale toho se v Baru 12
bytu, kde zůstaly zachovány části opic bát netřeba. Projevíte-li příslušpříček, které oddělovaly jednotlivé né přání, dostanete prostý list papíru
místnosti, takže se rozpadá do tří s nadpisem JÍDELÁK s nevelkou
intimnějších prostor, sjednocených nabídkou menších jídel. Jeden z nás
barovým pultem po levé straně. Pult si objednal Monkey Burger, druhý
představuje jakýsi jednotící prvek zvolil španělskou specialitu - kloa zároveň vás ujistí, že jste opravdu básu salsichu, obojí doporučované
vešli do baru a ne do bytu k vaší ba- na webových stránkách. Salsicha je
bičce, čemuž by napovídala patina v nabídce jen tehdy, podaří-li se ji
i výrazná odlišnost jednotlivých stolů provozovatelům sehnat. Někteří stálí
a stolků i židlí a křesel, jakož i tlumená hosté chodí na tuto specialitu cíleně,
intenzita teplého osvětlení. Výsledný jednoho z nich, shodou okolností nadojem je velmi přátelský.
šeho kamaráda, jsme v baru dokonce
potkali. Jak „opičí“ burger, tak vzorně
Co bar nabízí servírovaná salsicha s křenem, hořčicí
a dvěma druhy chleba, nás nejen naa jak nám
sytily, ale dokonce i potěšily.
chutnalo...
Jestliže zatoužíte dát si po příjemně
V popsaném prostředí ani nečekáte, stráveném večeru na cestu domů
že vás oslní šíře nabídky nápojů a jí- panáka něčeho dobrého, u 12 opic
del. Přesto si nemůžeme stěžovat. Bar rozhodně uspějete. Šíře nabídky
nabízí poměrně širokou škálu lihovin, sice nepřekoná bar ve Fiestě, ale
a to i prémiových. Aktuální nabídku zklamáni nebudete ani tehdy, popiv na čepu si můžete přečíst na tabuli kud se v rumech nebo whiskách
vlevo od barového pultu. Bar se sou- docela vyznáte.
střeďuje na zajímavá piva z malých piKvalita
vovarů a nabídku obměňuje. Vždy je
servisu
však na čepu několik druhů piv z malého (a mladého) pivovaru Chomout Vzhledem k velikosti baru, který jeho
z Olomouce-Chomoutova. Vyzkou- provozovatel obsáhne jedním pohlešeli jsme Masopustní speciál, sladší dem od barového pultu, jsme se s ním
třináctku z Lobkowiczkého pivovaru setkávali u stolu vždy, když to bylo
z Vysokého Chlumce a Single Hop třeba. Stačilo projevit přání a za chvíli
Ale z Chomoutova, pivo plné a hořké bylo vyplněno.
právě tak akorát a obě piva byla velmi Bar byl během
pitelná.

RaS resumé

Oním zmíněným kultovním místem je Bar 12 opic nacházející se
v nenápadném domě uprostřed
Partyzánské ulice. Napovíme těm
čtenářům, kteří váhají, kde se ulice
tohoto jména nachází, že se jedná
o spojnici ulic Rejskova a Havlíčkova. Podnik snadno minete, jako se
to stalo tomu z naší dvojice, kterého
zmýlily nenápadné plakátky zvoucí
do galerie Modrý anděl. Lidé znalí
vědí, že galerie Modrý anděl a Bar 12
opic jsou podniky propojené svými
provozovateli.
Název baru je inspirován stejnojmenným americkým kultovním
sci-fi filmem z roku 1995 s hvězdným hereckým obsazením (Bruce
Willis, Brad Pitt a další) o cestování v čase. V Prostějově se stal
prvním místem, kde veřejně vystoupili Létající rabíni, ale i řada
známých osobností nejen z kulturní oblasti.
Podívejme se ještě, co se o „12 opicích“
dočteme na Facebooku. Hodnocení se
nesou ve znamení superlativů: nejlepší
bar v Prostějově, příjemné prostředí,
nic nezklame, průměrné hodnocení
4,5 hvězdy z možných pěti a ze 140 recenzentů udělila téměř stovka plný počet pět hvězd. Sociální sítě nepředstavují úplně objektivní statistický soubor
populace ani návštěvníků, takže jsme
zvědaví, jak se v baru bude líbit nám.
Bar otevírá až v podvečer: od pondělí
do pátku v 17:00 hodin, o víkendu
v 18:00 hodin, zavírá se o půlnoci,
v pátek a sobotu o hodinu později,
v neděli o hodinu dřív.
Jednoho všedního dne tedy do baru
vstupujeme z průjezdu poznamenaného patinou nenápadného domu,

;
zaèneme...

Již osmnáctým kláním pokračuje seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který po prázdninovém
odloučení už zase jede v podzimních měsících naplno. Nadále se tak díváme na zoubek nejen regionálním restauracím, ale také místním hostincům. Mezitím pro vás čas od času připravíme nějaké
překvapenívpodoběnávštěvypizzerie,vegeteriánskérestauracečimonitoringuHanáckýchslavností.
A právě podobná chvíle nastává dnes, kdy vás zavedeme do místa, které se velmi liší od všech
podniků, které jsme dosud na stránkách Večerníku hodnotili. Nejedná se totiž ani o restauraci či
hostinec a nenachází se v centru, ani okolo osy západního okraje města, kde je soustředěn největší
počet podobných podniků. A přece jde o přímo kultovní místo pro prostějovskou veřejnost,
přesněji řečeno pro její aktivní kulturní obec...
Současně vás také chceme upozornit, že během listopadu a prosince budeme bojovat o avizované výhry v rámci čtenářské soutěže. Oceňovat budeme také samotné provozovatele.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.
cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají nejen potřebné informace, ale i dříve zveřejněné díly.
Teď už se ale pojďme podívat na to, co jsme pro vás připravili...

RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

+  
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stavení víc návštěvníků. Ale stejně je
lepší pro zachování „ducha místa“,
když se sejde ten správný počet stejně
naladěných lidí, než aby se atmosféra
rozředila. Délka působení Baru 12
opic v malých, skromných a nenápadných prostorách svědčí o tom, že jeho
provozovatelé postupují správně.
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čitě potvrdili. A není jich málo: herci
Divadla Point, hudebníci a vůbec
umělci spíše menšinových žánrů, ale
i zvučných jmen a samozřejmě jejich
příznivci.
Bar neoplývá místem, ale v létě, kdy
je možné při dobrém počasí využít
prostor na zahradě, se vejde na před-

hvězdy

3,5

Bar 12 opic je úplně jiný než ostatní bary a hospody. Z tohoto důvodu není jednoduché jej zařadit
do škály mezi ostatní. Kdo by v něm hledal luxusní
prostředí se širokou nabídkou a vyladěným interiérem, bude zklamán. Kdo v něm zažil neformální
večer mezi herci a hudebníky, byl nadšen. Právě
kvůli této atmosféře, která nemá ve městě konkurenci, navrhujeme Baru 12 opic udělit...

Zdroj: www.vecernikpv.cz
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JAK SE VÁM LÍBÍ V HOSTINCI
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Určitě existují bary, které jsou modernější, zářivě osvětlené, s obsluhou ve večerním úboru a s větším
sortimentem nápojů. Ale postrádají atmosféru, které se říká „genius loci“, česky snad „duch místa“. Možná je to trochu nadnesený
výraz, ale ti, kteří si zvykli chodit ke
12 opicím pravidelně, by vám to ur-

Shrnutí
<
dojem

Vstup na toalety se nachází v zadní
části baru a nese se ve stejném retro
stylu jako celé vybavení. Obyčejné
dřevěné dveře, na kterých jsou křídou
nakresleny mezinárodně srozumitelné znaky pro obě pohlaví, vás uvedou
do prostoru, který naštěstí již tak retro
nepůsobí. Žádný luxus tam nehledejte, ale účelovost a čistota vyhovují.

Místo úlevy...

naší návštěvy v podvečerních a večerních hodinách všedního dne naplněn
odhadem na 70-80 procent a jediný
člověk obsluhu zvládal bez jakékoliv
prodlevy. Nešvar spousty podobných
podniků, kdy před hostem přistane
další pivo, aniž by o ně požádal, se zde
nepraktikuje. Díky tomu jsme mohli
vyzkoušet maximum z nabídky piv
a všechna dvě rozlévaná vína.
Jediná věc nás na závěr nemile udivila: účet neobsahuje název jednotlivých položek, ale u každé položky
pouze text „hotovostní položka“
a cena. Nepoznáte, kolik jste zaplatili za pivo, kolik stálo víno a kolik
třeba výborná klobása. To je velká
kuriozita a jediná vada na kráse tohoto sympatického baru...
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Tentokrát
návštìva
baru...

BEREME
KE STOLU
LUPU!!!

Pondělí 30. října 2017
www.vecernikpv.cz

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

letos slavíme jubileum...

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH
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Skand bní místnos
ve vole

Nechutné počínání, které zavánělo
protizákonným narušením zdárného
průběhu voleb, se odehrálo ve chvíli,
kdy voliči opouštěli místnost na Základní škole Dr. Horáka. Dovnitř měl
údajně vstoupit Ivan Čech a začít se
přehrabovat v koši s odhozenými volebními lístky. „Nebyla jsem přímým
svědkem tohoto incidentu, ale informoval mě o něm předseda volební
komise. Tento případ jsme pak řešili
a diskutovali o něm,“ sdělila Večerníku Markéta Hurčíková, zapisovatelka volební komise. „Pan Čech se
začal hrabat v koši a vytahoval z něho
obálky. Zřejmě se chtěl dozvědět,
koho lidé nevolili, z toho chtěl naopak
usoudit, komu hlas dali. Bylo to nechutné,“ prozradil další člen komise,
který si však nepřál být jmenován.

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Neuvěřitelný skandál
musel řešit předseda volební komise
v jednom z okrsků na Základní škole
Dr. Horáka v Prostějově během parlamentních voleb. Bývalý vedoucí kina
Metro 70 a otec místního aktivisty
Ivan Čech narušil průběh voleb tím,
že se přímo ve volební místnosti začal
hrabat v odpadkovém koši, kam lidé
odhazovali volební lístky stran či hnutí, které nevolili! Večerníku tuto „činnost“ vyvrátil, avšak příslušní činitelé
informaci potvrdili...

Večerník se elektronickou
poštou dotázal přímo Ivana
Čecha, proč tak činil a z jakého důvodu se hrabal v odpadkovém koši ve volební
místnosti. Jeho odpověď
přinášíme čtenářům v plném znění! „Vážený pane
´židobijče´ Kadleci. Jako obyčejně
máte nepřesné informace. Nemohl
jsem býti logicky ve všech volebních
místnostech, neprohraboval jsem
odpadkové koše a nebyl jsem upozorněn členy volebních komisí. Jen
více takových témat pro váš ´žumpózní´ list, jenž přináší stejně objektivní informace, jako byla ta vaše
minulá,“ odpověděl Ivan Čech.
O tom, že nemluví pravdu, svědčí další vyjádření tentokrát z úst předsedy
volební komise okrsku na Základní
škole Dr. Horáka, který s ním jeho
spáchaný čin osobně přímo řešil! „Byl
jsem v tu dobu v místnosti a Ivana
Čecha jsem viděl, jak z odpadkového
koše vytahuje obálky s vyhozenými
volebními lístky! Přistihl jsem ho ve
chvíli, kdy ještě z těchto obálek nestačil tyto lístky vytáhnout. Pokud by je
vytáhl a studoval je, okamžitě bych
v tu chvíli volal Policii České republiky.
A to proto, že by tím došlo k porušení
anonymity voleb, tím tedy ke spáchání trestného činu,“ poskytl Večerníku
exkluzivní svědectví Jiří Antoníček,

EXKLUZIVNĚ

předseda volební komise v jednom
ze tří okrsků na Základní škole v ulici Dr. Horáka v Prostějově. „Nevím,
zda pan Čech chtěl tímto způsobem
získat informace, koho občané volili
a koho ne. Každopádně jsem ho včas

upozornil na jeho nepřístojné chování a on toho nechal,“ dodal Antoníček.
Celý případ tak nakonec policie neřešila,
ale bylo to skutečně jen o pověstný fous.
Proč ale Ivan Čech celý incident popírá,
to necháme už na jeho svědomí...
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Proè
zapírá?

SE HRABAL V KOŠI!

IVAN ČECH
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5 328
2 929
58
43
Rozumní - stop migraci a diktátu EU.
Více hlasů než on získala Kamila Přikrylová.
Jediný lídr, který tak v rámci kandidátky
obhájil své postavení, byl Radim Fiala.
Učinil tak s velkým přehledem. Pavel
Jelínek, který byl dvojkou kandidátky,
nezískal ani polovinu hlasů, co současný poslanec.
(mls)

1 356
867
19
15
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Hlasy celkem

ANO 2011
SPD
Rozumní
Sportovci
Podobně roli lídra neobhájil „Sportovec“ Pavel Konvička z Haček, kterého
přeskočila stranická pětka. Tou nebyl
nikdo jiný než dlouholetý brankář
olomoucké Sigmy Martin Vaniak,
který v roce 2011 získal Cenu fair play
za postoj k fotbalu. Obdobně dopadl
Ivan Hrbek z Hvozdu, který stál v čele
kandidátky strany s plným názvem

Výšovice
Prostějov
Hvozd
Hačky

Pøehled lídrù
 :"#

Ladislav Okleštěk
Radim Fiala
Ivan Hrbek
Pavel Konvička

Velké množství mých
klarovalo, že naší stralbách hlas nedá. Co se
b, u těch se bude řešit
émů. Nepochybuji, že
ístními a regionálními
listiny bychom podle
ontroverzní osobnosti,
vých profesích jako odo ´čem je řeč . Jak voliči
né slámy nejsou zvěda-

rostějově tento trend
í koalice nadále ignoktivní návrhy opozice.
komunálních volbách

Kandidáti za KSČM do prostějovského
zastupitelstva budou muset více komunikovat s obyčejnými lidmi a přesvědčit je, že
současná politika naší strany na radnici jde
správným směrem. Čeká nás hodně práce,
abychom obhájili volební výsledky alespoň
z roku 2014.“

PETR KOUSAL,
předseda Městské
organizace KDU-ČSL
v Prostějově
„Volby do Parlamentu ČR jednoznačně
prokázaly největší
LUDVÍK ŠULDA,
propad sociálních
předseda
demokratů a komuOkresního
nistů, a to i v počtu
výboru KSČM
hlasů Prostějovanů.
v Prostějově
Z tohoto pohledu je mi jasné, že příští rok
„Z nejhoršího vonemůže v Prostějově už vládnout současná
lebního výsledku
koalice těchto dvou stran doplněná PéVéčvšech dob se můžekem. Tato koalice se ostatně vůbec nepome a musíme jenom
vedla! Ale komunální volby a vůbec komupoučit. A nejenom
nální politika jsou zcela o něčem jiném než
to, musíme teď
ta celostátní. Je více založena na osobnosnapnout všechny
síly, aby nejbližší volby, tedy ty komunální, tech, které jsou ve městě známy. A ty mají
pro nás nedopadly stejným propadákem. samozřejmě blíže k občanům.“

ví, prázdně fráze je nepřesvědčí. Pevně věřím,
že v Prostějově budeme klást důraz na oblast
dopravy. Pokud se podaří výkup pozemků,
tak nás čeká konečně budování severního
obchvatu. Myslím, že členové vedení radnice
za naši stranu se snaží korektně komunikovat
s občany Prostějova a vysvětlovat kroky radniční koalice a naše stranické postoje. Debata
o komunále a zásadních tématech však teprve
přijde na řadu v následujících měsících. Město
není rozkradené, má skvělý rating hospodaření. Rozhodně proto stran komunálních voleb
nejsem zásadní pesimista.“

 Předvolební trendy na podobný
výsledek hnutí ANO 2011 neukazovaly, jak v tomto smyslu hodnotíte volební zisk?
„Je to výborný výsledek. Sám jsem očekával zisk kolem sedmadvaceti až osmadvaceti procent, ale třicet procent opravdu
výborný výsledek. Možná jsme zpočátku

Tomáš
KALÁB

rozhovor
pro Večerník

EXKLUZIVNÍ

očekávali i více, ale buďme realisté,
trendy byly různé. Náskok před
ostatními stranami činí téměř dvacet procent a to je velká síla.“
 Následují obtížné rozhovory o sestavení nové vlády...
„Koaliční vyjednávání je další
věc, pokud bychom měli ještě
o něco víc hlasů, bylo by to logicky jednodušší. Jednání budou
zajisté náročná, některé indicie
už jsou k dispozici, ale nelze je samozřejmě v tuto chvíli komentovat. Doufám, že se sestavení vlády
podaří vzhledem k důvěře voličů, kteří
nám dali výrazný mandát. Tuto důvěru
bychom za prvé neměli zklamat, ale za
druhé by bylo potřeba, aby si míru našeho mandátu uvědomily i ostatní strany.
Věřím, že lidem za čtyři roky ukážeme, že
naši zemi umíme spravovat.“
 Strany, které postavily kampaň na
útocích na Andreje Babiše, ve volbách

míní František Jura

PROSTĚJOV S náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje Františkem Jurou Večerník hovořil o výsledku voleb
do Parlamentu Poslanecké sněmovny
bezprostředně po vyhlášení výsledků.
Dnes vám exkluzivní interview přinášíme.

propadly. Nebylo to spíše kontraproduktivní?
„Přesně tak, veškeré ataky a obvinění na
našeho předsedu i prvního místopředsedu byly účelové. Lidé dokázali, že to
tak vnímají. Nenechali se těmito útoky
ovlivnit a ukázali, že mají svůj názor. Andrej Babiš v předchozí vládě ukázal, že to
myslí s republikou dobře, a volby mu daly
za pravdu.“

66678 97 /

„Ostatní si musí uvědomit
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PERLIÈKY
z VOLEB
Parlamentní volby se i na Prostějovsku odehrály ve vší vážnosti, během
nich se ovšem Večerníku podařilo
posbírat několik perliček vyřčených
mnoha lidmi. Některé z nich teď
přinášíme našim čtenářům.
* „Je to smutné, máme tragickou
účast. Ale bezdomovci moc volit nechodí!“
Předseda volební komise okrsku
číslo jedna na prostějovském magistrátu Antonín Dušek si postěžoval na
pouze dvacetiprocentní voličskou
účast. Když je holt na radnici hlášeno dva tisíce „bezdomovců“...
* „Máme na kandidátce do sněmovny jednu paní z Držovic. Já ji ale
nevolil!“
Starosta Držovic Jaroslav Studený
se uculoval při otázce, zda volil svoji
předchůdkyni Blanku Kolečkářovou
ze STAN.
* „Tady je to jako v psinci. Jsme
proboha správně u voleb?“
Někteří z občanů se zalekli zhruba
deseti štěkajících psů uvázaných
u zábradlí před školou Jana Železného na Sídlišti Svobody. Čoklové dovnitř nesměli, nemají totiž hlasovací
právo!
* „Ježišmarjá včil ne, já zrovna svačím!“
Jedna ze členek volební komise na
Sídlišti Svobody se zalekla fotoaparátu Večerníku.
„Jednomu pánovi se nechtělo za
plentu, protestoval a bral to jako
šikanu. Politicky jsme mu vysvětlili,
že tam podle zákona musí. Asi na
sedmý pokus to pochopil...“
Předsedkyně volební komise na škole v ulici E. Valenty Alena Mlatečková přiznala menší incident s jedním
z voličů.
* „Já někoho tou berlí přetáhnu přes
záda! Primátorku ne, tu znám!“
Rozčílená invalidní důchodkyně
hrozila na všechny strany, když zjistila, že volební místnost na radnici
byla přesunuta do magistrátní budovy ve Školní ulici a nikdo o tom
předem neinformoval.
* „Nedovedu si představit, že by českou zemi vedl Slovák s Japoncem!“
Jeden z voličů v Prostějově už asi tušil
povolební možnosti nové koalice...
* „My si tu demokracii asi opravdu
nezasloužíme...“
Takto komentoval jeden z voličů šedesátiprocentní volební účast.
* „Neměli rušit útvar Roberta Šlachty. To byl začátek konce ČSSD.“
Jeden z voličů nabídl jednu z možných příčin překvapivého propadu
„oranžových“.

V PROSTĚJOVĚ? sílu našeho mandátu,“

PROSTĚJOVSKO Celkem čtyři
strany měly v čele svých krajských
kandidátek lidi z Prostějovska. Jak si
regionální zástupci vedli?
Jednoznačně nejvíce hlasů získal stávající hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, který bude tuto funkci
kombinovat s poslaneckým mandátem.
Jedničku kandidátky, který zastoupil na
vysočinu přestoupivšího Prostějovana
Jaroslava Faltýnka, však v preferenčních
hlasech přeskočil doktor a současný poslanec Milan Brázdil, který je známý ze
svého působení u letecké záchranky. Přitom Brázdila jeho spolustraníci původně z kandidátky zcela vyšachovali a nakonec kandidoval až ze sedmého místa.

Roli lídra potvrdil z Prostějovanů jen Fiala
Oklešťka přeskočil doktor ze záchranky,
Konvičku bývalý brankář Martin Vaniak

2011, neboť zde nebude cítit až taková síla osobnosti Andreje Babiše,
a stejný případ je SPD, protože i voliči této strany jdou z drtivé většiny za
poselstvím Tomio Okamury. Místní
tvář a druhý muž strany Radim Fiala
zřejmě ambice na post primátora mít
nebude. V neposlední řadě bude na
scéně místní hnutí PéVéčko, které zosobňují náměstci primátorky Jiří Pospíšil a Ivana Hemerková, jejichž voličská
základna může odčerpat s největší
pravděpodobností hlasy právě ANO
2011 a SPD. A lze si také představit, že
sociální demokracie může v krizové situaci nasadit regionálně populární tváře, jako jsou dnes již ex-poslanec Pavel
Holík či dosluhující senátorka Božena
Sekaninová. S nimi se dá očekávat výsledek ČSSD zcela jistě přívětivější.
Otázkou je, co nastane s komunisty
a jak výrazný bude vzestup Pirátů, jestli
vůbec půjdou do voleb samostatně či
znovu jakou součást Změny pro Prostějov. Zajímavé bude také sledovat, zda
najdou sílu lidé kolem Petra Kousala
z KDU-ČSL a Aleše Matyáška z TOP
09. Při současném vývoji se totiž může
nakrásno stát, že příští zastupitelstvo
bude bez těchto tradičních seskupení.
V každém případě nadcházející politický rok před volbami do komunálu,
bude veskrze zajímavý...

Prostějově

Pondělí 30. října 2017
www.vecernikpv.cz
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jubileum...

volby

Držovice (mik) - Rovněž Starostové
a Nezávislí se na poslední chvíli ziskem
přes pět procent hlasů dostali do sněmovny. Kandidovala za ně i bývalá starostka
Držovic Blanka Kolečkářová, kterou držovičtí v této obci vynesli svými hlasy na
první místo. Kolečkářová v Držovicích
získala 57,50 % preferenčních hlasů, lídr
kandidátky za Olomoucký kraj a druhý
v pořadí Radim Sršeň zde jen paběrkoval
se ziskem 7,50 % hlasů. Dlužno ale dodat,
že Kolečkářové stačily k tomuto „triumfu“
hlasy pouhých 23 občanů Držovic...

%  # #&'

Hvozd (mls) - Přestože obec Hvozd
má 658 obyvatel, voliči zde byli rozděleni hned do tří volebních okrsků.
Pro srovnání: více než trojnásobně
lidnatější Kostelec na Hané měl
okrsky pouze dva.

Tøi okrsky ve Hvozdu

Dobromilice (mik) - O propadu
tradiční strany TOP 09 v celostátních
volbách se toho už napsalo dost, jejího
šéfa Miroslava Kalouska stál neúspěch
dokonce místo šéfa strany. Zajímavé ale
je, že například v Dobromilicích nedostala „topka“ ani jeden jediný hlas! Tato
pravicová strana tudíž nemá v této obci
ani jednoho příznivce.

Nedostali ani hlas

Bousín (mik) - Také v Bousíně mají
tradiční voličskou základnu komunisté,
kteří zde vyhrávají volby na každé úrovni
již drahnou dobu. KSČM zde zvítězila
i před týdnem, když od zdejších občanů
dostala 20,89 % hlasů. Ale pozor, druzí
zde neskončili „babišovci“, nýbrž SPD
Tomia Okamury (16,41 %)!

Rudá tradice zachována

Bohuslavice (mik) - V celostátním měřítku se lidovci dostali do Parlamentu ČR
lidově řečeno jen tak tak s odřenýma ušima, ovšem v Bohuslavicích má Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová obrovské zastání. V této
obci jí dalo hlas 16,52 % voličů a lidovci
tak zde skončili druzí za suverénním
ANO 2011 (22,45 %) a před SPD Tomia Okamury (15,25 %).

„Pánbíèkáøi“
v Bohuslavicích

Bedihošť (mik) - Komunistická strana
má hodně příznivců také v Bedihošti, kde
však obsadila až druhé místo (23,47 %)
za vítězným hnutím ANO 2011 (26,71
%). V této obci ovšem exceloval u voličů
místní starosta Jiří Zips. Od svých obyvatel obdržel 74,79 % preferenčních hlasů,
což se zřejmě nepodařilo nikomu v této
republice. Zips tak až ze šestnáctého místa kandidátky KSČM suverénně přeskočil i lídra za Olomoucký kraj Alexandra
Černého, kterého v Bedihošti zakroužkovalo pouze 1,62 % voličů!

Starosta zabodoval!

Skřípov (mik) - Kdyby nová vláda České republiky závisela pouze na hlasování
občanů Skřípova, sestavovali by ji komunisté! KSČM v této obci získala 29,86
% hlasů, druhé ANO pak „jen“ 25,00 %
hlasů. V konečném součtu naštěstí nezáleželo jen na skřípovských...

Skøípov „rozdrtili“ komunisté

RYCHLÝ
NÍK
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stvu ztratili notně velkou sílu. A pokud
budou takto volit i příští rok, do pros- ANO 2011
Jak v parlamentních volbách
tějovského zastupitelstva se vůbec neVOLILI PROSTÌJOVANÉ
probojuje TOP 09! Naopak na druhé
%
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Zdroj: www.volby.cz
kracie - Tomia Okamury a třetí příčku
by podle hlasů Prostějovanů uzmula
SPD
Občanská demokratická strana.
Michal KADLEC
Co by tato čísla vyrekrutovala z poPetr KOZÁK
hledu rozdělení mandátů? Klidnou
ODS Piráti ČSSD
Prostějované s převahou poslali do Par- nadpoloviční většinu by vytvořilo
%
KSČM
lamentu ČR hnutí ANO 2011, v na- hnutí ANO 2011 s SPD (19 křesel),
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KDU-ČSL
%
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procento hlasů, než byl nakonec jejich tězná strana potřebovala dva parťáky
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%
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celostátní výsledek. Také v Prostějo- (například ODS a KDU-ČSL nebo
9,19
,3
3
vě zcela propadli sociální demokraté ČSSD a KSČM). Silný hlas by při sea také komunisté, kteří by v zastupitel- stavování koalice mohli mít i Piráti, naopak zástupci TOP 09 a STAN by příštího primátora či primátorky.
zcela ostrouhali. Jestliže by se však po- Odpověď je v tuto chvíli možno hlelitici v Prostějově chtěli zachovat stej- dat spíše ve hvězdách nebo vyvěš#   "#(  
ně jako celostátní garnitura, je klidně tit z koule. Není vůbec jasné, koho
dle voleb do parlamentu... (35 mandátù)
možné, že budou mít snahu sestavit nominuje na post lídra hnutí ANO
radu bez ANO 2011. To by ovšem za 2011. Zda to bude někdo ze stávajících
rozdělení těchto karet bylo hodně těž- zastupitelů (v zákulisí se hovoří o M.
ké, ba přímo nemožné. Musela by totiž Župkové), nebo šéf městské části Jiří
vzniknout široká koalice až pěti stran či Rozehnal či „Babišovci“ vytáhnou něhnutí. Například spojení SPD, ODS, jaké eso z rukávu. Na funkci náměstků
Piráti, ČSSD, KDU-ČSL, kteří by takto si mohou pomalu, ale pořád jen teoresesbírali devatenáct mandátů a ANO ticky, brousit zuby lídři SPD (Martin
2011 poslali do jednotné opozice s ko- Křupka), ODS (Tomáš Blumenstein
munisty. Umíte si to ale při diametrálně nebo M. Sokolová) či Pirátů (Petr Kaodlišných výstupech zmíněných stran pounek).
vůbec představit?
Reálně je ale třeba vzít v úvahu, že
Ještě záhadnější se zdá být otázka výsledek bude slabší jak pro ANO

Zastupitelstvo v moci lidí od Babiše a Okamury?

ANO 2011 válcovalo soupeře i v

PROSTĚJOV Kdyby se hlasy voličů z Prostějova při nedávných parlamentních volbách počítaly jako
v případě komunálních voleb, které
jsou na programu už příští rok na
podzim, nezůstal by na radnici kámen na kameni!

PROSTĚJOV V minulém vydání Večerník informoval o situaci,
ke které došlo v jedné z volebních
místností budovy Základní školy
v ulici E. Valenty v Prostějově. Dva
na sobě nezávislé zdroje Večerníku
potvrdily, že při sčítání hlasů našli
volební komisaři v obálce místo
volebního lístku fotografii Adolfa
Hitlera!
Během uplynulého týdne jsme se snažili k trapné události zjistit nějaké podrobnosti, ale narazili jsme. Nikdo tuto
záležitost zavánějící propagací nacismu
neohlásil! „Státní volební komisi tento
čin hlášen nebyl. Zda situaci řešit či neřešit, o tom rozhoduje okrsková volební komise hlasováním. Magistrát města
Prostějova tuto situaci neřešil, neboť

neměla vliv na průběh hlasování, sčítání
ani na výsledek voleb,“ sdělila na dotaz
Večerníku Marie Javůrková, vedoucí
odboru občanských záležitostí prostějovského magistrátu.
Další otázka směřovala na Policii České republiky. „Případ fotografie Adolfa Hitlera vhozené do volební urny
v prostějovském volebním okrsku
nám nebyl hlášen. A kdyby i byl, nejedná se v tomto případě o trestný čin,“
odpověděla Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Jak se tedy zdá, že nad snímkem
Adolfa Hitlera, který volební komisaři vytáhli z obálky při sčítání hlasů, zřejmě všichni mávnuli rukou...
(mik)

ZŮSTALA UTAJENA

<<< www.vecernikpv.cz

Prostějovanů v parlamentních
volbách směrem ke komunálním
volbám v roce 2018?

OTÁZKA VEČERNÍKU
Co naznačilo hlasování

PROSTĚJOV Podle výsledků hlasování Prostějovanů v parlamentních volbách to vypadá, že příští rok při komunálních volbách tradiční strany rovněž ostrouhají. Rok je jistě dlouhá doba
na to, aby ty politické subjekty, které před týdnem totálně vyhořely, něco ještě s přízní voličů udělaly. Jinak mandáty prostějovských zastupitelů nemusí získat. Vedoucí představitele místních
organizací politických stran a hnutí Večerník oslovil v aktuální
anketě.
Ptal se Michal Kadlec

JIŘÍ ROZEHNAL,
předseda Místní organizace
ANO 2011 v Prostějově
„Výsledek parlamentních voleb je jasně daný,
ale co ukáže směrem ke komunálkám, to se
ukáže až za rok. Nikdo nemáme věšteckou kouli, takže otázka, zda si převahu hlasů udržíme
i za rok v Prostějově, je v tuto chvíli předčasná.
Každopádně jsme ale vděční za důvěru, kterou
jsme obdrželi i od prostějovských voličů. Pokud
tato důvěra vydrží do podzimu 2018, budeme
vyjednávat o té nejlepší koaliční spolupráci na
radnici ve prospěch celého města.“

né volby, nebo je možná menšinová vláda?
„Tak s podporou Parlamentu ta je
možná jen tehdy, pokud nějaká strana zradí své předvolební a povolební
vyjádření. Nelze ovšem vyloučit, že
prezident Zeman nechá menšinovou
vládu Andreje Babiše vládnout dlouhé měsíce i bez důvěry Poslanecké
sněmovny. Vzhledem k rozdrobení
sněmovny nemusí funkční období
poslanců trvat celé čtyři roky. Zatím
je ovšem k předčasným volbám ještě
hodně daleko...“
 Účastníte se vy osobně za ODS
vyjednávání s hnutím ANO či
s dalšími politickými subjekty?
„Ne, tato jednání se vedou z naší strany celostátně, takže vyjednává celostátní vedení ODS.“

PETR KAPOUNEK,
první místopředseda
Místního
sdružení
České pirátské strany
v Prostějově
„Domnívám se, že politické strany, které se
dosud střídaly u moci,
ve volbách doplatily
na neschopnost jaké-

PETR SOKOL,
předseda Oblastního
sdružení ODS v Prostějově
„ODS je díky voličům zpět mezi
v ý znamný mi
stranami nejen
celostátně, ale
také v Prostějově. Je také zdaleka nejsilnější
pravicovou stranou v našem městě. Je to pro nás dobrá zpráva
a samozřejmě se pokusíme za rok v komunálních volbách svou pozici nejen obhájit, ale
ještě, pokud možno, vylepšit, abychom mohli
hájit názory lidí, kteří nás volí.“

letos slavíme jubileum...
zpravodajství
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nečně po dlouhých letech doputovala z Prostějova až k nám do Žešova,“
uvedl předseda Osadního výboru
v Žešově Martin Vyplel. „Taky bych
se přidal k poděkování. Ale například
do Vrahovic nebo Čechovic jste investovali daleko více peněz,“ ozval se
muž z druhé řady v sále. „Takový argument mi připadá trošku nefér. Ve
Vrahovicích žije desetkrát tolik obyvatel co v Žešově, to nemůžete přece
srovnávat. Zanedlouho máme setkání ve Vrahovicích a tam nám zase
mohou vyčítat, že jsme letos upřednostnili Žešov před nimi,“ reagovala
primátorka Alena Rašková.
Občany Žešova hlavně zajímalo,
v jakém stádiu je plánovaná rekonstrukce silničního průtahu obcí.
„Co já si pamatuju, tak už starosta
Tesař nám sliboval, že příští, pak zase
Stejně jako každý rok, tak i letos,
padla řeč na problém, který Žešovské trápí už hodně dlouho. A to je
zápach z kanalizace kvůli splaškům, které do ní vypouští nedaleká
´benzínka´. „Musím říct, že smrad
tady už nebyl cítit hodně dlouho,“
podotkl Martin Vyplel. „Jako člen
představenstva Vodovodů a kanalizací musím zmínit, že jsme hlídali, aby
obsluha čerpací stanice přidávala do
splašků potřebné chemikálie tak, aby
se nešířil zápach po celém okolí,“ vysvětlil náměstek Pospíšil.
Místní se dotazovali také na stavbu
rekreační cyklostezky ve směru do

➢ z titulní strany

by klidně mohlo dojít i v podstatně
novější budově. „Stav lázní je takový, abychom mohli zaručit jejich
bezpečný provoz. Samozřejmě že
k nepředvídatelným událostem
může dojít vždy a všude. V tomto
konkrétním případě stáří budovy
určitě nehrálo roli, světla byla měněna před deseti lety. Přesto v tuto
chvíli zvažujeme jejich případnou
výměnu za led osvětlení,“ vyjádřil
se k celému problému Vladimír
Průša.
Jaký je zdravotní stav obou dívek?
Z důvodu jejich nezletilosti vedení nemocnice ani lékaři nemohou
Večerníku prozradit jakékoliv informace bez souhlasu rodičů. Nepochodili jsme ani u vedení plaveckého oddílu. „Aktuální zdravotní stav
dívek mi není znám a jména jejich
rodičů si v tuto chvíli nevybavím,“
reagoval na naše dotazy plavecký

trenér Aleš Matyášek, který byl celé
události přítomen. Lze se tedy jen
domnívat a čerpat z kusých zpráv,
které prosáknou na veřejnost. Dle
svědkyně byly již obě dívky s největší pravděpodobností po ošetření
z nemocnice propuštěny do domácího ošetřování, takže věřme, že
jsou v pořádku. „Byl to velký šok.
Nic takového jsem ještě nezažil,“
přidal své dojmy Matyášek.
Těsně po havárii se také okamžitě vyrojila řada spekulací týkajících se celkového technického stavu lázní. „Nemělo by se to
bagatelizovat! Lázně jsou šedesát
let staré a jejich stav tomu odpovídá. Podle mě by se s nimi mělo
něco zásadního udělat, nebo začít
urychleně stavět nový bazén,“ vyjádřila svůj názor čtenářka, která
Večerník na celou záležitost upozornila.
(mls)
PROSTĚJOV K nešťastné události v Městských lázních došlo
předminulou sobotu 21. října
zhruba hodinu po poledni. V tu
dobu zde probíhaly plavecké závody dětí ve věku od 10 do 13 let.
Příčinou nehody, která zranila
dvě dívky, byla technická závada.
„Došlo k přehřátí jednoho ze světel,
které zahřálo bezpečnostní kryt,
ten praskl a speciální sklo se v drobných kouscích vysypalo do bazénu,“
popsal až příliš horké okamžiy Vladimír Průša, ředitel Domovní správy Prostějov, která lázně provozuje.
„Nic podobného se v lázních dosud
nestalo,“ kroutil hlavou.
Podle vedení Domovní správy se
v uvedeném případě jednalo o politováníhodnou událost, ke které

cích zvýšený výskyt Legionelly vedení školy učinilo kroky, které vedly
k nápravě v relativně krátké době.
Od odběru vyhovujících vzorků ke
znovuotevření bazénu totiž muselo uplynout minimálně deset dní,
což je zároveň i nejdelší možná
inkubační doba legionářské nemoci. Žádné onemocnění dle našich
zjištění nakonec nebylo zaznamenáno. „Zvýšíme roční počet kontrol
kvality vody v bazéně a ve sprchách
ze dvou na tři,“ vyjádřila se již dříve v této souvislosti ředitelka školy
Petra Rubáčová.
(mls)

ZUZANA
BRATTEROVÁ,
předsedkyně Místní
organizace ČSSD
v Prostějově
„Nejsem
politolog
a ani sociolog, a podotýkám, že jde o můj
privátní názor. Výsledek voleb pro ČSSD
se ale dal předvídat
a nepřekvapil mne. V
přátel jednoznačně dek
ně v parlamentních vol
týká komunálních vole
zcela jiný okruh problé
se budeme zabývat mí
tématy. Na kandidátní
mého měli vyslat neko
které se etablovaly ve sv
borníci a takzvaně vědí o
ukázali, na mletí prázdn

Důvod uzavření bazénu spočíval
v tom, že ve vodě tekoucí ze sprch
byl objeven zvýšený výskyt bakterie Legionelly způsobující tzv.
legionářskou nemoc. Ta v krajním
případě může skončit i úmrtím. Do
lidského organismu se šíří prostřednictvím výparů z teplé vody, ve které se množí, zejména pokud voda
po delší čas neodtéká. K přemnožení bakterií ve školních sprchách
zřejmě došlo v důsledku toho, že
přes prázdniny byl odběr teplé vody
na škole minimální.
Po zjištění výsledků testů odhalují-

nám známý pojem hanácký Jeruzalém však začíná ztrácet svůj původní význam, a proto mu
chceme dát živý obsah,“ vysvětluje předseda
spolku Michal Šmucr.
>>> dokončení na straně 29

PLAVKYNĚ BY MĚLY BÝT V POŘÁDKU

PROSTĚJOV Jak Večerník již
podvakrát informoval, kvůli zvýšenému výskytu bakterie Legionella
byl počátkem října uzavřen bazén
základní školy v ulici Dr. Horáka.
Nyní ale přichází dobrá zpráva: od
uplynulého týdne se zde již opět
plave.
„Mohu potvrdit, že provoz bazénu
na Základní škole v ulici Dr. Horáka
byl obnoven. Obdrželi jsme výsledky
odběrů, které již po všech stránkách
vyhovují předepsaným normám,“
uvedla pro Večerník prostějovská hygienička Lenka Navrátilová.

„Jsme přesvědčeni, že židovské společenství
tvořilo u nás až do počátku okupace významnou
kulturní, podnikatelskou i společenskou složku
života. Z předválečné slávy československého
Prostějova těžíme v mnohém dodnes. Všem

Na ZŠ Dr. Horáka se opět PLAVE

PROSTĚJOV Nový spolek s názvem Hanácký
Jeruzalém zahajuje v Prostějově svou činnost.
Jedním z jeho cílů je pomáhat pečovat o židovské kulturní dědictví na Prostějovsku a rozvíjet jeho odkaz i pro budoucnost.

spolek Hanácký Jeruzalém

„Tak hospodu vám tady zřizovat asi nebudeme. Ale myslím si, že Žešov je tak
klidné a parádní místo, že časem k vám
budou lidé utíkat od nás z města,“ podotkl spíše jako zbožné přání Jiří Pospíšil.
Setkání prostějovských radních
s občany Žešova proběhlo v naprosto klidné atmosféře bez jakýchkoliv
emocí. „Mám z tohoto setkání absolutně příjemný pocit,“ svěřila se
Večerníku o den později primátorka
Prostějova Alena Rašková.
Další setkání s občany se koná již
zítra, a sice v úterý 31. října, v 17.00
v čechovické sokolovně. A Večerník
bude opět u toho!

 "
2x foto: Michal Kadlec
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Němčic nad Hanou. „Její budoucí
trasa je však z velké části mimo katastr
města Prostějova a toto téma se proto týká spíše okolních obcí. Jakmile
budou o projektu jednat, město se
připojí,“ slíbila Alena Rašková.
Žešované si na setkání s radními
také posteskli, že tato místní část
města se značně vylidňuje a dnes
má Žešov už jen 335 obyvatel. „Nedivím se, že se sem nikdo nechce přistěhovat nebo že mladí odsud utíkají
pryč. Vždyť tady nemáme obchod, restauraci ani obyčejnou čtyřku hospodu,“ ulevil si muž z hlediště sálu hasičské zbrojnice.

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz
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BYLI JSME
U TOHO

V Prostějově vznikl nový

Hned v úvodu setkání si vzal slovo
první náměstek primátorky Zdeněk
Fišer, který zcela zaplněnému sálu
hasičské zbrojnice vyjmenoval letošní investice města do Žešova ve výši
patnácti milionů korun. „Rád bych
tady za nás za všechny poděkoval především za opravenou školku. Naše
děti už nebude ve spánku po obědě
probouzet průvan ze starých oken.
Dobrá práce se podařila i při rekonstrukci silnice i chodníků směrem
k palírně a rádi bychom poděkovali
i za další část cyklostezky, která ko-

Michal
KADLEC

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

příští, a potom zase příští rok budeme
mít tady novou silnici. Toto městu
vyčítám nejvíc, že už minimálně deset let nám opravu komunikace jen
slibuje a slibuje,“ ozval se další z obyvatel Žešova. „Silnici máme vyprojektovanou už opravdu z dřívější doby,
teď ale musíme projekt upravit podle
současných předpisů. Schůzka s projektantem proběhne hned zítra,“ slíbil
v úterý Žešovanům Zdeněk Fišer.
„Máme zde ale také velký problém
s nevyhovujícími silnicemi a chodníky v postranních uličkách, které snad
pamatují ještě předminulé století.
Chápu, že opravit je všechny najednou je nesmysl, na to nejsou peníze.
Ale navrhoval bych, aby se už nyní
na všechny zpracovaly projekty, aby
byly připravené v případě, že se alespoň na jednu či dvě ulice peníze najdou. Každá taková investice totiž trpí
tím, že vždycky řeknete, že nejdříve se
musí udělat projekt. Jenomže od něj
k samotné realizaci trvá rok, někdy
i dva,“ uvedl předseda žešovského
osadního výboru Martin Vyplel. „To
je dobrý nápad, tímto způsobem lze
postupovat a můžeme si předem projekty připravit,“ zareagoval náměstek
primátorky Jiří Pospíšil.

„Měla jsem ze setkání s občany velmi dobrý pocit,“ svěřila se primátorka Rašková

ŽEŠOV První letošní setkání prostějovských radních i zástupců
jednotlivých odborů magistrátu a městské policie s občany
se uskutečnilo minulé úterý vpodvečer v Žešově. Večerník byl
jako jediné regionální periodikum přímo na místě, když ve
zdejší hasičské zbrojnici poslouchali konšelé nejenom požadavky obyvatel této příměstské části, ale i slova chvály a díků.
V Žešově se probíraly nekonečná oprava silniční komunikace
napříč obcí, revitalizace rybníka, nevyhovující osvětlení i vyřešený problém se zápachem z kanalizace.

koliv sebereflexe. V P
pokračuje a vládnoucí
ruje kritiku i konstruk
Předpokládám, že v k
se to projeví.“

CO NA TO ŠÉFOVÉ STRAN A HNUTÍ

Michal
KADLEC

rozhovor
pro Večerník

EXKLUZIVNÍ

 ODS se stále drží rozhodnutí,
které učinila krátce po volbách,
a to že nevstoupí do vlády s ANO
2011 Andreje Babiše. Může toto
rozhodnutí v brzké budoucnosti
ještě něco zlomit?
„Ano, ODS zůstane věrná svému
předvolebnímu slibu a do vlády
s hnutím ANO nevstoupí. Opravdu
si nemyslím, že toto rozhodnutí něco
může v dohledné době změnit.“
 Co říkáte na vývoj povolebního vyjednávání o nové vládě?
„Přes výrazné volební vítězství hnutí
ANO 2011 se ukazuje, že voliči rozdali karty způsobem, kdy nebude vůbec
jednoduché sestavit vládu s většinou
v Poslanecké sněmovně.“
 Věříte vy osobně, že by se vše
mohlo „zvrhnout“ v nové předčas-

míní lídr ODS v Prostějově Petr Sokol

PROSTĚJOV Byl v pořadí druhý
na kandidátce ODS za Olomoucký
kraj a poslanecký mandát mu unikl
takříkajíc o pouhý vlas. Prostějovský politolog Petr Sokol se týden
po parlamentních volbách vrátil
ke své profesní roli, když Večerníku prozradil dojmy z povolebních
událostí a hlavně na možnosti
složit v brzké době funkční vládu
země.

Pondělí 30. října 2017
www.vecernikpv.cz
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letos slavíme

„K předčasným volbám je daleko,“ Kauza s Adolfem Hitlerem

Přesně tolik hlasů na celém
okrese získala Česká strana
národně sociální. Bylo to nejméně ze všech.

30





PROSTĚJOV Od vyhlášení výsledků voleb do Parlamentu České
republiky uplynulo osm dní. Že skončily drtivým vítězstvím
hnutí ANO 2011, to ví jistě každý. Většina z občanů pak také
v těchto dnech sleduje povolební vyjednávání o budoucí vládě.
Osmidenní námluvy Andreje Babiše s potenciálními koaličními
partnery popravdě řečeno nevzbuzují v očích příliš optimismu.
Voliči sice přisoudili hnutí ANO 2011 celkem 78 poslaneckých
mandátů, ale co z toho, když s ním do koalice kromě SPD Tomia
Okamury nechce nikdo jiný vstoupit? Toho ale za partnera zase
nechce naopak Babiš... Jak z tohoto bludného kruhu a patové situace ven, to ukáží až následující týdny.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se na dnešní dvojstraně vrací ještě
k parlamentním volbám z hlediska dalších ohlasů, komentářů
a hodnocení. Zároveň jsme vybrali několik zajímavostí vyplývajících z celkových výsledků voleb na Prostějovsku a zachytili také
několik perliček z volebního víkendu.
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letos slavíme jubileum...

infoservis

Pondělí 30. října 2017
www.vecernikpv.cz

Konstelace hvězd
ude
Prostějova

Ja
Tento týden bude přát štěstí těm, kteří se v zaměstnání pustí do práce přímo od podlahy. Mnoha Prostějovanům se skýtá naděje jak na povýšení, tak i na vylepšení platových podmínek. Není tedy divu, že ve městě bude panovat dobrá atmosféra.
BERANI - 21.3. až 20.4. Neskuhrejte po každém sebemenším neúspěchu, nic vás nesmí odradit od dalších
pokusů konečně se prosadit. Podmínky ke své práci máte výjimečné,
tak vám nezbývá nic jiného než se
více snažit.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Utrpíte menší
finanční ztrátu. Ovšem takřka ihned
dostanete šanci prodělané peníze
dostat zpět. Nevěřte ale lidem kolem
sebe, kteří z vás jen budou tahat rozumy i finance. Investujte do menších realit.
BLÍŽENCI – 22.5. až 21.6. Ač ne
naschvál, ublížíte blízkému člověku.
Můžete to napravit, protože dotyčný
bude potřebovat okamžitou pomoc.
A kdo jiný by mu ji měl poskytnout
než vy? Nakonec budete opět dobří
přátelé.
RACI - 22.6. až 22.7. V době svého
volna se ponoříte do četby a v knihách najdete spoustu moudra. A také
inspiraci k tomu, jak dál pokračovat ve
svém životě. Nikde na internetu takové rozumy nenajdete, to si pište!

LVI - 22.7. až 22.8. Nezadané čeká
lov na nového partnera, který může
být poměrně úspěšný. Zadaným se
ovšem budou rovněž zapalovat lýtka,
v jejich případě se tak dají čekat žárlivé
scény a možná padne i nějaká ta facka.
PANNY - 23.8. až 22.9. Držte se
zkušenějších, kteří mají v životě už
něco za sebou. Nyní budete potřebovat velmi dobrou radu, protože
vás čeká hned několik obtížných
úkolů. Zhostíte se jich ale na jedničku, pokud nebudete sami.
VÁHY - 23.9. až 23.10. Vyhýbejte
se místům, kde se srocuje hodně lidí.
Zmatků totiž dokáží využít zdatní
kapsáři, jejichž terčem se lehce můžete stát právě vy. V jednom případě
budete mít opravdu namále, zlodějům se ale ubráníte.
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Mohli byste opět zkusit štěstí ve hře, to v lásce
jste si už dávno vybrali. Pokud si vsadíte čísla podle dat svého narození,
nemůžete prodělat. Naopak smůla
vás postihne v zaměstnání, můžete
přijít o práci.

Seminář 8. 11. GDPR
- Revoluce v ochraně osobních údajů

STŘELCI - 23.11. až 21.12. Doma
to nebude nic moc. Všude nepořádek, jedna hádka s partnerem bude
střídat druhou. Naštěstí dostanete
velmi dobrý nápad a odcestujete ven
z města. V klidu přírody se z vás stane
jiný člověk.
KOZOROHOVÉ - 22.12. až 20.1.
Na velmi důležitou schůzku přijdete
pozdě, a to se vám vymstí. Obchodní
partner má totiž rád přesnost a dochvilnost, tudíž se s kšeftem obrátí na
někoho jiného. Vaše škoda, mohli jste
zbohatnout.
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Zklame
vás člověk, o kterém jste si mysleli, že
je na něj absolutní spoleh. Nejenom
že přijdete o celkem slušné peníze,
ale navíc za něj budete muset hasit
spoustu malérů. Tento týden nebude pro vás pěkný.
RYBY - 21.2. až 20.3. Radost vám
udělají potomci, jejichž školní výsledky
jsou čím dál tím lepší. Zato sami se sebou budete mít starostí víc, než budete
schopni strávit. Neúspěchy v práci se
odrazí na náladě u rodinného krbu.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 
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Informujeme o zásadní novince
v legislativě, kterou je nové nařízení Evropské unie tzv. GDPR (General Data Protection Regulation)
neboli Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, které navazuje
nebo doplňuje Zákon o ochraně
osobních údajů. Toto nařízení
vstoupí v účinnost 25. května 2018
a přinese dosud největší revoluci
v ochraně osobních údajů pro celou Evropskou unii.
Zavádí přesná pravidla, ale i velké
sankce za jejich porušování. Dotkne
se každého, kdo jakýmkoli způsobem
shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů (například výroby
a služeb, internetových obchodů,
bankovnictví, pojišťovnictví, zdravotnictví, ale i veřejné správy).
OHK v Prostějově pořádá na toto
téma již podruhé seminář, ale nově
ve spolupráci s Keystone Company
a.s. a právní kanceláří CHSH Kališ &
Partners s.r.o., který vás seznámí s obsahem nového evropského nařízení

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE
8. 11.
21.11.

GDPR – Revoluce v ochraně osobních údajů
ZDAŇOVÁNÍ MEZD V ROCE 2017 A 2018
- přednáší Ing. Milan Lošťák
23. 11.
DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 2017 – 2018
– přednáší Ing. Karel Kvítek
27. 11. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH
SUBJEKTŮ 2017 A ZMĚNY V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
PLATNÉ PRO ROK 2018
– přednáší Tomáš Líbal
30. 11. PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2017,
DROBNÉ ZMĚNY ZDPH V ROCE 2018
– přednáší Ing. Olga Hochmannová
4. 12. EET – 3. fáze
– přednáší Ing. Olga Hochmannová
GDPR a se související legislativou
a zajistí, abyste byli včas připraveni.
SEMINÁŘ se uskuteční 8. listopadu 2017 od 9:30 – 13:30 hodin
v Prostějově (Národní dům, Vojáčkovo nám. 1).

Vzhledem k aktuálnosti tématu
očekáváme o seminář opět zvýšený zájem, proto doporučujeme
rezervovat si místa v kanceláři
OHK co nejdříve. Kapacita sálu je
omezena.

Oznámení o přerušení



dodávky elektrické energie
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Je dobrá na nervy a populární po celém světě. Kdo z nás si ji tak čas od času
nedá? Dobrá čokoláda totiž přijde k duhu na svačinu nebo jen tak na chuť.
Pro mléčnou čokoládu značky Milka zajděte do Albertu, kde rovnou přihoďte
do košíku i Kinder tyčinky. Pro mléčnou čokoládu od Orionu se vyplatí navštívit Tesco a když už tam budete, vezměte si i tyčinku Geisha. Studentskou
pečeť nabízí za nejvýhodnější cenu Penny market a hořkou čokoládu značky
Figaro pak pro změnu Billa.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 25. října.
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OD 30.10. DO 5. 11. 2017
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí od 15:00 hodin a ve čtvrtek a v pátek od 14:00 hodin. Pozorujeme zajímavé útvary ve fotosféře a chromosféře naší nejbližší hvězdy. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí od 19:30 hodin a dále ve čtvrtek a v pátek od 18:30 hodin.
Oblohu zdobí 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.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh: „MĚSÍC U KREJČÍHO“. Vstupné 20 Kč.
 Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech výše uvedených pořadů a pozorování.

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

HUBERTOVA JÍZDA UDĚLALA
TEČKU ZA JEZDECKOU SEZÓNOU
LHOTA U KONICE Už celé čtvrtstoletí pořádá jezdecká stáj Arka
v malebném okolí Lhoty u Konice Hubertovu jízdu, která tradičně
uzavírá sezónu v sedle. Během této akce zde již zažili ledacos. Od
krásného babího léta až po počasí, ve kterém by nevyhnal ani psa,
natož koně. Něco podobného zde uplynulou sobotu nehrozilo,
přestože tradiční vyjížďku i jízdy zručnosti poněkud komplikovaly
silný vítr a dešťové přeháňky. Na to jsou tady ale zvyklí...
původní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Každý, kdo má rád krásu, měl by si
v životě všímat zejména tří věcí: žen,
plachetnic a koní. Přestože v sobotu
27. října to na pastvinách stáje Arka
ve Lhotě u Konice foukalo jako na
otevřeném moři, plachetnice tady
zatím nemají. Jinak však kromě koní
i žen byla k vidění také nádherná podzimní příroda se všemi odstíny pastelových barev, které dokáže vykouzlit
jen ona sama.

Do Lhoty u Konice se sjeli milovníci koní z blízka i z daleka. Své koně
v přívěsných vozících dovezli koňáci
z okolí Blanska, Olomouce i Brna.
Někteří pak zvolili cestu přímo na
hřbetech svých miláčků. „Jedni kamarádi k nám na koních docválali až z Polomí. Jen cestou sem tak urazili minimálně
patnáct kilometrů,“ zmínila se s úsměvem organizátorka Jana Mikešová.
Samotná Hubertova jízda měla na
programu dvě trasy, jednu náročnější pro zkušené jezdce a druhou lehčí
a kratší. Po návratu se mohli jednotliví
jezdci poměřit v jednoduchém parkuru a jízdě zručnosti. V průběhu celého
dne pak mohli diváci volit nejpěknější
dvojici kůň - jezdec. V ženské kategorii
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nejvíce hlasů dostala Jitka Kořenková
na koni Rigoš, mezi muži Pavel Ševeček s koněm Dare-dare a mezi dětmi
Andělka Müllerová s klisnou Heidy.
V parkurovém skákání byl nejrychlejší
Jiří Kroutil na koni Larka, v jízdě zruč-

nosti pak Zuzana Müllerová s koněm
Fešák Viky. Novinkou byl i závod mužů
nad 45 let PROSTATA CUP, v němž
zvítězil Jan Brejcha s koněm Lear.
Přesto počasí a zejména vítr prověřily
odolnost zvířat i lidí, zahřát se nebyl zas

až tak velký problém. Pro všechny bylo
připraveno široké spektrum ohřívadel
od ohně přes polévku až po slivovici.
„Věřím, že příští rok se tady s našimi
kamarády potkáme zase,“ vzkázala Mikešová.

chystá NOVÉ CHODNÍKY
=}  Plumlov
ve velkém. Dostane se i na Soběsuky

@W%~='

KONICKO Z přečinu týrání osoby žijící ve
společném obydlí
podezírají policisté dvacetiletého muže z obce
na Konicku. Ten se opakovaně na svém nevlastním otci
dopouštěl výhrůžek i násilí. Jejich
spory vyvrcholily předminulou
neděli, kdy se mladík na otčíma
sápal s nožem v ruce a vyhrožoval
mu zabitím!
„Uvedeného skutku se měl podezřelý dopustit tím, že ve společném obydlí v několika případech
verbálně i fyzicky napadl svého
šedesátiletého nevlastního otce.
Agresor napadenému kromě fyzického napadení mimo jiné vulgárně nadával a vyhrožoval zabitím s nožem v ruce. Napadený při
útocích utrpěl zranění, se kterým
musel vyhledat lékařské ošetření,“ popsal dosud poslední útok

z neděle 15. října

Ko" František
řínek, tiskový
'4
mluvčí Policie
Olomouckého
3

kraje pro Územní odbor
Prostějov. „Napadený z obavy
o svůj život přivolal policisty. Ti
muže vykázali ze společné domácnosti a k vystřízlivění ho umístili do
protialkoholní záchytné stanice,“
prozradil následující děj Kořínek.
V tomto případě policisté dále
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu týrání
osoby žijící ve společném obydlí.
„Za ten podezřelému v případě
prokázání viny a odsouzení hrozí
trest odnětí svobody na šest měsíců až čtyři roky. Z důvodu zabránění dalšímu napadání a ochraně
ohrožené osoby byl podezřelý
umístěn do vazby,“ dodal policejní tiskový mluvčí podstatnou záležitost.
(mik)

zjistili jsme
PLUMLOV Kdo si pár let počká,
ten se snad brzy dočká! Bezpečnost
chodců v Plumlově by se měla konečně výrazně zlepšit. Podél hlavní
silnice procházející městem by v dohledné době měly vzniknout nové
chodníky, ty stávající by měly projít
opravou. O vybudování potřebné
cesty pro pěší do Soběsuk se přitom
hodně nahlas hovořilo již před bezmála deseti lety.
„Uvědomujeme si, že chybějí chodníky v Ohrozimské ulici a ve směru do
Soběsuk,“ připustil v roce 2008 plumlovský starosta Adolf Sušeň s tím, že na
vybudování obou jsou již zpracované
projekty. „Chodník do Soběsuk by se
měl začít dělat už letos,“ dodal tehdy
Sušeň.
Jak už tomu tak bývá, vše bylo nakonec poněkud jinak. Zatímco chodník v Ohrozimské ulici byl nakonec
vybudován už na jaře 2010, ten do
Soběsuk není zcela hotový dosud.
To by se však už v příštím roce mohlo změnit.

RYCHLÝ
NÍK
Vylovili dva metráky štik
Plumlov (mls) - V polovině října proběhl výlov Podhradského
rybníka. Jaký byl jeho výsledek?
„Uloveno bylo 100 kg kaprů
o průměrné hmotnosti 2,5 kg,
více než 200 kg štik, 200 kg bolenů a 50 kg candátů,“ sdělila Večerníku Jana Kučerová z Povodí
Moravy. Na rybníku nyní probíhá oprava mostu a bezpečnostního přelivu. Napouštět se opět
začne v první polovině listopadu.
„Ryby nasadíme na jaře 2018 na
základě konzultace s odborníky
z Akademie věd ČR s ohledem na
udržení kvality vody jak v Podhradském rybníku, tak i v plumlovské přehradě,“ uzavřela Jana
Kučerová.
= >
poplatek za odpad?
Kostelec na Hané (mls) - V návaznosti na neustále se zvyšující
množství komunálního odpadu
plánuje kostelecká radnice navýšit poplatek za sběr a svoz tohoto odpadu. Jediným řešením,
které zabrání výraznému zvýšení uvedeného poplatku, je začít
komunální odpad třídit. Město
Kostelec na Hané proto zvažuje
možnost zakoupení nádob na papír a plast, které by občané obdrželi zdarma. O tomto tématu se
bude diskutovat na zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční právě dnes, tedy v pondělí
30. října, od 17:00 hodin v audiovizuálním sále zdejší základní
školy.
@  
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Projekt chodníku do Soběsuk nedávno
získal stavební povolení. Jedná se přitom „pouze“ o jednu z částí rozsáhlého
projektu, díky němuž by nové chodníky měly lemovat hlavní silnici protínající
Plumlov ve směru od Mostkovic do Vícova či právě do místní části Soběsuky.
Předběžné náklady na jejich výstavbu
přitom činí osm milionů korun. „V této
souvislosti budeme žádat o dotaci z evropských peněz. A k tomu potřebujeme
stavební povolení,“ vysvětlil aktuálně

starosta Plumlova Adolf Sušeň s tím,
že nové chodníky by měly navázat na
ty stávající, které jsou zejména kolem
obou plumlovských náměstí.
Kromě výstavby by mělo dojít i na
kompletní opravu hlavních tras pro
pěší, které jsou nyní ve špatném stavu,
jejich stávající betonová dlažba včetně
obrubníků je rozbitá, tudíž při deštích
se v nich tvoří kaluže a nesplňují ani základní bezbariérové řešení staveb.
>>> dokončení na str. 13

Prostějovsko (mls) - Od středy 1. listopadu 7:00 hodin do
13. listopadu do 17:00 hodin
proběhne výluka v úseku Ptení
- Dzbel na trati mezi Prostějovem a Dzbelem. Po dobu výluky
budou všechny vlaky nahrazeny
náhradní autobusovou dopravou.
ČD upozorňují cestující, že náhradní doprava jede v odlišných
časových polohách oproti pravidelnému jízdnímu řádu. Zastávky
náhradní autobusové dopravy budou v blízkosti nádražních budov.
Q #
  
Stražisko (mls) - Přes celé Stražisko až na konec Malen má v budoucnu vést cyklostezka. Obec
v této souvislosti už nyní provádí
výkup pozemků od soukromých
vlastníků.

@WQ+=[\%@]Q^_@`fq_]\{ " =|&&"
Spolu s oceněním získaly dotaci ve výši půl milionu korun
zjistili jsme
VRCHOSLAVICE Tohle určitě
potěší. Party stany, zvukovou aparaturu, osvětlení, plynové ohřívače, velkoplošné bannery, notebooky pro organizátory a řadu
dalších věcí důležitých pro pořádání společenských akcí si mohli
pořídit ve Vrchoslavicích díky
vítězství v celostátní soutěži Obec
přátelská rodině.

Obce i města z celé České republiky již podeváté soutěžily o finanční dotaci na aktivity, které
podpoří rodiny v regionech. Letošního ročníku soutěže „Obec
přátelská rodině 2017“ se zúčastnilo celkem sedmnáct přihlášených míst, které byly rozděleny
podle počtu obyvatel do pěti
kategorií. Mezi těmi nejmenšími
obcemi zvítězily Vrchoslavice na
Prostějovsku.
„Splnit podmínky pro nás nebyl
žádný větší problém. Jednalo se

zejména o celoroční pořádání
akcí pro nejrůznější věkové kategorie od vítání občánků až po seniory, které běžně děláme a určitě
v tom nejsme sami. Dalším kritériem byla snaha o bezbariérovost. Zároveň jsme se zavázali, že
v těchto aktivitách budeme minimálně následující tři roky pokračovat, s čímž jsme počítali i tak.
Nejsložitější na celé záležitosti
tak bylo vyplnění mnohastránkové žádosti,“ pousmál se starosta
Vrchoslavic Dušan Svozílek s tím,

že vedení obce se peníze získané 
za vítězství v soutěži rozhodlo využít právě na nákup věcí, které budou po několik následujících let
sloužit k pořádání společenských
akcí. „Bez dotace bychom si jejich
nákup nemohli dovolit,“ potvrdil
starosta.
(mls)
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Předminulou sobotu 21. října v odpoledních hodinách vypátrali policisté z obvodního oddělení Němčice
nad Hanou v obci ve své místní působnosti osobní automobil značky
BMW, který byl veden v celostátní
evidenci vozidel v pátrání. Majitelem vozidla je jednapadesátiletá
žena z Uherskohradišťska, která si
z důvodu vyhlášené insolvence vozidlo na Němčicku již před třemi roky
uschovala u svého známého. O všech
okolnostech, tedy zejména o tom, že
je proti ní vedeno insolvenční řízení, ho však neinformovala. Vozidlo
v hodnotě 200 tisíc korun policisté
zajistili a předali ho oprávněnému
insolvenčnímu správci.

Uschovaný „bavorák“

V době mezi 22. a 24. říjnem odstranil a odcizil neznámý pachatel visací
zámek z klece, která se nachází v Držovicích u čerpací stanice. Jakmile
měl zloděj volnou cestu k uskladněným plynovým lahvím na propan-butan, dvě z nich o obsahu deseti
kilogramů ukradl. Celkovou škodu,
kterou svým jednáním způsobil, si
poškození vyčíslili na necelých 2 900
korun. Případ policie šetří pro trestný čin krádeže.

V Držovicích
zmizel plyn

Neznámý pachatel v noci ze čtvrtka 26. na pátek 27. října přelezl plot
o výšce 120 centimetrů na zahradu
domu v Držovicích. Majiteli domu
pak z králíkárny ukradl sedm králíků
nezjištěného plemene. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 2 100 korun.
Případem se zabývají prostějovští
policisté a šetří ho pro trestný čin porušování domovní svobody, za který
podle trestního zákoníku hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

saa

3x foto: Martin Zaoral
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vé komnaty, naopak do středu
pozornosti se dostala stylová
dušičková výzdoba a také jednotliví obyvatelé zámku.
Mezi ty první patřil místní farář, který při pátrání po historii
slavného rodu objevil jeho strašlivé tajemství. „Varuji vás před
návštěvou tohoto zámku,“ volal
marně zoufalý kněz. Hned v druhé místnosti na návštěvníky čekal
šlechtic, který se svěřil s tím, že
trpí výčitkami poté, co v zámeckém parku zakousl malého kluka.

M + & T  4 &    $"2  
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Foto: Martin Zaoral
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OHROZIM Na ohrozimském
kopci třískaly předminulou neděli plechy. A to pořádně! Mladý
šofér škodovky vyjel kopec, ovšem ve velké rychlosti při odbočování dostal smyk, načež vjel do
protisměru, kde se srazil s jiným

vozidlem. Oba dva řidiči byli zraněni a převezeni do nemocnice.
„V neděli dvaadvacátého října o půl
druhé odpoledne došlo v křižovatce
komunikací mezi obcemi Plumlov,
Ohrozim a Prostějov k dopravní
nehodě dvou osobních automobilů.

Podle prvotního šetření dvaadvacetiletý řidič Škody Fabia zřejmě
nepřizpůsobil rychlost své jízdy stavu a povaze vozovky. Při projíždění
křižovatkou od Prostějova k obci
Ohrozim na mokré vozovce s vozidlem dostal smyk. Následkem
toho vozidlo přejelo do protisměru,
kde se čelně střetlo s protijedoucím
automobilem stejného typu, řízeným dvaatřicetiletým řidičem. Při
dopravní nehodě došlo ke zranění
obou řidičů,“ popsal karambol na
ohrozimském kopci František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody na
vozidlech byla předběžně vyčíslena
na 130 tisíc korun. „Alkohol u obou
řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Po
prohlídce technického stavu automobilů na místě zadrželi osvědčení
o registraci vozidla mladšího z řidičů. Příčiny, okolnosti i míra zavině2  + +  * (  +  ( &% ní jsou předmětem dalšího šetření,“
4 $"
+ ?@ dodal Kořínek.
(mik)

Od té chvíle již museli rodiče své
zejména menší potomky k přechodu do dalších místností nenápadně nicméně soustavně popostrkovat.
V následujících místnostech se
tak dozvěděli, že ne všichni Silva-Taroucové byli vlkodlaci, ale že
se mezi nimi našli i upíři. Potkali
se i se smrtkou toužící zejména
po malých chlapcích či malířem
Josefem Mánesem, který právě
v kartách prohrál svůj život. Na
závěr se setkali i s energickou
uklízečkou, která je vyhnala ven
se slovy: „V noci se po zámko necórá, v noci se chrápe!“.
„Já jsem se skoro nebál. Teda až
na tu smrtku v té masce, té jsem
se bál hodně,“ svěřil se Večerníku
se svými pocity bezprostředně
po návštěvě dvanáctiletý Jindra.
Stejně jako on i ostatní odcházeli
z prostor zámku doslova nadšeni.
Úspěšnými strašidelnými prohlídkami byla definitivně uzavřena letošní turistická sezóna
na zámku v Čechách pod Kosířem, ta následující bude zahájena v dubnu příštího roku.

vpravo mimo komunikaci na travnatý
svah, kde vozidlo narazilo do stromu
a pokračovalo dál v přímém směru, kde
ještě narazilo do svodidel. Ke zranění řidičky naštěstí nedošlo a také byla dechovou zkouškou vyloučena možnost požití
alkoholu před jízdou,“ prozadila Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. „Podezřelé z přestupku byla na místě uložena
bloková pokuta. Vozidlo si na místě žena
sama zajistila a postarala se i o jeho odtažení,“ dodala Zajícová.
(mik)

Přesně tolik výjezdů museli
absolvovat během včerejšího dne
hasiči na Prostějovsku
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PROSTĚJOVSKO Plné ruce práce
měli uplynulou neděli hasiči v celém
Olomouckém kraji. Nejvíce výjezdů
v souvislosti s nedělní vichřicí měli
právě na Prostějovsku, kde museli hasiči vyjíždět k odstraňování škod ve více
než stovce případů. V celém kraji byl
pak tento počet až čtyřnásobný.
Přetěžká směna začala hasičům už v neděli 29. října ráno. „O půl deváté jsme
:+3+     $   "74 $     registrovali v kraji už třiadvacet výjezdů,
 "
+ ?@ během jediné hodiny se pak tento počet

PROSTĚJOVSKO Každý řidič se má
při jízdě stoprocentně věnovat řízení, to
se učíme už v autoškole. Ovšem dáma
za volantem, která minulé úterý mířila po dálnici z Vyškova do Prostějova,
však měla v autě jiné starosti. A podle
toho to také dopadlo...
„V úterý čtyřiadvacátého října hodinu
před půlnocí jela po dálnici D46 ve směru od Vyškova na Prostějov třicetiletá
řidička s osobním vozidlem Ford. Žena
se plně nevěnovala řízení, když sledovala
navigaci, a vlivem nepozornosti vyjela

Bouraèka na kopci u Ohrozimi 4USBØJEFMOÃOFIPEB
OFQP[PSOÊ˺JEJˁLZ
Dva řidiči zraněni, škoda přes 130 tisíc...
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ČECHY POD KOSÍŘEM Jedni upíři, druzí vlkodlaci. Alespoň tak byli podáni někteří ze členů portugalského šlechtického rodu Silva-Tarouca během
premiérových strašidelných prohlídek zámku v Čechách pod Kosířem, který
v minulosti vlastnili. Prohlídky se konaly uplynulý pátek i v sobotu a zájem
během obou dnů byl enormní. Aby během nich nedošlo k nehodě, doporučovalo se před vstupem řádně navštívit toalety... Večerník se o tom mohl
přesvědčit na vlastní oči.

Martin ZAORAL

pro Večerník

původní zpravodajství

Pořízení vstupenek na Strašidelné prohlídky bylo otázkou pohotovosti, už týden před konáním
akce pořadatelé informovali, že
mají všechny termíny obsazeny.
Jednotlivé skupinky pak vstupovaly co čtvrt hodiny, na zámku se
pak doslova netrhly dveře.
Uvnitř bylo ze samotných interiérů vidět jen to, co ozařovaly střídmé plameny svíček
zářících z historických svícnů.
Tma tak smazala například tváře z obrazů zdobících jednotli-

Lístky na akci v Čechách pod Kosířem byly vyprodané již týden dopředu

NA VÁŠ NÁMÌT

v kraji zdvojnásobil. K nebezpečným událostem během dopoledne pak docházelo
především na Šumperku a Prostějovsku,“
uvedl během dopoledních hodin Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje.
„Na Prostějovsku jsme nejdříve zasahovali
v Mostkovicích, kde došlo k pádu vikýře
a části plechu ze střechy objektu. Rovněž
okolo půl desáté spěchali hasiči k Brodku
u Prostějova, kde došlo k velmi nebezpečné situaci. Vyvrácený strom totiž spadl na
dálnici! Těsně po desáté hodině hasiči řešili
několik uvolněných plechů či celých střech
na různých místech na Prostějovsku, například opět v Mostkovicích, v Přemyslovicích a také v Kostelecké ulici v Prostějově,“
vypočítal Zdeněk Hošák.
Vichřice však stále neustávala, zatímco z republiky přišly tragické
zprávy o dvou mrtvých, na Prostějovsku k žádné tragédii naštěstí
nedošlo. Přesto se hasiči nezasta-

PIVÍN Tohle se povedlo! Obec
Pivín vyzvala rodiče a jejich
děti k účasti při vysazování alejí
stromků kolem cest vedoucích
k obcím Skalka a Tvorovice. A ti
si to skutečně vzali za své. Do
práce se jich předminulou sobotu 21. října pustilo více jak tři sta
a všichni společně vysázeli šedesát třešní, čtyřicet slivoní a jedenáctku lip srdčitých.
Během akce konané pod názvem
„Stromky pro potomky“ děti se svými
rodiči zasadily svůj strom a označily jej
štítkem se svým jménem. Poté byly odměněny malým občerstvením a pamětním certifikátem. Vysazeny byly mimo
jiné také pamětní lípy za současného
starostu Jana Vránu, jeho předchůdců
Františka Janíka a Františka Crhana.
Dále byly vysazeny stromy za ředitelku
mateřské školky Dagmar Zbožínkovou
a ředitelku základní školy Květoslavu


vili. „Na Prostějovsku i nadále hasiči
vyjížděli k popadaným částem střech,
vyvrácené stromy odstraňovali z komunikací na Drahansku, v místní části
Prostějova ve Vrahovicích pak ze střechy garáže odpadly celé kusy plechové
krytiny. Plech ze střechy spadl i z domu
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v Němčicích nad Hanou, v Plumlově
pak došlo k mimořádné těžké situaci,
kdy letitý strom spadl hned na několik
vozidel. V Držovicích se díky nárazu
větru uvolnila a následně i spadla štítová zeď rozestavěného domu,“ počítal
další zásahy a škody Zdeněk Hošák.

Extrémně silný vítr se nad Prostějovskem přeháněl až do večerních hodin.
Ještě těsně před osmnáctou hodinou zveřejnil mluvčí krajských hasičů další případy
výjezdů. „V Blahoslavově ulici v Prostějově
spadla ze střechy domu celá plechová střecha, v Jezdecké ulici v Prostějově silný vítr

přerazil vzrostlou borovici, která pádem
poničila i plechové oplocení u bývalých
kasáren. V Klenovicích na Hané pak vítr
ještě poničil dráty elektrického vedení, které spadly na zem. V osmnáct hodin jsme
registrovali v celém kraji 418 výjezdů,“ uzavřel Zdeněk Hošák.
(mik)
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svém místě, pouze se stane bezbariérovým a dojde k úpravě křižovatky tak,
aby zde místo pro přecházení bylo co
nejkratší.
V poslední etapě vznikne v Soběsukách
nový chodník, který vyplní mezeru mezi
oběma stávajícími. Jeho součástí bude
i lávka pro pěší přes říčku Hloučelu.
„V Soběsukách rovněž vznikne nová autobusová zastávka včetně bezbariérového
nástupiště, nové zastávky a plochy pro
informační tabule. Z bezpečnostních
důvodů bude přesunuta o šedesát metrů
směrem k Plumlovu. Stávající zděná
zastávka je ve špatném stavu a bude
odstraněna,“ prozradil Adolf Sušeň.

1MVNMPWDIZTUÃ/07$)0%/±,:
WFWFMLÊN %PTUBOFTFJଙOB4PCˉTVLZ
Celý projekt je členěn na tři části. Nejprve
by měl v Plumlově vzniknout nový chodník od křižovatky ulic Boskovická a Vinohrádky po křižovatku s ulicí Lesnickou.
Navržen je ve stávajícím svahu, proto je jeho
součástí i opěrná zídka. „Součástí objektu je
i vytvoření bezpečnostního ostrůvku na
stávajícím přechodu pro chodce, čímž se
zvýší bezpečnost chodců na frekventované
křižovatce,“ upozornil plumlovský starosta.
Druhou částí je chodník před
&=+  městským úřadem, který zůstane na
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Žondrovou díky jejich dlouholeté vzorné vedení jejich organizací. Na akci se finančně spolupodílela Nadace ČEZ, a to
částkou 83 000 Kč.
„Při této příležitosti byl představen projekt naučné stezky, která bude v nejbližší době instalována na turistické trase

a celé lokality. Na sběr tipů naváže
tříměsíční hlasování, které začne 1.
prosince a skončí až 28. února 2018.
Hlasování bude probíhat výhradně po
internetu. Vyhlášení výsledků proběhne v dubnu 2018 na veletrhu cestovního ruchu Tourism Expo konajícím se
v prostorách olomouckého výstaviště.
V prvním roce konání v hlasování
zvítězila Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, v dalších ročnících
uspěly Rychlebské stezky, Mariánský
sloup v Uničově a Tančírna v Račím
údolí u Javorníku.
(red)

Q˺JKÎNÃOPNJOBDF
OLOMOUC, PROSTĚJOV Do konce listopadu mohou lidé a instituce
nominovat zajímavá místa do ankety 7 divů Olomouckého kraje. V letošním roce probíhá pátý ročník
této akce, která představuje atraktivní lokality i méně známé zajímavosti regionu.
Nominace probíhá prostřednictvím
e-mailu
olomouc@7divukraje.cz.
V minulosti do ankety hlásili zajímavá
mezi Pivínem a Skalkou. Tuto naučnou místa především starostové, pracovnístezku vypracovala studentka Veronika ci hradů, zámků a muzeí i místní nadJaníková, která za ni byla oceněna v ce- šenci starající se o nevšední památky
lostátním kole Středoškolské odborné
činnosti,“ sdělil V ečerníku místostarosta Pivína Kamil Štětař, který byl hlavním organizátorem celé akce. (mls)
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Pondělí 30. října 2017
www.vecernikpv.cz
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Sedm králíků je fuč!
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rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...

Pondělí 30. října 2017
www.vecernikpv.cz

„PŘIPADAL JSEM SI JAKO PROTŘELÝ MYŠÁK,

KTERÉHO ZAVŘELI VE VÝROBNĚ SÝRŮ...“
Martin Maxa zavzpomínal při Hanáckých slavnostech i na film Kameňák

PROSTĚJOV Ještě jedno ohlédnutí za největší společenskou
událostí roku, kterou jsou každoročně Prostějovské Hanácké
slavnosti. Že se na nich letos návštěvníci i přes nepříznivé počasí
rozhodně nenudili, na tom měla
zásluha i první hvězda finálního
programu. Známý zpěvák, skladatel, ale také vynikající malíř
Martin Maxa zde vystoupil v doprovodu místního kytaristy Tomáše Mohra a jednoho ze členů
kapely, se kterou aktuálně hraje,
Davida Homoly. O tom, jaké byly
jeho hudební začátky, na čem
všem právě pracuje a ve kterém
složení momentálně působí nejčastěji, se rozhovořil v příjemném rozhovoru.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

Natálie
MORÁVKOVÁ
 Vaším rodným jménem Ivan
Varga. Co vás vedlo k jeho přejmenování?
„Kdysi dávno, ještě jako dítě školou
povinné, jsem byl členem divadelního spolku. Jednou z postaviček,
kterou jsem tehdy představoval, byl
právě Martin Maxa. Občas jsme
hráli i ve školách, tudíž před zraky mých vrstevníků, a ti mi pak
tak začali říkat. Nakonec mi
tahle ´přezdívka´ už zůstala a já pod tímto pseudonynem začal vystupovat.
Ovšem aby nedošlo k mýlce,
v občance jsem stále Ivan Varga.“
 V kolika letech jste se vůbec
začal věnovat hudbě?
„Na kytaru jsem začal hrát na devítiletce, kdy mi bylo jedenáct let.
První písničky jsem pak začal psát
během svých gymnazijních let
a v časech vysokoškolských už tu
a tam vystupovat před veřejností.“
 Kdo vás k tomu vedl?
„Nelze říci, že by mě někdo k hudbě
vedl. Měl jsem zkrátka rád tu atmosféru, která vznikne pokaždé, když
se sejde dobrá parta a někdo z přítomných hrábne do strun. Během
studia na vysoké škole jsem se navíc stal členem Sekce mladé hudby,
kde jsem se seznámil s písničkářem
Vláďou Mertou, který se stal mou
velkou inspirací. A protože jsem byl
vždy vášnivým čtenářem poezie,
bylo jen otázkou času, kdy začnu
své verše zhudebňovat.“
 Kromě hudby jste se věnoval
i malování. Je tomu tak i dnes?
„Ano, seděl jsem vždy tak trochu
na dvou židlích. (úsměv) A sedím
dodnes. Maluji stále a možná s ještě
větší vášní než kdysi.“
 Obrazy vás proslavily dříve než
populární hudba, zejména pak ve
Spolkové republice Německo. Jsou
vaše díla někde k vidění?
„To je pravda, svou první výstavu
jsem v Německu uspořádal téměř
před třiceti lety. A protože se moje
obrazy setkávaly s velkým zájmem
sběratelů umění, následovalo jich
pak ještě mnoho. Snad proto je dnes
mé obrazové portfolio dost hubené.
Většina děl jsou totiž rozprodána
po všech koutech světa. Každopádně pokud by si je některý z čtenářů

chtěl prohlédnout, nechť si klikne na
www.martinmaxa.cz a v sekci obrazy
některé z nich najde.“ (úsměv)
 Poté, co jste se přestěhoval do
Litvínova, založil jste tam hudební klub Pijonýr, kde jste získával
své první fanoušky. Funguje klub
dodnes?
„Kdepak. Tenhle klub to má už nějakých patnáct let za sebou. Každopádně to byly krásné časy. Pijonýr
totiž vytvořil platformu pro místní
umělce všeho druhu a byl tudíž
prodchnut tvůrčím duchem. Ale
jako všemu i jeho čas se nakonec
naplnil. Vzpomínky ale zůstaly.“
 Kdy jste se vlastně do Litvínova přemístil a co bylo důvodem?
„Rodina pochází z Moravy, dědeček
byl statkář na Vyškovsku. V padesátých letech minulého století však
odmítl vstoupit do družstva, za což
velmi draze zaplatil. Byl mu zabaven
veškerý majetek, skončil ve vězení
a celá naše rodina byla tehdejším
režimem rozprášena do všech koutů
republiky. Takhle se moje
maminka

Ještě jako dítě školou povinné jsem byl členem
divadelního spolku. Jednou z postaviček byl právě
Martin Maxa. Začali mi tak říkat a nakonec
mi tahle „přezdívka“ už zůstala i pro uměleckou
dráhu. Ovšem aby nedošlo k mýlce,
v občance jsem stále Ivan Varga.

 Na Hanáckých slavnostech
zazněla i populární písnička Kocór v tróbě. Kdy vznikla?
„Také ji mám rád. Již v roce 2014.
U mě ve studiu se zrodila hudba
a v obci Mokrá u Brna na Ranči
U Jelena mého kamaráda Pedra se
natáčel klip.“
 V roce 2000 jste získal ocenění ve Zlatém slavíkovi
v kategorii Skokan

soutěže v Olomouci, na což ráda
vzpomínám. Zvou si vás tam pravidelně nebo to bylo jen jednou?
„Také na ni rád vzpomínám. Na téhle
soutěži jsem byl jen jednou, nicméně
na podobné akce jsem zván poměrně
často.“
 Sám jste pak onoho na této
soutěži vystoupil s několika písničkami, i přes technické problémy, které měl s kytarou váš kolega.
I přesto jste se toho zhostil velmi
dobře. Uvažoval jste alespoň na
chvíli, že své vystoupení kvůli technickým potížím zrušíte?
„To bych nikdy neudělal! Potíže jsou
od toho, abychom je překonávali.

Člověk se s nimi zkrátka musí poprat.
Nespravedlivé ovšem je, že pokud
vaše vystoupení pokazí zvukař, lidé to
přičtou na vrub vám. A to trochu bolí.“
 Některé ze svých písní jako
například C’est la vie a Schicksal
jste nazpíval i v němčině. Z jakého
důvodu?
„Mám v Německu poměrně slušnou
základnu fanoušků a přátel. A ti mě
do toho navezli. Napsali k mým písničkám texty a já jsem jim tuhle radost zkrátka chtěl dopřát. Takže jsem
je nazpíval i v jejich rodném jazyku.“
 Lidé vás měli možnost vidět
i coby učitele v komedii Zdeňka
Trošky s názvem Kameňák. Bylo
to poprvé, co jste měl někde hereckou roli?
„Ne, hrál jsem v několika filmech,
dokonce i v zahraničních produkcích. Nejznámější byl asi snímek
Utrpení svatého Sebastiana z produkce TV 2000 Wiesbaden. Byl
to velkorozpočtový historický film
z doby starého Říma.“
 Prožil jste i nějaké perličky
z natáčení?
„Pokud se ptáte na Kameňák, tak perličkou byl dozajista fakt, že jsem byl
během natáčení ubytován v útulné vinotéce. A já mám, jako každý, kdo má
kořeny alespoň částečně zapuštěné
do moravské hlíny, k vínečku více než
vřelý vztah. Přišlo mi to úsměvné a připadal jsem si jako protřelý myšák, kterého zavřeli ve výrobně sýrů. (smích)
Jinak byl celý film jedna velká sranda.“
 Je ve vašem životě nějaká kuriozita, která by mohla čtenáře
zajímat?
„Nevím, zda je to kuriozita, či zda
to bude někoho zajímat, ale za pár
dní se má narodit mojí nejstarší
dcerce Báře první potomek. Je tudíž
možné, že v okamžiku, kdy se náš
rozhovor ocitne v tiráži, budu už dědečkem. Bože můj, ten čas ale letí...“

vizitka
MARTIN MAXA
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nakonec ocitla v severních Čechách,
kam byla nasazena do těžkého průmyslu. A tudíž jsem se tak v Litvínově ocitl i já.“
 Následně jste založil skupinu
Náhodná sešlost. Co vás k tomu
vedlo a jaký byl záměr této skupiny?
„Nedá se říct, že bych tuhle kapelu
až tak úplně založil. Byli jsme jednoduše parta muzikantů, kteří se
dali dohromady, a bavilo je aranžovat písničky. A samozřejmě s nimi
i vystupovat. A protože jsem téhle
partě vytvářel autorské zázemí, měli
mě v ní lidé za lídra. My jsme ale byli
především kamarádi, kteří se takhle
společně realizovali.“

 Které z šesti vydaných alb je
pro vás osobně tím nejlepším
a máte k němu největší vazbu?
„Na tuto otázku je těžké odpovědět. S každou svou písničkou jsem
prožil kousek života a každá z nich
je tudíž v jistém smyslu mým poetickým dítětem. Je tedy těžké říci,
které z alb či písniček mám nejraději. Tuhle Sophiinu volbu bych
tedy raději nechal na jiné. Obecně
je však mému srdci bližší spíše lyričtější poezie s dostatkem prostoru
pro neotřelý verš či sofistikovanou
metaforu. Hlavně ale vzhledem
k tomu, že všechna alba jsou autorská, je počet šest poměrně slušná
porce.“ (úsměv)

roku, o rok později jste se umístil na třetím místě v kategorii Zpěvák
roku. Je ještě nějaké další
ocenění, o kterém fanoušci
ani nevědí?
„O žádných nevím a upřímně i tato dvě beru s velkou rezervou...“
 Jaké je v současné době složení vaší
kapely a s jakými
nástroji?
„Hraji v několika
sestavách, nejčastěji ve dvojici společně s vynikajícím kytaristou Tomášem Mohrem
z Prostějova. Kromě toho mám však
kolem sebe i partu bigbíťáků a tuhle
velkou sestavu tvoří bicí, basa, klávesy, elektrická kytara a dvě akustiky.“
 Vy sám hrajete na kytaru. Jak
dlouho se tomuto nástroji věnujete a musíte stále cvičit nebo už
je to pro vás rutinní záležitost?
„Na kytaru hraju už více než čtyřicet let, takže jsem s tímhle sladkým
dřevem už doslova srostl. Každopádně pořád je na jejím hmatníku
co objevovat. Je to zkrátka nikdy
nekončící proces.“
 Z osobní zkušenosti vím, že
koncem června 2011 jste byl jedním z porotců pěvecké a taneční

✓ narodil se 15. března 1961 v Mostě
vlastním jménem Ivan Varga
✓ český zpěvák, kytarista a skladatel
✓ vystudoval Gymnázium v Teplicích,
po němž se zaměřil na architekturu
✓ nakonec ale dokončil Fakultu tělovýchovy
a sportu na Univerzitě Karlově v Praze
✓ po dokončení studií pracoval jako učitel tělocviku a matematiky
✓ s hudbou začal jako písničkář s kytarou. Objížděl Porty,
kterých se účastnil nejen jako divák, ale později i jako účinkující
✓ po „Sametové revoluci“ se usadil v Litvínově a v roce 1991 založil hudební klub Pijonýr, jehož nemovitost dokonce i vlastnil, ale dnes již nefunguje
✓ je zakládajícím členem kapely Náhodná sešlost, která jej dodnes stále
doprovází
✓ doposud vydal šest alb, z nichž jedno jako Best Of v roce 2008 - debutem bylo album „C´est la vie“ z roku 2000, následováno o rok později
„Zpovědnicí“, dva roky poté vyšlo album s názvem „Desáté patro“, v roce
2005 pak „Zákulisí“ a jeho zatím posledním počinem je CD s názvem
„Sám sebou“, které vydal v roce 2012
✓ je držitelem ocenění ve Zlatém Slavíkovi v kategorii „Skokan roku“
2000, následující rok se ve stejné anketě umístil na 3. místě v kategorii
„Zpěvák roku“
✓ vystupuje také v muzikálech, největší roli měl v představeních Tři mušketýři a Naháči
✓ jeho koníčkem je kromě hudby i malování, přičemž obrazy ho proslavili
ještě dříve, než se sám prosadil ve sféře populární hudby, když největších
úspěchů s nimi dosáhl především ve Spolkové republice Německo
✓ v roce 2006 neúspěšně kandidoval do Senátu za uskupení Jany Bobošíkové Politika 21
✓ je svobodný, s přítelkyní Sylvou má syna Ivana (18) a dceru Emu (11),
dále má dceru Barboru (26) z prvního manželství
zajímavost: „Píseň padlých“ z alba Sám sebou se stala neoficiální
hymnou veteránů z války v Afghánistánu. Ti Martina Maxu oslovili, aby
natočil videoklip s vojáky, kteří přišli ve válce o zdraví.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 30. října 2017
www.vecernikpv.cz
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NAVÍC....

KAŽDÝ PŘEDPLATITEL OBDRŽÍ JAKO
DÁREK KNIHU
PROSTĚJOV - HANÁCKÝ JERUZALÉM
V CENĚ 370 KORUN!

VŠICHNI abonenti budou zařazeni do
SLOSOVÁNÍ O DVACET TISÍC KORUN
a další hodnotné ceny
každý PŘEDPLATITEL obdrží upomínkový
dárek u příležitosti DVACÁTÝCH NAROZENIN
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
namísto 17 korun ZAPLATÍTE JEN 13,65 Kč
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akce platí do konce prosince

35296,9$j(+26286('$ SĆLSOQÇFHQø.ê]DMHGQRY\G¿QË

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN

  

Objednávám předplatné

na rok 2018
Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

hotově

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



PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
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VOLEJTE 582 333 433, 608 960 042
PIŠTE NA: PREDPLATNE@VECERNIKPV.CZ
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nabídka realit a nemovitostí / zpravodajství

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895

1($(' *2"3
14,5 $ &,*6777
  !"#
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14,4

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov

Koupím chalupu – chatu. Plumlov a okolí
739 367 205

 582 
341
582
705
341 705
 608 805 659, 775 341 705

V okolí Prostějova koupím dům i k opravě.
732 116 877

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
realiity.c
cz

Potřebuji koupit byt 2+1 nebo 1+1. Děkuji
604 635 527
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.

Pondělí 30. října 2017
www.vecernikpv.cz
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Kdo pronajme garáž v PV 500 Kč - 700 Kč
měsíčně, tel.:605 363 821
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Prodám byt 3+1 v OV, v centru Slovenská ul. 736 631 702
Pronajmu dlouhodobě částečně zař. byt
2+1 s lodžií, Fanderlíkova PV. Cena
nájmu a výše kauce dohodou, ne zvířata.
Volný k 1.12.2017, tel.: 602 715 262
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Pronajmu byt 2+1 v Prostějově, Anglická
ul. Tel.: 602 775 607
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Prodám byt 3+1 v OV, centrum
města. Možnost přikoupení garáže.
Tel.: 774 506 771
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Právě tolik nabídek
můžete najít v naší rubrice
v PROSTĚJOVSKÉM
VEČENRÍKU

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
V 10.00 HODIN

17050570483

JE V PÁTEK
3. LISTOPADU

Bytový dům v ulici Kravařova jde
PROSTĚJOV Jak Večerník již několikrát informoval, dům v Kravařově ulici číslo 3 byl již v minulosti
nabízen k prodeji. Zastupitelstvo
města Prostějova však návrh na
schválení prodeje zamítlo. Nyní se
objevil nový zájemce a tak záměr
prodeje je opět takzvaně na stole.
Rada města Prostějova proto nyní
opětovně zastupitelům doporučuje
schválit prodej pozemku, jehož součástí je stavba bytového domu v ulici
Kravařova 3 za nabídnutou kupní
cenu ve výši 2.61 milionu korun.
„Výběr proběhl formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, která
bude zaplacena před podpisem kupní

smlouvy. Při prodeji bude uplatněn
systém aplikace kauce tradiční při
prodeji majetku Statutárního města
Prostějova,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil s tím, že zájemce
o odkup není dlužníkem magistrátu.
Náklady na zpracování znaleckého
posudku a správní poplatek spojený
s podáním návrhu na povolení vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
Nemovitost pochází z roku cca 1910.
Objekt tvoří dvoupodlažní, nepodsklepený trakt se sedlovou střechou.
V roce 2000 byla kompletně vyměněna střešní krytina včetně krovu.
Budova se nachází v památkové zóně.

Foto: www.prostejov.eu

17081870946

znovu do prodeje

letos slavíme jubileum...

Pondělí 30. října 2017
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Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč, EXPRESS- GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
CASH Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330 nám Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796
01 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám. a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 776 087 428
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
Tel.: 775 132 134
Rychlá půjčka až 200 tisíc pro všechny se ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
Čištění kanalizací a odpadů
stálým doložitelným příjmem (HPP, DPP, www.gupv.cz. PO – PÁ 11:00 – 16:00 hod.
Odvoz fekálií
OSVČ a důchodci, MD). Bez poplatků,
Tel.: 774 368 343
bez registrů, bez zástavy a s možností Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
odkladu splátek.Tel.: 607 967 834
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraAntény Jiříček nabízí až 47 TV prograně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
mů bez poplatků. Telefon: 776 340 848,
Refinancování zadlužených
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
www.anteny.cz www.kvalitne.cz
nemovitostí, oddlužení, vyplacení
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
zástav, exekucí, vykoupení.
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
Vitráže Tiffany
Tel.: 776 062 620, 736 713 291
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Výplně dveře, okna, zástěny, paravány.
Svítidla, lampy, lustry, nástěníky.
Dle vašeho přání pro váš krásný domov Půjčka bez ručitele tel.: 728 321 390
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

i místo vašeho podnikání, kavárny,
restaurace, obchody. Josef Vörös,
Prostějov, tel.: 602 777 454

Prodám rozkládací jídelní stůl, oválný
světlý buk 150 x 90cm, chromované
nohy + chromované židle, dovoz SRN,
zánovní, cena 1 500 Kč. Olejový radiátor na kolečkách 4 měsíce v provozu
500 Kč. Tel.: 582 330 082

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

V neděli 5. listopadu 2017
oslaví své životní jubileum 95 let
pan Jaroslav JEŽEK
z Prostějova.
Všechno nejlepší a hlavně pevné
zdravíčko do dalších let přejí
syn a dcera s rodinami.

Jak je těžko najít útěchy,
když bolest nedá spáti, dítě tak
náhle ztracené, nikdo nám nenavrátí
Scházíš nám, ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš…

Prodám hrob v Mostkovicích, tel.:
775 987 675

Prodej brambor na uskladnění každou
neděli až do vánoc od 9:00 -12:00 hod.
Široký výběr odrůd. Cena 10 Kč/kg,
krmné brambory nutné objednat předem telefonicky, cena 2 Kč/kg. Oldřich
Mlčoch, Lešany 36, tel.: 721 308 323

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

Provádíme dokonalé stroj. čištění sed. souprav a koberců. M. Revay tel.: 604 439 302,
582 382 325, www. revay.cz

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

Prodám krmnou řepu, tel.: 728 758 750

GRATULACE

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

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

PRODÁM

KOUPÍM

FINANCE
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řádková inzerce / vzpomínky

Dne 31. října 2017
vzpomeneme nedožitých 36 roků
našeho tragicky zesnulého
milovaného syna, bratra, švagra
Honzíka VIČARA
z Brodku u Konice.
S bolestí v srdci vzpomínají
rodiče a bratři s rodinami.

Dne 1. listopadu 2017
vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Jaroslava KADLECOVÁ
z Ohrozimi.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery Marie a Jana
a syn Jiří s rodinami.

Měl úsměv na rtech,
dobrotu v srdci, lásku v duši...

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

Muž 71 let z venkova hledá menší drobnou ženu přiměřeného věku, řidíč. průVykupujeme starý nábytek do roku kaz vítán. Najdeme se? Okr. Pv, Ol. Tel.:
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební 739 046 685
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, starou pračku JETAS - PRAT, staré
AUTO - MOTO
motorky Javy a celé pozůstalosti. Tel.:
702 809 319
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

Dne 5. listopadu 2017
uplynou 3 smutné roky od úmrtí
mého manžela
pana Radomíra SVOBODY.
S láskou stále vzpomíná manželka
Jiřina, syn Radomír s rodinou
a dcera Eva s rodinou.

Dne 1. listopadu 2017
by se dožila 85 let
paní Irena LUKÁŠOVÁ
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina Lukášova.

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

15021020132

1707212808

150123020036

Dne 5. listopadu 2017
uplyne 20 let
co nás navždy opustil
pan Karel BÖHM
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. S láskou vzpomínají
manželka, dcera a syn
s rodinami.

strana

16011421482
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Na 2. listopadu 2017 připadá PAMÁTKA ZESNULÝCH,
kdy si připomínáme všechny blízké, jež nás opustily.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK
3. LISTOPADU V 10.00 HODIN

VĚNUJTE SVÝM BLÍZKÝM VZPOMÍNKU
prostřednictvím nejčtenějšího regionálního periodika
za

MIMOŘÁDNĚ NÍZKOU CENU!

Ve dnech od pondělí 30. října do pátku 3. listopadu můžete
díky letošnímu 20. výročí založení PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

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
;# #  &
Libuše Hrdličková 1940 Otaslavice
Miloslava Kohoutková 1932 Hruška
Bedřich Pupík 1959
Niva
Růžena Panáková 1934
Brodek u Prostějova
Zdeněk Strouhal 1942
Hluchov
Věra Brijarová 1949
Přemyslovice
Jana Večeřová 1943
Želeč
Marie Ďurišová 1940
Dětkovice

Kontaktuje obchodní oddělení redakce:

582 333 433
inzerce@vecernikpv.cz

608 960 042
Olomoucká 10, Prostějov

Poslední rozlouèení
Středa 1. listopadu 2017
Hynek Přikryl 1924 Mostkovice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ing. Lubomír Kovářík 1949 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Vlasta Skaličková 1928 Prostějov 11.30 kostel Krasice
Ludmila Čehovská 1945 Olšany u Prostějova 14.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 3. listopadu 2017
Margita Fujáková 1969 Domamyslice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Ing. Josef Cetkovský 1926 Soběsuky 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Sobota 4. listopadu 2017
Petr Pospíšil 1970 Hradčany 13.00 kostel Dobromilice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
;# #  &

zavzpomínat na své nejbližší za

POUHOU DVACETIKORUNU!

Dne 2. listopadu 2017
vzpomeneme
nedožité 80. narozeniny
pana Jaroslava BOSÁKA.
S láskou v srdci vzpomínají
dcery s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Památka všech věrných zesnulých či vpomínka
na všechy věrné zesnulé, nebo lidově řečeno - dušičky,
jsou svátkem, kdy se římsko-katolická církev modlí za zemřelé.
Tradičně se v našich zemích navtěvují hřbitovy, pokládají se květiny a zapalují se svíce...

PROSTĚJOVSKÝ Večerník u této příležitosti připravil další speciální akci:

Dnes, tj. 30. října 2017
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Ludmila PORTEŠOVÁ
z Ptenského Dvorku.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera a syn s rodinami.

Ing. Jan Matyska 1936
Vilém Böhm 1940

Prostějov František Špaček 1934
Prostějov Jan Pěček 1931

Prostějov Lidmila Lužná 1938
Prostějov
Čelechovice na Hané

Pohřební služba FCC Prostějov
:  }
Středa 1. listopadu 2017
Jaromír Chytil 1939 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst

letos slavíme jubileum...

PŘIJMEME PRACOVNÍKA NA
Možnost výdělku z domu. Skládání
upomínkových přemětů. Vhodné
RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL.
i jako přivýdělek. Více informací na:
Nástup možný ihned.
info@vyroba-predmetu.cz
Požadujeme: manuální zručnost,
řidičský průkaz sk. B, zkušenosti
Přijmeme automechanika do auto- výhodou, ale rádi zaučíme. Nabízíme
servisu a pracovníka do pneuservisu zajímavé a motivační ohodnocení,
PRÁCI NABÍZÍ
v Prostějově. Platové ohodnocení až práci v moderním prostředí. Životopis
Do ženského kolektivu přijmeme 20 000 Kč. Nástup možný ihned. Pro zasílejte na email: anetakrizova@email.cz
brigádníka na odpolední směny. Tel: info volejte 777 870 729.
603 533 508
Přijmeme pomocnou sílu do truhlářRudolfovo pekařství přijme:
ské výroby v Prostějově. Oprávnění
- prodavačku pečiva,
na VZV výhodou, nástup možný
- uklízečku ranní směny + sobota
ihned. Více info na tel.: 605 710 365
- dělníka do výroby – provoz
Kostelec na Hané, ranní a noční směna, Přijmeme na DPP dělníky do výroby.
provoz Prostějov brzká odpolední
Výhodou řidič s VZV. Po zapracování
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod možnost HPP. Tel. 777 099 406
Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru invalidního důchodce se znalostí práce na
PC, noční směny a invalidní důchodkyni na úklid kanceláří. Zkrácené
pracovníúvazky,místovýkonuProstějov.
Informace na tel.čísle: 602 786 692.
Na lehčí manuální práce přijmeme
zaměstnance brigádně možno i na HPP.
Tel.: 603 533 508
Galanterie Bivoj Kolář přijme
prodavačku na zkrácený úvazek
pro prodejnu Švadlenka, Újezd 2,
Prostějov. Znalost sortimentu výhodou. Životopis zasílejte na:
jana.kolarova@galanterie-kolar.cz

Přijmeme prodavače/prodavačku do
autoservisu v Prostějově. Nástup
možný ihned. Praxe v oboru automotiv
výhodou. Strukturovaný životopis
zasílejte na e-mail: lukas@pneufloryk.cz
SEMO a.s. Smržice přijme:
1. pracovnici do šlechtění – vzdělání nebo praxe v zemědělském nebo
zahradnickém oboru výhodou
2. skladníka – požadavky: SŠ vzdělání, uživatelská znalost PC (Word,
Excel), ŘP sk. B, zodpovědnost,
samostatnost, spolehlivost. Oprávnění k řízení vysokozdvižných
vozíků a pasivní znalost AJ výhodou.
Bližší informace na tel.: 582 301 911,
p. Sedláčková, životopisy zasílejte
na mail personal@semo.cz

Pondělí 30. října 2017
www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?
!

   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Asistent/-ka – koordinátor/-ka
prodeje zemědělské techniky
Prodavač/-ka masa a uzenin
Skladníci
Šič/-ka
Účetní všeobecní
Pracovník/-ce do vázárny
květin a věnců
Vedoucí školní jídelny
Konstruktéři
Logistici výroby- montovna

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK

Plat (Kè)

Provoz

20 000-25 000 Kč
17 000-20 000 Kč
20 000-25 000 Kč
14 000-18 000 Kč
17 000 Kč

Kvalifikace

jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

Firma

ÚSO s maturitou
střední odborné
střední odborné
základní+praktická
ÚSO s maturitou

Navos Farm Technic Kralice n/H
MAKOVEC Prostějov
REDO Prostějov
Jaroslav Uhlíř, Konice
PV-AUTO, Prostějov

18 500 Kč
pruž. prac. doba základní+praktická
14 240-21 470 Kč jednosměnný ÚSO
28 000-38 000 Kč jednosměnný vysokoškolské
16 000-18 000 Kč dvousměnný základní+praktická

Pavel Makový –Pohřební služba, Pv
Základní škola Klenovice na Hané
Wisconsin Engineering CZ, Pv
LINAPLAST, Kralice na Hané

HLEDÁTE BRIGÁDU?

3. LISTOPADU

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

V 10.00

Pozice

HODIN

Plat (Kè)

Dělníci ve výrobě
95 Kč/hod
Pracovníci pro úklid sněhu 100 Kč/hod.
Pracovník/-ci pro výdej jídel 115 Kč/hod.

PRÁCI HLEDÁ

Provoz

dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný

Kvalifikace

Firma

základní+praktická Insita pers Prostějov
základní+praktická DELTA servis Prostějov
střední odborné
Compass Group Czech Republic, Pv

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

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

Nabízím výpomoc v domácnosti, úklid,
Hledám elektrikáře a pomocné adminákupy, doprovod. Volejte kdykoliv po
nistrativně-technické pracovníky. Tel.:
774 989 007
Hledáme montážní partie a pracovníky 8 hod. ráno na tel.: 704 185 783.
na montáž plastových oken a dveří.
Celoroční práce, praxe výhodou, dobré
pracovní ohodnocení. Více info na tel.:
731 114 593

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Firma NEKR SERVIS s.r.o. v Držovicích přijme do HPP horizontkáře
CNC. Nástup možný ihned. Informace
u pana Hlouška 777 743 604.
Hledám švadlenu pro externí spolupráci
opravy oděvů. Tel.: 702 870 751

17102621269

17102621270

Hledáme kuchaře/-ku. Nástupní
plat 18 000 Kč. Pouze ranní směny.
Benefity – 13. plat, příspěvek na stravování. Invalidní důchod či zdravotní
znevýhodnění výhodou. Info na tel.:
724 777 659.

CZEIKA, s.r.o. hledá kolegu na pozici
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  khorakova@czeika.cz, 608 955 623
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I čtyřiačtyřicáté 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 2. listopadu 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


94Y

:&g$

Březinova 9
Ivana JANĚKOVÁ, Šmeralova 11, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...


94Y

:&g$

František Horák Danuše RUTHOVÁ, Družstevní 11, Prostějov
Výherce získává: JEDNA VSTUPENKA v hodnotě 500 Kč na koncert

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA


94Y

:&g$

POHYBVRYTMU
Pavel NAVRÁTIL, A. Slavíčka 4, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na lekce zumby

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

SU
DO
KU



94Y

SUDOKU

:&g$

2,5,5,1
Ladislav HÝŽA, Blahoslavova 19, Prostějov
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč
KŘÍŽOVKA

1710246123x

 94Y

Výherce získává 
*+,-.,/0.1.2;,.<74/:

OSMISMĚRKA

:&g$

S AGELEM již dvacet pět let
Bohumil VÉMOLA, Kelčice 79
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

16102763252

NEJZNÁMĚJŠÍ OSOBNOSTÍ KAPELY JE ...... HAGEN

16102763252

SUDOKU

Výherce získává JEDNU VSTUPENKU
*+,-.,/0.1
2
 :

OHONY, AUTOGEN, KURÁT, KAPNA, BERMUDY, STŘIH, PESAN, KABEL,
ŠPULKA, EGYPT, CHEMIK, RACCI, KMOTR, DOTYK, PASUS, DEMAGOG, EMISE,
ANTIKA, EXCES, AMOKY, ZÁPAS, SMEČE, SEKTY, LANKO

Výherce získává POUKAZ
*+,-.,/0.1.23=9>?@:

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

16052762086

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
SPORTU a graficky lehce poupravili basketbalového trenéra, který se po více jak deseti letech vrátil na
prostějovskou lavičku...

17090861022

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
*+,-.,/0.1.23,4/567./73+,89:

JEDNA VSTUPENKA
*+,-.,/0.1.2;,.<74/
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zveme vás...
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TIP  ku
PECHA KUCHA NIGHT
KDY: ÚTERÝ 31. ØÍJNA, 20:20 HODIN
KDE: KINO METRO 70, ŠKOLNÍ 4, PROSTÌJOV

„Skvělá věc se peče na konec října: první prostějovská Pecha Kucha (čti pečakuča - pozn. red.)!“ Že nevíte, o co jde?
Projekt Pecha Kucha Night vznikl již v roce 2003 až ve vzdáleném Tokiu. Jeho cílem je seznámit veřejnost s novými
trendy v oblasti architektury, designu, grafiky, výtvarného
umění, divadla, filmu a muziky. A kdo jiný by o nich měl vědět víc než odborníci v daném oboru!
„Znáte formát Pecha Kucha? Už jste na nějaké byli? Ne? Nevadí,
my vás seznámíme! A navíc jestli milujete kavárnu Canall (stejně
jako my), tak prostě poslední říjnový den nesmíte v kině chybět.
Ne, ne,“ láká prostějovské Kino Metro 70 na jedinečný projekt.
Vůbec poprvé se v rámci něj budete moci setkat s deseti mluvčími, kteří mají „co říct k věci“.
Pecha Kucha to celosvětově populární formát večerního zábavného pořadu, ve kterém zajímavé a inspirativní osobnosti mluví
velmi dynamickou a energickou formou o svých aktuálních projektech, nejčastěji v oblasti umění a kultury. „U nás v Prostějově se
zaměříme jak na lokální umělce a tvůrce, tak na několik ´přespolních´. Diváci se dozví, že přímo ve městě mají šikovného grafika
a sítotiskaře v jedné osobě, mezinárodně úspěšnou animátorku,

unikátní galerii, bydlí tu s nimi fenomenální VJ, co to je, se dozvíte právě u nás, a mnoho dalších lidí, jejichž vášeň pro tvorbu
je nakažlivá. Z přespolních představíme okrašlovací spolek, architekty, divadlo nebo projekty pro těsnější zapojení seniorů do
společnosti a další,“ prozradila Barbora Prágerová, ředitelka kino
Metro 70 v Prostějově.
Z oboru grafiky se představí například úspěšní Prostějované Tomáš Petřík nebo Matěj Doležel, který spolupracoval i pro taková
kulturní esa jako HaDivadlo či Kino Art. Novinky z divadla přijde
představit Jan Žůrek, ředitel olomouckého Divadla na cucky, a nakonec dorazí třeba i Magdaléna Petráková, jež se do svých projektů
snaží zapojit zejména seniory. Každý z nich má přesně 6 minut a 40
vteřin na to, aby prostřednictvím dvaceti obrázků představil svým
originálním způsobem to, co považuje v daném oboru za aktuální
a hlavně zajímavé. „Jménem celého kina bych vás ráda pozvala na
nezapomenutelný zážitek. O občerstvení se po celou dobu postará
kavárna Canall, součástí celé akce je večírek,“ zve Prágerová.
Nuže přijďte se i vy podívat na tuto jedinečnou akci, která tady
ještě nebyla! Více informací najdete na www.metro70.cz/
page/10132/article/7076/1-pecha-kucha-night-v-prostejove.

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 30. října
17:30 Bajkeři
česká komedie
20:00 Čára
krimi thriller ČR/SR
úterý 31. října
17:30 Thor: Ragnarok
fantasy film USA
20:20 Pecha Kucha Night
večer s inspirativními osobnostmi
středa 1. listopadu
17:30 Thor: Ragnarok
20:00 Earth: Den na zázračné planetě
americký film
čtvrtek 2. listopadu
17:30 Milada
český film
20:00 Všechno nejhorší
americký horor
pátek 3. listopadu
15:30 Příšerákovi
animovaná komedie Německo/V. Británie
17:30 Thor: Ragnarok
20:00 Všechno nejhorší
sobota 4. listopadu
15:30 Lajka
loutkový sci-fi muzikál ČR
17:30 Bajkeři
20:00 Všechno nejhorší
neděle 5. listopadu
10:30 Emoji ve filmu
animovaná komedie USA
15:30 Příšerákovi
17:30 Milada
20:00 Jigsaw
americký horor

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 4. listopadu
15:00 KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
pásmo pohádek ČR
17:30 TROLLOVÉ
animovaný film USA
20:00 RYCHLE A ZBĚSILE 8
americký akční film

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
do 31. října
IN THE CORNER
výstava významného grafika a také bývalého
děkana FU Ostravské univerzity Zbyňka
Janáčka. Mezi jeho největší ocenění patří
Cena Vladimíra Boudníka z roku 2013.
Ve své tvorbě se věnuje hlavně serigrafii,
digitálnímu tisku a experimentální grafice.
pátek 3. listopadu
17:00 OLIVER HELLER
- AFFECT/EFFECT
vernisáž výstavy prací Dalibora Vybírala,
studenta ateliéru performance na brněnské
Fakultě výtvarných umění

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
středa 1. listopadu
19:00 STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
Najde hříšná duše anglického sira po pěti
staletích konečně klid, když se do jeho
sídla nastěhuje hlučná americká rodinka?
Známý příběh O. Wilda v současné úpravě Romana Vencla. Režie: Hana Lužná
Divadlo Hanácké obce Jeviště za oponou

Knihovna

Zámek Prostìjov

Vápenice 9, Prostějov
pondělí 30. října
17:30 DEN PRO IZRAEL
Diskusní podvečer určený jak těm, kteří
se chtějí dozvědět o Izraeli něco nového,
tak těm, kteří vědí a chtějí diskutovat.
Hosty budou přední čeští odborníci na
blízkovýchodní problematiku. Témata:
1967 - výročí dobytí Jeruzaléma.
úterý 31. října
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
pokračuje devátý ročník oblíbené
výtvarnédílny,tentokrátsebudouvyrábět
podzimní dekorace
9:30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
Nový semestr jehož tématem bude cestování. Populárně naučnou formou si
přiblížíme klady i zápory cestovního ruchu, probereme zásady bezpečnosti na
cestách a dozvíme se spoustu zajímavostí
z historie cestování a lázeňství. Tato akce
je určena především seniorům.
čtvrtek 2. listopadu
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam
se obrátit? Odborní právní poradci s vámi
budou řešit váš konkrétní problém.
do 31. října
KNIŽNÍ BAZAR
Hledáte zajímavou knihu pro svou knihovničku? Je vám líto vyhodit knihy, které už
nepotřebujete?
SVĚT HARRYHO POTTERA:
ON-LINE SOUTĚŽ PRO DĚTI
Čaroděje Harryho Pottera znají určitě
všichni. Někteří jeho dobrodružství četli
v úžasných sedmi knihách, jiní viděli filmy. Patříte také mezi fanoušky této ságy?
Myslíte si, že jeho svět znáte opravdu
dobře? Pojďte si s námi vyzkoušet své
znalosti v online kvízu, který je určen dětem od 8 do 15 let. Nejlepší budou zařazeni do slosování o tematické ceny.
SOVIČKIÁDA
Velká tradiční literární soutěž pro děti
a mládež do 15 let. Básně nebo příběhy na
libovolné téma přijímáme do 31. října, elektronicky na adrese detske@knihovnapv.cz
nebo na papíře v knihovně pro děti.
do 31. října
OBRAZY V PÍSKU
výstava fotografií Jany Bušek
(Galerie Na Půdě)

do 31. října
16:00 OBRAZY
výstava Jiřího Šmída
(výstavní sál)
pátek 3. listopadu
TVOŘENÍ S HUDBOU JE RADOST
výstava výtvarných prací spolku Koktejl pod
vedením Květy Snášelové (výstavní sál)

GALERIE Kino
METRO 70

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

akce v regionu...
Duchové se vrátí na zámek v Náměšti
Na prohlídky, které vás dostanou, láká zámek v Náměšti
na Hané. Zažijete zde tajuplnou zhruba hodinu dlouhou prohlídku, při které
se setkáte se strašidly. Duchové se vrátí na místo činu, kde před tři sta lety jako
lapkové a loupežníci páchali své činy. Akce se koná v sobotu 4. listopadu od
17:00 do 21:00 hodin.

Výstava řezbářských prací

Slavnosti padajícího listí v Němčicích

Regionální muzeum Dobromilice zve na
výstavu Střední školy řezbářské v Tovačově. Výstava bude zahájena v pátek 3. listopadu od 16:00 hodin. Přijďte se podívat na
žáky střední školy při práci, jak tvoří nábytek zdobený řezbou. Výstava potrvá od 5.
do 26. listopadu, otevřeno vždy v neděli,
úterý a čtvrtek od 14:00 do 16:00 hodin.

SVČ Orion, Máša a medvědi vás zvou na
16. Slavnosti padajícího listí v Němčicích
nad Hanou. Méďovi přijede strýček až
z Ameriky a Máša mu nadělala fůru trablů. Pojďte jim pomoci všechny lapálie napravit a zároveň slavnostně přivítat strýčka medvěda! Máša a medvěd potřebují
vaši pomoc. Sraz s lampiony na náměstí
v Němčicích nad Hanou bude tento pátek
3. listopadu v 16:45 hodin.

<<< www.vecernikpv.cz

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

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

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

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
čtvrtek 2. listopadu
17:00 MUZEJNÍ PODVEČER
restaurátorské práce pana Františka Sysla
na románských a gotických malbách
do 26. listopadu
POD KŮŽÍ MARSYA
výstava k nedožitým 90. narozeninám
prostějovského rodáka Františka Sysla st. se
věnuje restaurátorské činnosti i volné tvorbě

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

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 5. listopadu
13:30 a 15:30 ČEPICE NAHORU,
ČEPICE DOLŮ
loutkové představení





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

Avatarka
nám. T.G.Masaryka 20
do 31. října
„ČISTÝ PRŮSTŘEL TVORBOU“
výstava z umělecké tvorby malíře žijícího
a tvořícího střídavě v Praze a na Severní
Moravě Alexandera Mosia prezentuje
tematicky zajímavý a rozmanitý soubor
portrétů, krajiny, zátiší, figurálky lidí a fauny, též abstraktní smalty a meditace nad
květinou

Neděle 5.11.

LEDNÍ HOKEJ:
Pondělí 30. října:
18:00: LHK Jestřábi Prostějov – HC Benátky nad Jizerou (19. kolo WSM Ligy,
zimní stadion Pv).
Sobota 4. listopadu:
11:30: Minihokej Olomouckého kraje
(soutěž ročníku 2010, zimní stadion v Pv).
17:00: LHK Jestřábi Prostějov – HC Frýdek-Místek (21. kolo WSM Ligy, zimní stadion Pv).

VOLEJBAL:
Sobota 4. listopadu:
10:00 a 14:00: TJ OP Prostějov – TJ Sokol
Brno-Juliánov (9. a 10. kolo 2. ligy žen, sk.
„C“, letní hala u zimního stadionu Pv).

10.30-12.30

Korfbalová
sezóna startuje

Zámek Plumlov

Školní 1, Prostějov
Komenského 6, Prostějov
do 20. listopadu
pátek 3. listopadu
„START 6“
19:00 SEBASTIAN
výstava výtvarných prací a fotografií studen- koncert českého zpěváka
tů Střední školy designu a módy Prostějov

ŠPALÍÈEK

BASKETBAL:
Sobota 4. listopadu:
14:00: BCM Orli Prostějov – Synthesia Pardubice (6. kolo extraligy kadetů, hala Sportcentra DDM Pv).
Neděle 5. listopadu:
11:00: BCM Orli Prostějov – BA Nymburk
(7. kolo extraligy kadetů, hala Sportcentra
DDM Pv).

1. a 2. kolo:
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Hala RG Prostìjov
Studentská ulice

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 31. října od 17:00 hodin
pokračuje KURZ EFEKTIVNÍHO
RODIČOVSTVÍ v podání M. Mečkovské - lekce 4: TRESTY A DŮSLEDKY
VE VÝCHOVĚ.
* ve čtvrtek 2. listopadu od 17:00 hodin se
koná kulinářský podvečer s V. Kozákovou
- tentokrát se podíváme na Ukrajinu. Ukrajinská rodačka předvede přípravu pravého
ukrajinského boršče a udělá také pampušky
s česnekem.

ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* během školního roku 2017/2018 bude
otevřeno od pondělí do pátku 12:00 17:00 hodin

MC Cipísek
nám J.V. Sládka 2 Prostějov
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let probíhají vždy v pondělí od 15:00 do 17:00
hodin
* individuální právní poradenství s Mgr. A.
Hálkovou dle objednání, korespondenční
poradenství zdarma
* podpůrná ženská skupina „Prostějovský
Polokruh“ je otevřena nastávajícím maminkám, maminkám po porodu i s dětmi, každé sudé pondělí od 17:00 hodin
* pravidelné programy pro rodiče s dětmi
od tří měsíců do čtyř let, odpoledne kroužek pro předškoláky, vzdělávací aktivity pro
dospělé – besedy, kurzy a semináře pro rodiče o výchově a komunikaci v rodině, individuální psychologické a právní poradenství
v péči o děti
* ve středu 1. listopadu v 9:00 hodin se
koná beseda s Mgr. Halouzkovou pro rodiče s dětmi na téma „Prevence nemocí
a úrazů malých dětí a první pomoc“

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

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 na separaci
od rodičů a navazování vztahů mezi vrstevníky v malé skupině
* každé úterý od 17:00 do 19:30 hodin se koná KURZ EFEKTIVNÍHO
RODIČOVSTVÍ, setkání jsou zaměřeny
na výchovu k odpovědnosti a samostatnosti

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
V ČR,z.s. Svatoplukova 15,
Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
oznamuje všem klientům, že poradenské
pracoviště v Prostějově, má změněnou
provozní dobu. Nově 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).
LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov pořádá
druhou přednášku na téma „Prostějovské
měšťanské domy II.“, která se koná v úterý
31. října od 14:00 hodin.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
V ČR,z.s., Svatoplukova 15, Prostějov
oznamuje všem klientům, že poradenské
pracoviště v Prostějově je od 2.10. 2017
opět v provozu. Můžete využít služeb zařízení v podobě odborného sociálního
poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
Tuto sobotu 4. listopadu od 8:00 hodin se různých velikostí)
koná MOTORISTICKÁ BURZA na
parkovišti před supermarketem Tesco Prostějov. Kontakt: P. Studený, tel.: 602 824 254.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Kostel Povýšení sv. Kříže, Filipcovo nám.
4 , Prostějov zve na mši svatou, která bude
sloužena za všechny zemřelé občany města
Prostějova ve středu 1. listopadu od 18:00
hodin. V neděli 5. listopadu ve 14:30 hodin
SONS PROSTÌJOV
jste zváni ke společné modlitbě za zemřelé
* v pondělí 30. října od 14:00 do 16:00 na městském hřbitově v Prostějově u hlavhodin se uskuteční Posezení u kávy a čaje. ního kříže.

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
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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TOMÁŠ KLUS
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LHK Jestøáb
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 Sobotní koncert populárního zpěvákavelicesolidnězaplnilSpolečenský
důmvProstějově strany 28-29

 
 

132 050 
Marek SONNEVEND
D

Foto: Facebook

Tenistka Petra Kvitová se
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strana 28

JEDNOU
 

KROUPA
TO TREFIL

PROSTĚJOV Hodně nepříjemný
dozvuk má pro hokejový klub
Prostějova kauza z konce léta, kdy
včas neuhradil dluhy a provinil se
proti Licenčnímu řádu Českého
svazu ledního hokeje tím, že
v Situační zprávě uvedl neúplné,
respektive nepravdivé informace.
Původně hrozilo Jestřábům vyloučení, nakonec se tímto případem zabývala disciplinární komise ČSLH, jež uprostřed minulého
týdne rozhodla o udělení pokuty
132 050 korun...

 Fotbalisté 1.SK Prostějov zvítězili
vešlágruMSFLnapůdělídraveVelkém
Meziříčígólemkapitána strana 34

DERBY PRO
KOSTELEC
Foto: Marek Sonnevend

ČTĚTE NA STRANĚ 42

 V úterý 24. října v deset hodin zahájil
Olomoucký kraj příjem žádostí o dotaci
na nový kotel. Do minuty po spuštění
elektronické evidence přijal systém na
šest set unikátních PID kódů, kterými se
zájemci o dotaci registrovali. Za dalších
patnáct minut už úřad evidoval čtrnáct
set přijatých registrací.
 Florbalisté FbC Playmakers Prostějov získali v dalších dvou zápasech
Regionální ligy čtyři body - proti Rožnovu p. R. „B“ vyhráli 5:2 a s Jeseníkem
remizovali 4:4. Už jako jediní v soutěži
nepocítili porážku.

pøedplatné
LEVNÌJI
strana 15
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 Druholigový souboj rivalů začali lépe hostující Prostějované, ale
favorit průběh otočil
strana 47
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 V 5. kole první ligy basketbalistů
nevyužil tým BCM Orli Prostějov domácí prostředí a podlehl Novému Jičínu
64:76.
 Hráč TK Agrofert Marek Jaloviec
nejprve na turnaji ve francouzském Nevers postoupil do finále dvouhry a hned
další týden byl v Taškentu, na challengeruv semifinále! Je to dosud jeho největší
úspěch na turnaji této kategorie, navíc
získal 45 bodů do počítače ATP.

Naleznete
uvnitř

BYLI JSME
U TOHO

@]^==f=%\^W]^

halloweenská strašidla

klikni na

www.vecernikpv.cz

Foto:

ČECHOVICE První ročník Halloweenské fotbalové stezky se vydařil až nad očekávání. Celou akci uspořádali
uplynulou sobotu 28. října členové mužského oddílu TJ Sokol Čechovice a na hřišti se sešlo bezmála sto šedesát lidí, mezi nimi i téměř stovka dětí. Čekalo na ně celkem patnáct atrakcí, z toho dvanáct živých strašidel.
„Děkujeme všem, co přišli, i těm, co s akcí pomáhali a finančně nás podpořili, aktivně na ní pracovalo asi dvacet lidí. Reakce jsou velice kladné,“ sdělili za pořadatele Marek Začal a Radim Holyst. Za plnění úkolů dostávali
odvážlivci sladkosti a v cíli na fotbalovém hřišti čekaly další tematické aktivity pro děti. Čaj zdarma, svařák i
guláš doslova tekly proudem a vše uzavřel ohňostroj.
(jim)

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

PROSTĚJOV Přesně půl roku trvala
letní pauza mezi dvěma ročníky nejvyšší české soutěže v korfbalu. Tento smíšený sport částečně podobný
basketbalu již dlouhá léta provozuje
na špičkové úrovni oddíl SK RG Prostějov, jehož tým o nejbližším
víkendu vstoupí do extraligy dospělých ČR 2017/2018.
Zápasový start obstará úvodní dvojutkání na vlastním hřišti proti
Českým Budějovicím, hraje se v neděli 5. listopadu od 14:30 a 16:30
hodin ve zrekonstruované hale RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici. Pro hanácký výběr přitom půjde o těžký odpich do nové sezóny, neboť se postaví úřadujícímu mistrovi republiky.
Extraligový peloton zůstal stejně jako loni pouze čtyřčlenný a prostějovské družstvo půjde za jasným cílem: vylepšit své čtvrté místo
z jara. Papírově by se to mohlo nejlépe povést přes obhájce bronzu ze
Znojma, za čímž sice stále omlazené, ale postupně se zlepšující ergéčko rozhodně půjde.

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 47

➢

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 14. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „A“ – 14. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 14. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 14. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 14. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
TJ MEDLOV
SOBOTA 4.11. 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

SOKOL KONICE
SK HAŇOVICE
SOBOTA 4.11. 14:00 HODIN
Fotbalový areál ve Konici

TJ SOKOL PLUMLOV
SK LIPOVÁ
SOBOTA 4.11. 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL URČICE
NEDĚLE 5.11. 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

TJ SMRŽICE
FK SPARTAK LIPNÍK NAD BEČVOU
SOBOTA 4.11. 14:00 HODIN
Fotbalový areál ve Smržicích
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letos slavíme jubileum...

výsledkový servis
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V minulém JDEME DO FINÁLE!!!
týdnu si přišel
pro výhru
z 23. kola
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A je to tady! Ani nedělní vichřice nezastavila populární klání FOTBALOVÁ DEVÍTKA, které tak neochvějně míří do své závěrečné rovinky. V době uzávěrky ještě nebylo jasné, jak tomu bude s koncovkou podzimní části sezóny a tak stejně jako vy čekáme na rozhodnutí svazových orgánů. De
facto existují tři varianty. A) pojede se dle programu a nás čeká ještě jedno dějství. B) bude přidán
náhradní víkend a tím pádem ještě dvě kola Devítky. C) Zbývající program bude zrušen a my tedy
již známe vítěze. Nejpravděpodobnější se v tuto chvíli jeví prostřední možnost. Uvidíme v příštích
dnech. Informovat vás budeme na www.vecernikpv a pochopitelně také v příštím vydání.
Každopádně koncovka bude tedy ještě dramatická. Po čtyřiadvacátém dějství roku 2017 je nadále v čele Jiří Horák, který drží dvoubodový odstup od dua Roman Cibulka - Pavla Maliňáková.
Bez šance ještě nejsou čtvrtý Josef Václavík či pátý Zdeněk Pazdera. Tohle bude ještě pořádné
drama! Ojedinělé regionální klání FOTBALOVÁ DEVÍTKA tak nabízí ten nejlepší možný finiš.

Čtyřiadvacáté kolo bylo současně
již dvanáctým podzimním dějstvím
a přineslo i několik překvapení. Z
nejvyššího zisku dvanácti bodů a
tím pádem první příčky se tentokrát radoval Frantiček Patz. O druhé místo se poděliliDavid Gryglák
a Jiří Patz, kteří zůstali bodík zpět.
Další bod zpátky pak byl kvintet
tipérů a i na dalších příčkách rozhodovaly jen ty nejtěsnější možné
rozestupy.Proto se vyplatí bojovat,
rozhodnuto ještě není zdaleka nic
a bojuje se i o další hodnotné ceny...
Celoroční tipovací soutěž určená
věrným čtenářům PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku odmění celkového vítěze částkou DVACET TISÍC
KORUN. Zkrátka pak určitě nepřijdou ani ostatní úspěšní tipéři. Ti,
kteří se umístí na bedně, se mohou
těšit na velmi zajímavé věcné od-

Pořadí 23.kola

1. František Patz 12 bodů, 2.-3. David Gryglák, Jiří Paul oba 11 bodů , 4.-8.
Jaromír Seidler, Zdenek Pazdera, Roman Cibulka, Roman Ryba, Jindřich Stach
všichni 10 bodů, 9.-17. Vlastimil Rybařík, Květoslav Nejezchleba, Jiří Kočař,
Karel Štěpánek, Lenka Karásková, Josef Trubka, Petr Musil, Božena Jahnová,
Vlastimil Rybařík všichni 9 bodů, 18.-35. Antonín Daněček, Roman Prokeš,
Miroslav Coufalík, David Karhan, Josef Václavík, Ladislav Šťastný, Miloslav
Ondrouch, Ladislav Pírek, Miloslav Karásek, Květoslav Lužný, Lukáš Král,
Miroslav Růžička, Vladimír Staněk, Michal Petržela, Jaroslav Kouřil, Jaroslav
Drábek, Petr Müller, Jitka Vlachová všichni 8 bodů, 36.-51. Zdeněk Majer,
Jitka Vlachová, Richard Vaverka, Michal Polehla, Tereza Kučerová, Renáta Benešová, Jiří Horák, Magdaléna Vránová, Michal Lužný, Tomáš Lakomý, Josef
Soldán, Věra Jurenková, Ivo Zmeškal, Richard Vaverka, Libor Nakládal, Zdeněk
Majer všichni 7 bodů, 52.-68. Drahomír Duchek, Lukáš Antl, Libor Doležel,
Oldřich Lošťák, Jaromír Přecechtěl, Martin Hlavinka, Pavel Novák, Markéta
Kaštilová, Pavla Maliňáková, Jakub Jamrich, Rudolf Trefený, Jan Vysloužil, Jiří
Možný, Radek Motal, Vendula Musilová, Petr Přibyl, Jaroslav Jordán všichni
6 bodů, 69.-88. Karel Sklenář, Ondřej Nejezchleba, Miloslav Brázda, František Vysloužil, Miluše Musilová, Oldřich Horák, Vladimír Franc, Jana Klusová,
Jiří Svozil, David Blahák, Zdeněk Langr, Jiří Svobodník, František Svobodník,
Jiří Hájek, VlastimilDostál, Rostislav Spáčil, Vladimír Kouřil, Martin Matušů,
Jiří Spáčil, Karel Sklenář všichni 5 bodů, 89.-106. Zdeněk Halenka, Vladimír
Kaštyl, Zdenek Pazdera2, Bob Hála, Stanislav Konupka, Tomáš Frňka, Jiří Svoboda, Miroslav Pluháček, Petr Látal, František Sedlák, Roman Prokeš, Edvard
Drtil, Oldřich Trávníček, David Dostál, Jan Makovec, Vladimír Krč, Roxana
Müllerová, Roman Prokeš všichni 3 body, 107. Martin Kučera 2 body.

Celkovépo24.kole

1. Jiří Horák 172 bodů, 2.-3. Roman Cibulka, Pavla Maliňáková oba 170
bodů, 4. Josef Václavík 169 bodů, 5. Zdenek Pazdera1 167 bodů, 6.-8.
Miloslav Ondrouch, Rudolf Trefený, Radek Motal všichni 166 bodů, 9.
František Patz 164 bodů, 10. Roman Ryba 162 bodů, 11. Oldřich Lošťák
161 bodů, 12. Jaroslav Kouřil 160 bodů, 13.-15. David Gryglák, Miroslav
Růžička, Petr Müller všichni 159 bodů, 16. Renáta Benešová 158 bodů,
17.-18. Miroslav Coufalík, Jana Klusová oba 155 bodů, 19. Michal Lužný
154 bodů, 20.-22. Květoslav Nejezchleba, Martin Hlavinka, František Sedlák všichni 153 bodů, 23.-25. Antonín Daněček, Lukáš Antl, Jakub Jamrich
všichni 152 bodů, 26.-29. Richard Vaverka, Bob Hála, Ladislav Šťastný,
František Svobodník všichni 151 bodů, 30.-31. Zdeněk Halenka, Michal
Petržela oba 150 bodů, 32. Jitka Vlachová 149 bodů, 33. Karel Štěpánek
148 bodů, 34.-36. Květoslav Lužný, Jan Vysloužil, Josef Trubka všichni
147 bodů, 37.-40. Jaromír Seidler, Zdenek Pazdera2, Lukáš Král, Jaroslav
Drábek všichni 146 bodů, 41.-44. Drahomír Duchek, Jaromír Přecechtěl,
Vladimír Kouřil, František Grulich všichni 145 bodů, 45.-46. Pavel Novák,
Petr Musil oba 144 bodů, 47.-48. Libor Doležel, Jaroslav Jordán oba 143
bodů, 49.-51. Edvard Drtil, Stanislav Konupka, Libor Nakládal všichni 142
bodů, 52.-54. Zdeněk Majer, Ladislav Pírek, Vladimír Staněk všichni 141
bodů, 55.-58. Karel Sklenář, Lenka Karásková, Jiří Spáčil, Kamil Kohoutek
všichni 140 bodů, 59.-63. Jiří Kočař, Jiří Paul, Eva Halousková, Karel Štěpánek, Petra Halouskováv všichni 139 bodů, 64.-67. David Blahák, Lukáš
Král, Pavel Novák, Stanislav Konupka všichni 138 bodů, 68.-72. Vladimír Kaštyl, Tomáš Lakomý, Miroslav Pluháček, Petr Látal, Jaroslav Jordán
všichni 137 bodů, 73. Josef Soldán 136 bodů, 74.-75. Roxana Müllerová,
Jakub Zatloukal všichni 134 bodů, 76.-77. Ivo Zmeškal, Jan Buigl oba 133
bodů, 78.-79. Jiří Svozil, Vladimír Krč oba 132 bodů, 80.-82. Tomáš Frňka,
Oldřich Trávníček, Petr Přibyl všichni 131 bodů, 83. Magdaléna Vránová
130 bodů, 84.-85. František Vysloužil, Jiří Hájek oba 129 bodů, 86. Roman
Prokeš 128 bodů, 87.-90. Miloslav Brázda, Vendula Musilová, František Horák, Zbyněk Lošťák všichni 127 bodů, 91.-92. Zdeněk Langr, Jiří Svoboda
oba 126 bodů, 93. Rostislav Spáčil 125 bodů, 94.-95. Miluše Musilová, Klára
Knápková obě 124 bodů, 96.-97. Roman Prokeš, Tereza Kučerová oba 123
bodů, 98. Vladimír Franc 121 bodů, 99. Oldřich Horák 120 bodů, 100. David Karhan 119 bodů, 101. Vlastimil Dostál 111 bodů ,102. Lukáš Frys 105
bodů, 103.-105. Martin Kučera, Věra Jurenková, Radovan Vičar všichni 104
bodů, 106. Bohumil Pražák 102 bodů, 107. Aleš Rus 98 bodů, 108. Markéta
Kaštilová 95 bodů, 109. Dušan Vrána 89 bodů, 110. Vlastimil Rybařík 88
bodů, 111. Tomáš Gottwald 87 bodů, 112. Matěj Nakládal 86 bodů, 113.
Božena Jahnová 84 bodů, 114. Karel Brachtl 79 bodů, 115. A. Vičar 78 bodů,
116. M. Slezák76 bodů, 117. Michal Brachtl 72 bodů, 118. K. Spartakus 70
bodů, 119.-120. Jiří Možný, Lukáš Vyroubal oba 64 bodů, 121. O. Vymazal
63 bodů, 122. Majka Lusková 62 bodů, 123. Jiří Svobodník 61 bodů, 124.
Anna Svobodníková 57 bodů, 125. N. Frysová 50 bodů, 126.-128. David
Dostál, P. Sekanina, P. Zajíček všichni 40 bodů, 129.-130. Martin Matušů,
Marie Nejedlá oba 37 bodů, 131. Jan Vítek 34 bodů, 132. Jan Makovec 32
bodů, 133. Jindřich Stach 27 bodů, 134. J. Doležel 23 bodů, 135. Michal Polehla 22 bodů, 136. Ondřej Nejezchleba 18 bodů, 137. H. Prášilová 13 bodů,
138. Miloslav Karásek 12 bodů, 139. M. Vojkůvková 11 bodů, 140.-141. J.
Vymazal, Z. Jurenka oba 8 bodů, 142.-143. A. Složil, M. Hálová oba 7 bodů,
144.-145. E. Zapletal, Jaroslav Ježek oba 6 bodů, 146. J. Petz 5 bodů, 147.148. D. Navrátil, David Prášil oba 2 body.

měny 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!

možností je zaslat vyplněný originální tiket i elektronicky e-mailem.
Nutné je ale ofotit vyplněný originální tiket z tištěného VEČERNÍKU! Jiná možnost tipování než
formou vyplnění originálního
předtištěného tiketu neexistuje!
POZOR, OD 11. ZÁŘÍ PLATÍ
NOVÝ KONTAKTNÍ E-MAIL:
fotbal.devitka@vecernikpv.cz

JEDNODUCHÉ ZAPOJENÍ

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.

Systém FOTBALOVÉ DEVÍTKY
VEČERNÍKU je velice jednoduchý. Každé pondělí najdete ve
sportovní části předtištěný tiket
s nabídkou devíti vybraných zápasů. Jediným vaším úkolem ho bude
vyplnit a doručit na adresu redakce Olomoucká 10, Prostějov. Další

O CO SE HRAJE?

VÝSLEDKY

2017

24. kolo – FOTBALOVÉ DEVÍTKY

1. Kralice na Hané - Lutín (2) 1:5
2. Plumlov - Mostkovice (1) 2:0
3. Klenovice - Vrchoslavice (1) 4:1
4. Haná Pv - Radslavice (1) 7:0
5. Zvole - Jesenec (1) 5:1

6. Čechovice B - Výšovice (1) 4:1
7. Dobromilice - Otaslavice (2) 2:3
8. Určice B - Tištín (0) 1:1
9. Bedihošť - Nezamyslice B (2) 1:4

TIPOVACÍ KUPÓN
2017
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 25. KOLO:
TIP

1

0

2

1.1.HFKOlomouc-1.SKProstějov
2. Kralice n.H. - Medlov
3. Konice - Haňovice
4. Plumlov - Lipová
5. Smržice - Lipník n.B.
6. Klenovice - Ústí u Hr.
7. Horní Štěpánov – Brodek u Pv
8. Otaslavice – Určice „B“
9. Brodek u K. – Čechovice „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

partneøi fotbalové devítky

kultura v prostějově a okolí
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jaký byl koncerrt tom
om
mášee klu
klusee...

3x foto: Michal Kadlec
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U TOHO

www.vecernikpv.cz

SUPER PARTY SI ZASLOUŽÍ
APLAUS, tak se jmenoval poslední díl
letošního ročníku divadelního festivalu,
kterým provázel moderátor Petr Salava,
jenž jako první na „prkna, co znamenají
svět“, pozval zpěvačku Marii Rottrovou.
Dáma v červených šatech s dokonalými
doplňky rozzářila pódium i tváře diváků.
Následně zazpívala samé známé písně,
melancholické i veselé. K těm smutnějším,
ale zároveň velmi oblíbeným skladbám
patří určitě přezpívaná píseň od Ozzy
Osbourna ´Lásko, voníš deštěm´, k těm
veselejším ´S tím bláznem si nic nezačínej´
nebo ´Markétka´. Nebylo divu, že
přítomní se nechali unést známými texty
a zpívali a tleskali spolu s interpretkou.

Aneta DANĚČKOVÁ
Petr KOZÁK

PROSTĚJOV
Středeční
večer
v prostějovském divadle byl ve znamení
hvězd. Superparty festivalu APLAUS
navštívily osobnosti, jakými bezesporu jsou Marie Rottrová se skupinou
Neřež, Karel Šíp, Josef Alois Náhlovský,
Petra Kvitová a také exkluzivní host
Karel Gott. Marketinková společnost
TK PLUS tímto bohatým programem oslavila desetileté výročí a u toho
Večerník prostě nemohl chybět...

„Poslední písničku si můžete zazpívat se
mnou, pokud neznáte slova, zkuste mi
odezírat ze rtů. A pro ty v zadních řadách,
kterým to půjde hůř, tak vy se také určitě
rychle chytnete,“ smála se zpěvačka a spustila ´Kůň bílý pádí vlaku vstříc...´ Když ani
po poslední písni potlesk neustával, přišel
ještě malý přídavek. A potom už Marie
Rottrová odcházela ze scény s velkou kyticí
růží a se širokým úsměvem.
„Nyní si sem k nám pozveme jinou
dámu, a to sice ženu spjatou s městem
Prostějov, tenistku Petru Kvitovou,“
prohlásil Petr Salava a za malý moment
na pódium přišla vysoká blondýnka,
která i přes nedávné nepříjemné události
na Prostějov nezanevřela. „Petro, já
jsem o vás slyšel, že teď chcete změnit
kariéru. Prý budete hrát v seriálu Ordinace v růžové zahradě,“ vyzvídal Salava.
„No ano, to je pravda. Dostala jsem tuto
nabídku, dokonce už se i něco píše. Tak
uvidíme, jestli to stihnu odehrát ještě do
konce roku,“ usmála se tajemně, čehož
Salava hned využil. „Já mám pro vás taky
nabídku, vy si tady rovnou ozkoušíte svoje herecké schopnosti,“ mrknul na Kvitovou a už ji vedl k pultíku, kde měl pro ni
připravený text. „Budete zkoušet dabing.
My vám pustíme scénu z Angeliky,
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SUPERPARTY
si
APLAUS
Při vystoupení božského Káji

ný otec beznadějně zaplněný sál po sérii
prvních písniček. Tomáš Klus při svých
vystoupeních těží z bezprostřední komunikace s hledištěm, a to předvedl také
v Prostějově. Text jedné z písniček zcela
improvizoval, chtěl jím popřát všem, kteří
v současných dnech slaví narozeniny. A se
slovy, které si za doprovodu kapely narychlo vymýšlel, skočil najednou do hlediště
mezi své fanoušky! „Ježíši, nenatáčejte to,
moje žena nemusí všechno vidět,“ zaúpěl
Tomáš Klus uprostřed stovek diváků ve
chvíli, kdy ho jedna z fanynek vášnivě políbila.
Tomáš Klus v Prostějově zazpíval jeden
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Písničkář, textař, skladatel, herec a mistr Evropy v moderním pětiboji. Vyberte si! Tím
vším je třinecký rodák Tomáš Klus.
A pokud jste ho chtěli poznat blíž, nemohli
jste na jeho sobotním koncertu chybět.
„Jste skvělí zpěváci, nechcete si to vyměnit?
Zpíváte líp než já, vůbec nevím, co tady na
pódiu dělám,“ rozesmál čerstvý trojnásob-

Michal
KADLEC

pro Večerník

reportáž

PŮVODNÍ

publikum
  7


PROSTĚJOV Publikum muzikální po všech stránkách se minulý čtvrtek
sešlo při Slavnostním koncertě ke státnímu svátku 28. října. Na jeho úvod
si fandové vážné hudby společně s olomouckými filharmoniky a částí
ženského pěveckého sboru Proměny zanotovali československou hymnu. Divadlem se tak nesla melodie státu, jehož 99. výročí založení jsme
si uplynulou sobotu připomněli, a to ve velmi slušném podání bezmála
pětisetčlenného sboru. Zapojili se skoro všichni. „Maminko, když já tu
druhou část neznám,“ postěžovala si po doznění hymny zhruba dvanáctiletá dívka.
již tradičně byla akce přístupná zdarma.
původní
Zájemci se však o vstupenky museli včas
reportáž
přihlásit na pokladně městského dipro Večerník
vadla. Bezplatný výdej začal 17. října a ve
stejný den byly lístky zcela rozebrány.
Martin
Navzdory tomu bylo možné v divadle
o kapacitě 513 míst objevit odhadem
ZAORAL
čtyřicet volných sedadel. „Mrzí mě to.
O Slavnostní koncert ke státnímu Lidé si naberou vstupenky a nechají
svátku v podání Moravské filharmonie je propadnout, zatímco na jiné, kteří
Olomouc byl mezi Prostějovany velký by rádi přišli, se nedostane. Nechápu,
zájem. Svoji roli přitom sehrál i fakt, že proč někteří nedají s předstihem vědět,

že nedorazí, lístky by se snad ještě
podařilo udat,“ přemítala Věra Janálová
z prostějovského divadla, která měla
výdej lístků na starost. „Příští rok by se
asi měly jedné osobně dávat maximálně
dva lístky, a nikoliv čtyři jako letos,“
uzavřela.
Letošní koncert Moravské filharmonie pod vedením dirigenta Roberta
Jindry byl věnován operním autorům,
kteří skládali ve stylu belcanto čili
krásný zpěv. Tento směr se prosadil
zejména v Itálii a jeho vůdčí osobností byl Gaetano Donizetti. Na rozdíl
od předchozích tří let, kdy se hrály
pouze orchestrální skladby, se tedy
na programu objevily zpívané ukázky
z Donizettiho oper Anna Boleynová
či Marie Stuartovna, v nichž vystoupi-
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la sopranistka Jana Šrejma Kačírková.
V programu letos však nechyběly ani
instrumentální skladby, a to jak Donizettiho děl, tak i od jeho italských
souputníků Gioacchina Rossiniho či
Vincenza Belliniho.
Veškeré náklady spojené s koncertem hradil Olomoucký kraj.
„Pokud má naše demokracie nějaké
problémy, měli bychom řešit je a nikoliv odstranit demokracii,“ volně citoval při této příležitosti našeho prvního
československého prezidenta T. G.
Masaryka náměstek olomouckého hejtmana František Jura.

Ke vzniku republiky divadlo zpívalo i „Nad Tatrou sa blýska“

Koncert Moravské filharmonie ke státnímu svátku se nesl ve stylu belcanta









letos slavíme jubileum...
Pondělí 30. října 2017
www.vecernikpv.cz
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Sestava: Dvořáčková, Baláková, Boudová, Kociánová, Weidenthalerová, Brodzianska, libero Slavíková – Kocourková,
Marvanová, Hradilová, Krátká.
Hodnocení trenéra Lukáše Mičeka:
„Hráli jsme proti silnému soupeři a celkově šlo o zajímavý volejbal pro oko
diváka. Průběh obou zápasů byl přitom
vyrovnaný, rozhodovalo se až v koncovkách. A nakonec to dopadlo jako na
houpačce, když jednou jsme zvítězili
zdánlivě hladce tři nula my a podruhé
stejným poměrem hosté. Rozhodlo, že
v náročných soubojích jsme se dokázali
celou dobu koncentrovat na každý míč
se zodpovědným dohráváním výměn
pouze v úvodním střetnutí. To jsme
JUNIORKY
zvládli výborně včetně překonání jedVK Prostějov – TJ Sokol Šternberk noho výpadku díky otočení závěru setu
3:0 (21, 20, 24) a 0:3 (-19, -18, -28) po střídání Hradilové, která pomohla

VK Prostějov – TJ Sokol Šternberk
0:3 (-17, -17, -18) a 0:3 (-11, -15, -16)
Sestava v prvním utkání: Nečasová,
Jurčíková, Světlíková, Sedláčková, Svobodová, Krejčiříková, libero Přecechtělová – Komínková, Skládalová, Šval-

KADETKY

kvalitním servisem i obranou. V odvetě
jakoby Šternberk zařadil vyšší rychlost.
Začal riskovat podání, což nám dělalo
problémy a nebyli jsme schopní skládat
na zem tolik útoků. A to vedlo k porážce. Celkově jsem ale rád aspoň za tři
získané body, zásluhou nichž jsme zase
trochu odskočili soupeřům pod námi.“
Extraliga juniorek ČR 2017/18, skupina B – pořadí po 8. kole: 1. Brno 21, 2.
Prostějov 17, 3. Šternberk 12, 4. Přerov
10, 5. Vysočina 9, 6. Ostrava 3.

 Proč jste se rozhodla zůstat ve vékáčku?
„Protože jsem tady měla dobrou sezónu
a v Prostějově jsem si to oblíbila. Zdejší
klub funguje po všech stránkách na profesionální úrovni, je o nás výborně postaráno, navíc máme hodně kvalitního kouče
i celý realizační tým. Jsem tady prostě
spokojená. Kromě toho jsem věděla, které
hráčky odejdou a které přijdou, že bychom
tím pádem měly mít silnější družstvo. O to
víc jsem chtěla zůstat.“
 Jak vzpomínáte s odstupem času na
minulou sezónu?
„Byla hodně těžká. Vstupovaly jsme do ní
jako nově složený tým, v němž navíc během ročníku docházelo k dalším změnám
včetně výměny na místě hlavního trenéra

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

jen dva měsíce před koncem. Všechno
dost ovlivnilo to, že jsme neměly špičkovou univerzálku a útočná tíha hodně ležela
na smečařkách i blokařkách. Postupně
jsme ztratily řadu zápasů včetně některých
důležitých, určitě největší zklamání zavládlo po prohře ve finále Českého poháru.
Pak přišel nový kouč, který mančaft vedl
už dlouho v předchozích letech, a jako
tým jsme se nakonec dokázaly semknout.
A přes velké zdravotní problémy vybojovat
mistrovský titul. Aspoň s tím jsme mohly
být spokojené.“
 Jaké jste měla léto? Užila jste si volna?
„Určitě ano, i když můj manžel je atletický
trenér a někdy to volno tedy nebylo zrovna
klidné ani lehké. (smích) Ale na dva týdny
jsme si zaletěli na společnou dovolenou,
strávila jsem dost času i s rodinou a moje
sestra se vdávala, takže léto bylo celkově
krásné. Nejcennější byl pro mě čas prožitý
s mým mužem.“
 Co příprava, líbila se Vám?
„Příprava před sezónou se úplně nelíbí asi
nikomu a já nejsem žádnou výjimkou.
(úsměv) Ale když odpovím vážně, tak
jsme trénovaly opravdu dobře a já osobně

poté, co jsem letos v létě nebyla v německé
reprezentaci. Pořádná zátěž mi tím pádem
chyběla a tady v Prostějově se mi jí dostalo
požehnaně. (směje se) Dost jsme se věnovaly kondici, což je potřeba, a samozřejmě
došlo i na techniku, herní věci.“
 Co říkáte na změny v hráčském kádru během léta?
„Podstatné podle mě je, že teď máme
v osobě Hely (Heleny Horké - pozn. red.) vynikající účko. Taky se vrátila na smeč Kossy
(Andrea Kossányiová - pozn.red.), což je
další výborná volejbalistka, a samozřejmě
nesmím zapomenout na Katy Weissjako
špičkovou nahrávačku schopnou skvěle
nahrávat i z horšího příjmu. Náš současný
tým mi připadá opravdu velmi dobrý, navíc třeba Verča Trnková se teď vrátila po
zdravotní pauze do střetnutí v Olomouci
a předvedla tam super výkon, takové blokařky jako jsou ona s Ninou Herelovou
moc potřebujeme. Nemluvě o Juli (Kovářové), což je perfektní libero.“
 Zatím máte v extralize na kontě dvě
vítězství ze dvou kol. Vydařený start?
„Výsledkově na sto procent, ale výkony
ještě nebyly optimální. Každopádně nám

prospěla ta dobrá příprava, jak už jsem
zmínila dříve, výborné byly především dva
přátelské zápasy doma proti Rzeszówu
a pak silně obsazený turnaj v Polsku na
jeho hřišti. Tamní skvělou hru se nám sice
ve Šternberku i v Olomouci povedlo zopakovat vždy jen část utkání, ale já zůstávám
pozitivní a věřím, že top formu zase rychle
najdeme.“
 Měla jste obavy z derby v Olomouci
po zkušenostech s tímhle protivníkem
z minulého ročníku?
„Neřekla bych, že tam byly nějaké velké
obavy nebo dokonce strach, ale nervozitu
jsem cítila. Olomouc nás v uplynulé sezóně čtyřikrát porazila 3:2 včetně toho pohárového finále a dvou zápasů v sérii o ligové
zlato, což pochopitelně zůstane v hlavě. Ale
v tomto vzájemném utkání jsme ukázaly,
že teď máme silný kolektiv, tudíž příště už
bude určitě všechno v pořádku.“
 Jaké silné zbraně a slabiny vidíte na
současném prostějovském družstvu?

PROSTĚJOV Klidná síla. Tahle dvě slova dost přesně vyVšechny větší obchoďáky
stihují německou smečařku Lauru Emonts, která kroutí
jsou otevřené i v neděli, což je rozdíl oproti
druhou sezónu ve službách VK Prostějov. Šestadvacetiletá
volejbalistka pocházející z Tuttlingenu disponuje hodně
Německu, kde je v tenhle sváteční den všude
razantním zakončením, a když pořádně trefí míč, je to rána jako z děla. Emoce však příliš neprojevuje, a pokud si s ní zavřeno. Zde máme skoro každou neděli volsednete k rozhovoru, působí naprosto pohodovým až míno a člověk aspoň může vyrazit nakupovat...
rumilovným dojmem. Věřte ale, že její rány nad vysokou sítí
bodově píšou i pořádně bolí.
jsem natolik kvalitní přípravu jedině uvítala

“
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„Naše největší síla by rozhodně měla
spočívat v útoku, tam podle mého názoru máme vysokou kvalitu. Slabina?
Potřebujeme zlepšit přihrávku, neboť
při horším příjmu se dostáváme do problémů a nemůžeme zúročit tu ofenzivní
údernost.“
 Co se vám líbí a nelíbí na Prostějovu?
„Že je tady klid a dost prostoru i příležitostí
k odpočinku. Navíc jsou všechny větší obchoďáky otevřené i v neděli, což je rozdíl
oproti Německu, kde je v tenhle sváteční
den všude zavřeno. Zde máme skoro každou neděli volno a člověk aspoň může
vyrazit nakupovat.“ (s úsměvem)
 Je tu s vámi trvale i manžel?
„Bohužel ne, musí kvůli práci zůstávat
doma v Německu. Stýská se mi, ale naštěstí tady mám skvělé spoluhráčky. S holkama
se kamarádíme a často společně vyrážíme
posedět na kávu, což je příjemné. Aspoň se
necítím tak osamělá.“

Foto: Marek Sonnevend

bová, Stavinohová. Sestava v druhém
utkání: Komínková, Skládalová, Světlíková, Sedláčková, Svobodová, Krejčiříková, libero Přecechtělová – Nečasová,
Švalbová, Stavinohová.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje:
„Stejně jako předtím v Ostravě jsme
zahráli hluboko pod své možnosti.
Nadále nás trápí velká marodka, holky si nevěří, po řadě porážek na nich
leží deka a nedaří se nám jako týmu
zpod ní vyhrabat. Projevuje se i určitá
vnitřní nejednota, teď je prostě všechno špatně. Šternberk je sice silný, ovšem za normálních okolností bychom
s ním dokázali víc bojovat a třeba získat
i nějaké body. Bohužel tentokrát nic
takového nehrozilo. Dál platí, co jsem
říkal už před týdnem. Potřebujeme,
aby se aspoň některé ze zraněných či
nemocných hráček uzdravily, a s jejich
pomocí se postupnou prací pokusíme
z momentální krize dostat.“
Extraliga kadetek ČR 2017/18, skupina B – pořadí po 8. kole: 1. Šternberk 24, 2. Brno 21, 3. Frýdek-Místek 9, 4. Přerov 8, 5. Ostrava 7,
6. Prostějov 3.
(son)

pouze juniorky, naopak kadetky nadále tápou
PROSTĚJOV Silného protivníka
měly o minulém víkendu v extraligových soutěžích mládežnické volejbalistky VK Prostějov věkových
kategorií U19 i U17. Šternberk se
za poslední roky vypracoval do české špičky a v hale Sportcentra DDM
kvalitu prokázaly hlavně jeho kadetky, jež vrstevnice vékáčka smetly
dvakrát 3:0. Nulový zisk na vlastním
hřišti navíc znamenal pokles na poslední místo skupiny B. Prostějovské juniorky si vedly lépe a dokázaly Sokolky alespoň jednou zdolat,
čímž bezpečně uhájily druhou pozici v tabulce.
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor

Praha (1983 až 1988), načež došlo
k rozdělení společného státu se Slovenskem a nastala moderní éra České
republiky. Tu otevřely čtyři triumfy UP
Mora Olomouc (1992 až 1996), k čemuž se již v novém tisíciletí přiblížilo
třikrát nejlepší KP Brno (2001 až 2004).
Poté převzal dlouhou vládu počínaje rokem 2008 Prostějov. A pokud
naplní v čerstvě zahájené sezóně
svou roli největšího favorita, budeme moci po vzoru Roberta Záruby
a jeho legendárního výroku z olympijského Nagana radostně zvolat:
Přepište dějiny!

Šternberk dokázaly doma porazit aspoň jednou

ní neurval! Při pohledu do historických análů lze zjistit, že nejblíže k téhle metě se přiblížila už velice dávno
Plzeň. Ta vyhrála ligu ČSR šestkrát
jako Sokol I (1933 až 1940, v sezóně
1937/38 se nehrálo) a poté třikrát
coby SK Viktorie (1940 až 1943), než
její devítinásobné panování přerušil
tým SK Zaměstnanci Prahy.
Následně se národní šampiónky často
střídaly s maximálně třemi prvenstvími
v řadě, než přišla éra Tatranu Střešovice
a jeho pěti zlatých za sebou (1968 až
1973). Totéž dokázala v osmdesátých
letech minulého století Rudá Hvězda
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kádr a obzvláště doma bývá nebezpečné. Letos máme docela těžší los, když
v úvodních čtyřech kolech potkáváme
tři ze čtyř největších konkurentů v boji
o ligové medaile. Což však my s naší
silou jednoznačně musíme zvládnout,“
uvědomoval si Čada. „Co se týče KP,
na jeho soupisku patří i naše bývalá zahraniční akvizice Flavia Assis z Brazílie.
Bodově mnohem více se ale v dosavadních zápasech prosazovaly Nikola Pištěláková na smeči, Anna Suchá na účku
a obě blokařky Kristýna Boulová s Klárou Vyklickou. Uvidíme, jestli se stihne
uzdravit zraněná první nahrávačka Ivana
Zburová. Každopádně do Brna pojedeme s jasným cílem podat špičkový
výkon, což platí pro úplně každé utkání,“
zdůraznil trenér Čada.
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PROSTĚJOV Hra pod vysokou
sítí má v tuzemsku hodně dlouhou tradici. Volejbalová liga žen se
v tehdejším Československu začala
hrát už od roku 1930 a kromě dvou
sezón vynechaných kvůli válce běží
nepřetržitě až dosud k současné
UNIQA extralize ČR. Před VK Prostějov nyní leží šance se do těchto
téměř stoletých dějin nesmazatelně
zapsat.

tě předtím československého volejbalu, ale myslím si, že vyhrát mistrovský
titul v ženské kategorii desetkrát za sebou se asi nikomu dosud nepodařilo.
Tím víc toužíme, abychom na takový
primát dosáhli právě my. Ovládnout
extraligovou soutěž je tedy v aktuálním ročníku naším jasným a dá se říct,
že prioritním cílem,“ zdůraznil předseda správní rady vékáčka Petr Chytil.
Ač si nebyl úplně jistý unikátností
po jejímž kulatém dovršení haMarek SONNEVEND série,
nácký oddíl bude sahat, měl pravdu.
Čím? Že by získaly desáté zlato v řadě! Zatím žádný z českých klubů totiž
„Neznám přesně historii českého a ješ- deset titulů bez jediného přeruše-

Prostějova přepsaly tuzemskou historii!

Q  !W MAČE Desátým titulem v řadě by volejbalistky
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PROSTĚJOV Jsou koncerty či představení, které prostě chytí za srdce. A tím sobotní vystoupení zpěváka
a herce Tomáše Kluse v sále Společenského domu v Prostějově rozhodně bylo! Populární muž zde se svojí
kapelou předvedl další díl turné Recyklus a nadšenému publiku zazpíval nejen starší písničky ze svého repertoáru, ale i zbrusu nové„kusy“, které zanedlouho vyjdou na jeho novém„cédéčku“. Fanoušci a hlavně fanynky
Tomáše Kluse odcházeli z koncertu nadšeni. A nebylo divu, Večerník to může potvrdit!

17101611206

17102011230
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Prostějov (son) - Volejbalová Champions League žen 2017/2018 má za
sebou druhé předkolo, což vlastně
bylo úvodní dějství kvalifikace. Utkalo
se v něm šest dvojic týmů a dá se říct,
že dál postoupila drtivá většina favoritů, konkrétně pětice.
Jediným překvapením se stal úspěch
běloruského Minsku, který dvakrát
3:2 poněkud nečekaně vyřadil francouzské Le Cannet. Vcelku suverénně si poradil polský Rzeszów, s nímž
se v přípravě hned třikrát utkaly ženy
VK Prostějov. Ty mají jistou účast
v základní části Ligy mistryň, stejně
jako dalších jedenáct klubů. Jednotlivé
skupiny se přitom budou losovat v pátek 17. 11., ovšem ještě předtím se během první poloviny listopadu odehrají
dvojzápasy třetího předkola.
Champions League
žen 2017/2018
výsledky 2. kola kvalifikace: Hapoel
Kfar Saba (Izrael) - Developres Rzeszów (Polsko) 1:3 (-20, -28, 30, -13)
a Rzeszów - Saba 3:0 (21, 19, 15),
Linamar Békéscsaba (Maďarsko) Imoco Conegliano (Itálie) 0:3 (-4,
-10, -17) a Conegliano - Békéscsaba
3:0 (11, 10, 15), Rocheville Le Cannet
(Francie) - Minčanka Minsk (Bělorusko) 2:3 (-22, 25, 22, -26, -13) a Minsk
- Le Cannet 3:2 (21, 12, -21, -22, 16),
Sport Sliedrecht (Nizozemsko) - Asterix Beveren (Belgie) 3:2 (19, 23, -24,
-23, 13) a Beveren – Sliedrecht 1:3
(13, -24, -21, -17), Maritza Plovdiv
(Bulharsko) – LP Salo (Finsko) 3:1
(18, 20, -23, 21) a Salo – Plovdiv 3:1
(-14, 22, 24, 19) + zlatý set 12:15,
Jedinstvo Brčko (Bosna a Hercegovina) – Branik Maribor (Slovinsko) 0:3
(-17, -13, -22) a Maribor - Brčko 3:0
(17, 21, 16).
dvojice 3. kola kvalifikace:
Minčanka Minsk – Vakifbank Istanbul
(Turecko), Maritza Plovdiv - Jenisej
Krasnojarsk (Rusko), Branik Maribor
– Developres Rzeszów, Sport Sliedrecht - Imoco Conegliano.
týmy nasazené přímo do základní
fáze: Fenerbahce Istanbul, Galatasaray Istanbul (oba Turecko), Dynamo
Moskva, Dynamo Kazaň (oba Rusko), Chemik Police, Budowlani Lodž
(oba Polsko), Volero Curych (Švýcarsko), Gorgonzola Novara (Itálie),
ASPTT Mylhúzy (Francie), Alba Blaj
(Rumunsko), VK Prostějov (Česko),
Vizura Bělehrad (Srbsko).

V Lize mistryò
jedno pøekvapení

Prostějov (son) - Při osmidenní
zápasové pauze v UNIQA extralize
měl kouč prostějovských volejbalistek Miroslav Čada vizi, že jeho tým
odehraje během tohoto okna jeden
přípravný duel. Nakonec si však ženy
VK musely vystačit celou dobu jen
s tréninkem. „Na přáteláku jsme byli
předběžně domluvení s Frýdkem-Místkem, který měl přijet k nám
ve čtvrtek šestadvacátého října odpoledne. Nakonec to však neklaplo
a z utkání sešlo,“ informoval Čada
Neuskutečnění rýsujícího se zápasu
litoval, ovšem nepovažoval jej za nijak velký problém. „Místo toho jsme
zařadili vyloženě herní trénink s několika cvičnými sety, kdy holky rozdělené do dvou družstev hrály proti
sobě v co nejvyšším tempu. Aby to
aspoň z větší části imitovalo soutěžní
střetnutí,“ prozradil trenér Hanaček.
Uvidíme dnes večer proti Ostravě,
nakolik se tohle řešení osvědčilo.

Místo pøáteláku
jen cvièné sety

RYCHLÝ


VEČERNÍKU



aneb pohled
Kathleen Weiss
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venku a těsně 2:3, poprvé hned ve
vstupním utkání extraligového
ročníku 2015/16 (šlo o premiéru
kubánských posil Melissy Vargas
i Sulian Matienzo), podruhé letos
4. března (po této porážce byl odvolán z postu trenéra Peter Goga).

TELEVIZE?
ANO!

Když prostějovský volejbal před deseti lety vstupoval na vrcholovou ženskou
scénu, nebylo něžné pohlaví zpod vysoké sítě na obrazovkách České televize
vůbec častým hostem, spíš naopak. Na přímý přenos z tuzemské soutěže se dalo
narazit pouze výjimečně.
Razantní vtrhnutí ambiciózního VK do (mezi)národního dění však tenhle neradostný stav postupně změnilo. Najednou se živé vysílání ze zápasů UNIQA extraligy stalo docela častým pravidlem, diváci mohli v teple domova sledovat i finále
Českého poháru a medailové boje o mistrovský titul, nemluvě o maximálně atraktivních duelech evropské Champions League.
Tahle zlatá éra trvala několik let, ovšem postupně zájem České televize o volejbal
žen zase ochabl. Poslední roky tak znovu platilo, že aby se objevil na ČT Sport live,
muselo jít o výše zmíněnou Ligu mistrů, a to ještě nebyly pokryty zdaleka všechny
mače. Aspoň většina. Co se týká domácích soutěží, z těch na obrazovku naživo
proniklo pouze někdy pohárové finále a obzvlášť bolestivé bylo, že bitvy o extraligový primát zůstávaly téměř vždy mimo zájem veřejnoprávní stanice.
Až teď se možná začíná opět blýskat na lepší časy, neboť ČT do svého vysílání
zařadila řadové střetnutí kola nejvyšší soutěže žen. Což se nestalo už několik let.
A za takovou událost musí být všichni milovníci volejbalu v podání krásnějšího
z obou pohlaví jedině rádi bez ohledu na fakt, že jde konkrétně o souboj Prostějova s Ostravou. Výběr tohoto zápasu totiž dává naději, že by Česká televize nemusela v dalším průběhu sezóny opomenout mimořádně lákavá derby vékáčka proti
Olomouci okořeněná probuzenou rivalitou hanáckých soků.
Obecně platí, že kdo není v televizi, skoro jako by neexistoval. A ženské volejbalové dění
v republice si při své vzrůstající kvalitě i zajímavosti plnohodnotné bytí určitě zaslouží.

Marek Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov

„Že jsme během posledního týdne nehrály žádné utkání? Já osobně v tom nevidím žádný
problém. Na začátku sezóny po dlouhé přípravě to sice není úplně obvyklé, ale takhle vyšel
kvůli posunu z důvodu televizního přenosu náš ligový program a my jsme se s tím musely
co nejlépe vyrovnat. Absolvování přátelského zápasu plánovaného na čtvrtek by za takové
situace bylo fajn, nicméně i když k němu nakonec nedošlo, daly jsme si místo toho několik
cvičných setů s holkama proti sobě. Což mělo taky slušnou úroveň a splnilo to svůj účel.
Z mého pohledu je výhoda, že jsme teď měly hodně času pracovat na herních věcech, které nám v prvních dvou soutěžních duelech na hřištích Šternberka a Olomouce tolik nešly.
A k tomu samozřejmě musíme v současné fázi pořád vylepšovat celkovou sehranost týmu,
čemuž jsme se rovněž dost věnovaly. Třeba pro mě jako nahrávačku je souhra s parťačkami
naprosto klíčová. Věřím, že tréninkovou dřinu naplno prodáme s Ostravou i v Brně.“

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Sotva prostějovské volejbalistky
vstoupily do nové sezóny, už se musely potýkat s několika zdravotními
problémy. Zdárně je však překonaly
a momentálně je stav všech členek
hráčského kádru VK uspokojivý.
Klíčové je především uzdravení
pohnutých zad univerzálky Heleny
Horké, která ale musí každý den
provádět speciální uvolňovací cviky, aby se jí potíže nevrátily. Fit už je
také blokařka Veronika Trnková po
střevní viróze, kdy výsledky lékařských testů sice byly na hraně, ale
pustily ji zpátky do hry. Žádné utkání nevynechala jiná blokařka Nina
Herelová navzdory bolestivému
naražení ruky v zápěstí. Postižené
místo je stále citlivé, proto opora na
trénincích normálně smečuje a nechodí tolik blokovat. Kromě toho
potkaly menší trable i libero Julii
Kovářovou s kolenem, leč nejedná
se o nic vážného.

Z VÉKÁČKA 
Zdravotní stav Pouze dvakrát2
v celé více než desetileté historii oddílu podlehly ženy
#
VK Prostějov volejbalistkám TJ
Ostrava. V obou případech to bylo

ŽHAVÁ NOVINKA

Během uplynulého týdne neměly prostějovské volejbalistky na programu žádné utkání, proto jsme
do této rubriky vybrali nejlepší hráčku vékáčka
součtem jejich dvou prvních zápasů v letošní
extralize. Z čehož vyšla jako týmová jednička
slovenská blokařka, která sice ani v jednom
střetnutí vyloženě nezářila, ale obě zvládla na
výborné úrovni svého vysokého standardu. Dohromady tak Herelová nasbírala ve Šternberku a v Olomouci 23 bodů při skvělé úspěšnosti
v útoku 60 procent, z vítězných míčů bylo plných 6 es a také 4 koncové bloky. To vše vedlo
k souhrnné užitečnosti za dva mače +19, což je
krásná bilance. „Nina dělá každým rokem velký výkonnostní posun nahoru,“ ocenil i kouč
Miroslav Čada.

NINA HERELOVÁ

PODLE

volejbal

JEDNIČKA VK

44

Pondělí 30. října 2017
www.vecernikpv.cz
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po dvou kolech držely druhé místo.
„V obou dosavadních mistrácích jsme
část utkání odehráli velice dobře a část
o poznání hůře, střídali jsme kvalitní výkon se slabšími pasážemi, kdy
se dostavilo více chyb. Šternberská
výhra přitom byla povinná, zatímco
olomouckého úspěchu je možné si
navzdory zbytečným problémům cenit. Celkově je vstup do sezóny z naší
strany zatím průměrný, ale s důležitým faktorem, že jsme výsledkově
neklopýtli,“ okomentoval hlavní kouč
VK Miroslav Čada.
To ostravský celek se do aktuální edice elitní české soutěže odpíchl ještě
razantněji. Nejprve nedal venku příliš
šancí Přerovu, jenž podlehl jasně 0:3
(-13, -21, -19), a poté na své palubovce smetl také Šternberk 3:0 (13, 8,
17). Bez jediné ztracené sady byl tudíž
výběr TJ v čele průběžného pořadí.
A vypadá to, že se zdárně vyrovnává
s letním odchodem dvou výrazných
opor hráčského kádru, když do Francie přestoupily klíčová smečařka Petra

PROSTĚJOV Fanklub volejbalového oddílu VK Prostějov pořádá autobusový zájezd na utkání
4. kola UNIQA extraligy žen ČR
2017/2018 mezi Královým Polem
Brno a VK Prostějov.
Střetnutí dvou moravských týmů v
rámci aktuálního ročníku nejvyšší české soutěže se hraje v sobotu 4. listopadu od 18:00 hodin, sraz fanoušků je týž
den v 16:00 hodin na parkovišti u haly Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu marek.
sonnevend@email.cz nebo telefonicky na číslo 606 957 288. Uzávěrka
přihlášek ve středu 1. listopadu do 14.00 hodin.
Zájezd je tradičně zdarma, jeho účastníci si musí zaplatit pouze vstupenku na
samotný zápas. A vzhledem k omezené kapacitě jednoho autobusu platí pravidlo, že kdo se přihlásí dříve, ten jede.
(son)

fanoušků VK do Brna!

Hlaste se na zájezd

PROSTĚJOV Nezvykle, snad až
rekordně pozdě přichází domácí
premiéra volejbalistek VK Prostějov v soutěžním utkání. Úvodní
dvě kola UNIQA extraligy žen ČR
2017/2018 totiž odehrály venku
a zápas třetího dějství byl navíc
z uplynulého víkendu odložen kvůli televiznímu přenosu na pondělí
30. října - tedy na dnešek. První
představení na vlastním hřišti však
konečně přichází, a to proti TJ Ostrava od 18:00 hodin v hale Sportcentra DDM.
Vékáčko má za sebou hanácký dvojboj, jehož startovacím dílem bylo
zahajovací střetnutí nového extraligového ročníku ve Šternberku, kde to
z pohledu tamního Sokola dopadlo
0:3 (-9, -17, -21). Následně prostějovský tým vycestoval do nedaleké
Olomouce, aby vítězně zvládl i derby
proti svému největšímu rivalovi poměrem 1:3 (-21, -15, 22, -22). Tím
pádem mají obhájkyně mistrovského
titulu plný počet šesti bodů a v tabulce

„Dá se říct, že papírově Ostrava oslabila, ale na její výkonnosti se to nemusí
nijak negativně projevit. Zůstaly tam
zkušené volejbalistky, ztracené opory
byly solidně nahrazeny a mladé naděje se postupně zlepšují. Pod vedením
Pompeho určitě dál patří k medailovým adeptům v extralize,“ charakterizoval sílu nadcházejícího protivníka
kormidelník žen Prostějova Čada. „Náš
vzájemný souboj teď proběhne před
televizními kamerami a tím víc chceme předvést kvalitní výkon, abychom
v domácí premiéře obstáli. Jak po herní
stránce, tak co se týče vítězství, pokud
možno jednoznačného. Svým fanouškům bychom rádi naplno ukázali, co
umíme,“ pozval diváky do hlediště Miroslav Čada.
(son)

Nejprve tedy dnes proti Ostravě (viz
podrobná pozvánka), poté v sobotu 4. listopadu od 18:00 hodin na
půdě Králova Pole.
„Brno má stejně jako Ostrava kvalitní

sy
a zápa
34:2 n a sety
n
106:14

Prostějov vs. Ostrava

Celková bilance:

Ročník 2016/17
4. kolo extraligy (28. října 2016):
Prostějov - Ostrava 3:1 (-21, 24, 17, 6). 13. kolo extraligy (18. ledna 2017): Ostrava - Prostějov 1:3 (-19, 22, -13, -20). 21. kolo extraligy (4. března 2017): Ostrava - Prostějov 3:2 (23,
-20, -20, 25, 10). 24. kolo extraligy (25. března 2017): Prostějov - Ostrava 3:0 (9, 23, 13)
Ročník 2015/16
1. kolo extraligy (15. října 2015):
Ostrava - Prostějov 3:2 (22, -13, -23, 21, 11). 10. kolo extraligy (28. listopadu 2015): Prostějov - Ostrava 3:0 (17, 17, 19). 21. kolo extraligy (20. února 2016): Ostrava - Prostějov
0:3 (-17, -20, -17). Finále Českého poháru (24. února 2016): Prostějov - Ostrava 3:0 (25,
23, 17). 24. kolo extraligy (11. března 2016): Prostějov - Ostrava 3:1 (19, -23, 17, 18)

vzájemné zápasy v minulé a letošní sezónì

hráèská soupiska
1 Klára Sedláčková
blokařka
2 Tereza Diatková
univerzálka
3 Karin Žolnerčíková smečařka
4 Nikola Teperová
libero
6 Hana Čuboňová
univerzálka
7 Iva Nachmilnerová blokařka
8 Vilte Makauskaite
smečařka
9 Adéla Chevalierová libero
10 Klára Faltínová
smečařka
11 Iva Šípová
nahrávačka
12 Helena Kojdová
smečařka
14 Kateřina Zemanová blokařka
15 Kateřina Valková
nahrávačka

Struèné pøedstavení TJ Ostrava

Kojdová i zdatná univerzálka či též
smečařka Marie Toufarová. Kromě
toho sever Moravy opustilo ještě účko
Magdalena Zedníková.
Prvně jmenovanou nahradila její sestra Helena Kojdová vracející se po
dlouhé zdravotní pauze. Dále klub
na smeč získal zahraniční posilu Vilte
Makauskaite z Litvy, na diagonálním
postu nastupuje Hana Čuboňová.
Kromě těchto plejerek jsou tahounkami družstva národní reprezentantky
Kateřina Valková (nahrávačka) s Ivou
Nachmilnerovou (blokařka), základní
sestavu pak doplňují na druhém bloku
Kateřina Zemanová a na liberu Nikola
Teperová. Z lavičky všemu velí trenér
Zdeněk Pommer, současně i lodivod
nároďáku ČR.

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov

K naplnění téhle dílčí touhy ordinoval
svým svěřenkyním intenzivní program
v přípravě. „Oba dosavadní zápasy odhalily rezervy, které ve své hře máme.
Během úvodního střetnutí jsme neměli optimální obranu, ve druhém souboji
nám pro změnu tolik nefungoval útok
a v obou případech se místy projevily
větší potíže na přihrávce. Tím pádem
jsme na trénincích měli spoustu práce
včetně toho, abychom se dál posouvali
v celkové sehranosti a lepším fungování
mančaftu v různých herních situacích,“
nastínil Čada, k čemu všemu bylo využito osm dní časového prostoru.
Nechybělo ani zpestření v podobě
úterního oficiálního focení družstva, naopak snaha o uskutečnění
čtvrtečního přátelského duelu nevyšla (o obou těchto tématech píšeme více na jiných místech dvoustrany). Pochopitelně měly prostějovské
hráčky též nějaké zasloužené volno,
byť ne mnoho. A teď už je čekají dvě
nelehké bitvy během jednoho týdne.

Domácí premiéra dnes večer s Ostravou!

Původní zpravodajství
pro Večerník

ročníku 2017/2018, má střetnutí pro
vékáčko značnou důležitost. „Někteří
naši fanoušci s námi byli v Olomouci
a ti nejvěrnější dokonce už předtím ve
Šternberku, ale s Ostravou se poprvé
Marek
ukážeme v soutěžním utkání všem
SONNEVEND
prostějovským příznivcům. A samozřejmě nám moc záleží na tom, abyVzhledem k přítomným kamerám ve- chom zanechali co nejlepší dojem,“
řejnoprávní stanice a faktu, že půjde zdůraznil kouč volejbalistek VK Miroo premiéru na vlastním hřišti v novém slav Čada.

PROSTĚJOV Není úplně běžné, aby hned zkraje sezóny
měl tým ve vrcholovém volejbalu více než týdenní přestávku mezi dvěma soutěžními duely. Ženám VK Prostějov se
to nyní přihodilo a s nastalou situací se snažily naložit tak,
aby zdánlivou nevýhodu změnily ve svůj prospěch. Zatím
poslední mistrák absolvovaly úřadující mistryně republiky
předminulou sobotu 21. října v rámci druhého extraligového kola na olomoucké palubovce, kde zvítězily 3:1. Jejich
duel třetího dějství elitní tuzemské soutěže byl pak kvůli
přímému přenosu České televize na programu ČT Sport
přeložen ze soboty 28. na pondělí 30. října od 18:00 hodin.
Tudíž se doma proti TJ Ostrava představí teprve dnes večer.

volejbalistky intenzivní tréninkové práci
PROSTĚJOV Už minulý rok zavítal na náměstí T.G. Masaryka
v rámci Prostějovského léta Sebastian. Tehdy se tak stalo poprvé
a hned po koncertu její protagonisté vzkazovali: „Chtěli bychom
do Prostějova zajet znova, abychom
lidem ukázali, že umíme zahrát ještě
líp!“ Rok se s rokem sešel a Sebastian přijede zazpívat nové „vesmírné
písně“! Stane se tak již tento pátek
3. listopadu ve Společenském domě
od 19:00 hodin.
Popový zpěvák, kytarista a textař Sebastian se po úspěchu svého prvního
samostatného turné chystá v listopadu na novou koncertní šňůru
po celé České republice s názvem
VESMÍRNÁ TOUR 2017, a přesně
podle toho bude vypadat i scéna. První
možnost setkání se zpěvákem osobně
bude mít Prostějov a to i v rámci autogramiády, která bude následovat
bezprostředně po koncertu. Na pódiu
zazní všechny dosavadní hity Sebastiana, včetně nejnovějšího songu
Vesmírná i další nové písně!
Sebastian Navrátil, jak zní celé jeho jméno, se v minulosti nejvíce vryl do paměti
singlem Toulavá, který samozřejmě
nechybí na jeho poměrně novém debutovém albu s názvem Hvězdy, za jehož
prodej získal zlatou a platinovou desku.

Jeho singly Toulavá, Záchranný bod, Až
na to přijde, Hvězdy a Náhradní díly se
všechny vešly do české rádiové Top 3
a stále se drží na pozici nejhranějších
českých skladeb. „Ve všech těch písních
je kus mě, nejosobnější však pro mě
jsou písničky s názvem Hoříš a Hvězdy,“
komentuje Sebastian singly na desce
Hvězdy a dodává: „Na dvou písních
z mého cédéčka hostovali kluci z Atmo
Music, konkrétně se mnou spolupracovali na písni Polety a Vesmírná. A právě
k Vesmírné nyní připravujeme i videoklip.“
Nejenže kapela zahraje ty nejlepší
songy z nové desky, ale odhalí i zcela originální háv svých koncertů.
„„I když lidi mají stále nejraději Toulavou, já nejraději na koncertech hraji
VESMÍRNOU, mám ji totiž nejméně
oposlouchanou a má pro mě šílenej
drive, strašně mě baví,“ prozradil.
„Všechno jsme pečlivě připravovali,
abychom vám dali maximum a mohli
jste si odnést jedinečný zážitek!“ láká
své fanoušky Sebastian.
Se Sebastianem přijede i pop-rocková kapela Like-it, která hrála jako
předkapela na Rockfield tour 2015,
2016 skupiny Chinaski.
Předprodej vstupenek probíhá
v kavárně Planeta malého prince
a na webu www.smsticket.cz.

saa
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dnes ještě nic nejedl,“ uzavřel show Josef
Náhlovský.
Pak už přišel na pódium host
z nejhvězdnějších. „Zdravím vás, přátelé,
jsem v Prostějově po dvacáté a musím říci,
že pokaždé je tu skvělá atmosféra. Stejně
jako teď,“ prohlásil Karel Gott. Následovala série legendárních písní. Být stále
mlád, C´est la vie nebo například Dám
dělovou ránu. Šarmantní zpěvák ukázal,
že, co se ho týče, být stále mlád pro něj není
velký problém. „Vidět Božského Káju byl
vždycky můj velký sen a jsem ráda, že se mi
splnil. Pořád je to krásný chlap se skvělým
hlasem,“ řekla po vystoupení fanynka
Šárka Rychlá. Není se čemu divit, Karel
Gott vždy byl, je a bude božský.
Po jeho vystoupení zavítal na pódium
šéf TK PLUS Miroslav Černošek,
aby předal řediteli Gymnázia Jiřího
Wolkera Michaelovi Šmucrovi šek pro
Divadlo Point v hodnotě 15 000 korun.
Divadelní festival Aplaus tak zase jednou dokázal udělat všem přítomným
radost, postarat se o velkou zábavu
a přispět i na dobrou věc.
Závěrečná show, byla skvělou tečkou za
jubilejním desátým ročníkem divadelní
přehlídky Aplaus. Hvězdné obsazení
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nejdříve zkušebně, pak už budete mluvit
vy,“ usmál se lišácky. Kvitová se smíchem
nadabovala scénu, pro kterou šprýmaři
ze zákulisí vymysleli text z jejího života,
a publikum se smálo na celé kolo...
Ani teď však neměly naše bránice klid.
Jako další přišel na scénu Karel Šíp. Po
vyprávění jedné své historky ze života
zazpíval písničku o tom, jak by si přál stát
se prezidentem, která vtipně reflektovala
současnou politickou situaci. Z té si však
dělali legraci celý večer skoro všichni
účinkující. Po zpěvu přichází na řadu show
ve stylu Všechnopárty se vzácným hostem
Josefem Náhlovským, jehož historky jsou
spíše pro ty otrlejší z nás. Šíp vyprávěl
příběh ze svého mládí, kdy se poprvé setkal se striptýzem, z něhož má trauma po
celý svůj život. Situace, kdy místo krásné
striptérky přichází obézní starší paní, byla
spíše úsměvná, trauma, o kterém vyprávěl
Náhlovský, bylo naprosto děsivé. Stačí
říct, že z romantického večera se stal večer
s nevolností žaludku a uklízením bílých koberců. „A ponaučení, které plyne
z mého příběhu? Pokud máte naplánovaný důležitý večer, nejezte dohromady
čočku, třesně, mléko a nepijte alkohol.
Vlastně nejezte vůbec nic, já jsem třeba

nejednou zvedli publikum ze sedadel
k dlouhotrvajícímu potlesku, což nás
samozřejmě hřálo u srdce,“ zhodnotil za
spolupořádající společnost TK PLUS její
ředitel pro PR a marketing Tomáš Cibulec.
Divadelní přehlídku Aplaus navštívilo
za deset let více než čtrnáct tisíc diváků,
kteří zhlédli tři desítky představení. „Za
naši společnost TK PLUS mohu slíbit, že
Aplaus bude nadále pokračovat a příznivci
divadla se mohou těšit na jedenáctý
ročník,“ vzkázal Cibulec.

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

a jsou propracovanější. I díky tomu nám
sem začínají jezdit lidé z celého okolí.
Navzdory tomu, že letos počasí nebylo právě ideální, tak jsme zaznamenali
účastnický rekord,“ pochvalovala si Bašková s tím, že příští rok se Vrchoslavské
strašidlení bude konat opět v den před
říjnovým státním svátkem.
„Byly jsme tu letos poprvé a jsme moc
spokojené. Pokud to zde bude zase, určitě
dorazíme,“ vyjádřila se paní Ilona, která
do Vrchoslavic přijela se svojí dcerkou
z nedalekých Nezamyslic.

8 &) (  + $+  L9 +" Foto: Martin Zaoral

v SVČ Němčice nad Hanou. V nedalekých Vrchoslavicích ovšem bydlí a tak
se do organizace akce pustila ve spolupráci s místní obcí, hasiči i sokoly.
Valná většina strašidel se ovšem rekrutovala z řad mladých členů klubu instruktorů SVČ, kam dochází žáci od sedmé
třídy základních škol a středoškoláci.
Díky tomu se bubáků na strašidlení sešlo skutečně požehnaně. „Akce byla určena původně pouze pro místní, začínali
jsme s deseti strašidly. Její obliba však
každoročně stoupá, strašidel je stále více
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Večerník se během několika posledních
týdnů marně snažil spojit s Natašou
Balážovou, ale buďto nebrala telefon,
nebo byl její mobil nedostupný. „I kdybyste se jí dovolali, tak vás stejně asi
pošle někam. Stejně jako mě,“ myslí se
Jakubčík.
Co nyní bude s mužem, který se
před dvěma a půl lety stal obětí brutálního trestného činu? „Nevidím
svoji budoucnost v tom, že bych svůj
život dožil v azyláku. Tady bych zřejmě
přišel o nervy. Na radnici jsem požádal
o byt v domě s pečovatelskou službou.
Řekli mi, že by mě mohli umístit do
domu v Hacarově ulici. To by bylo
moc pěkné, hned vedle je Hloučela.
I psa by mi prý povolili,“ zasnil se Pavel
Jakubčík.
(mik)

Večerník se bude snažit osudu nešťastného muže pomoci.
Pokud byste se chtěli přidat a měli třeba nějaký nápad,
stačí se ozvat na e-mail: redakce@vecernikpv.cz!

ulicí, kde mě přijali. Za to jsem jim
vděčný, ale můj život stojí za ho...,“ svěřil
se exkluzivně Večerníku Pavel Jakubčík,
který je dodnes částečně ochrnutý a bez
speciálního vozíku by byl uvězněn mezi
čtyřmi stěnami, aniž by se dostal se ani
ven. „Bydlím na jednom pokoji s vrahem, co seděl přes patnáct let ve Valdicích! Je to už celkem neškodný dědek.
Jenom furt sbírá po zemi vajgly,“ podotkl Pavel Jakubčík.
K důvodům rozchodu s Natašou
Balážovou se příliš vyjadřovat
nechtěl. „Velmi mě zklamala, těžce
to nesu. Ale popravdě vám řeknu,
že se bojím o tom všem mluvit. Ani
nevíte, co jsem si v Kralicích musel
prožít...,“ nechává si Jakubčík okolnosti této partnerské epizody pro sebe.

>>>dokončení ze strany 9
Mezi hlavní aktivity bude proto patřit
připomínka osudu početné komunity židovských občanů zavražděných
nacisty za II. světové války, ale i navazování kontaktů s potomky bývalých
obyvatel Prostějova.
„Dlouhodobým cílem spolku je pak
přispět k posílení významu Prostějova
jako města s bohatou duchovní a kulturní

tradicí. Mezi zakládajícími členy jsou
proto zejména lidé se vztahem k historii,
kultuře a duchovním hodnotám. Uvítáme v našich řadách každého, kdo může
osvětou přispět k předávání známých
i méně známých kapitol dějin města
Prostějova veřejnosti odbornou i laickou
formou,“ dodal Šmucr. Čestnými členy
spolku jsou i prostějovská rodačka Maud
Beerová z Izraele nebo Ofer Pelled žijící

v Jeruzalémě, jehož rodina Bleichfeldových žila v Prostějově.
Premiérovou akcí spolku určenou široké
veřejnosti bude přednáška historiků
Karla Kavičky a Marie Dokoupilové
„O zrušení starých prostějovských
hřbitovů a našich hodnotách“, která se
uskuteční 15. Listopadu od 17:30 hodin
v sále Českobratrské církve evangelické
U Kalicha 1 v Prostějově.
(red)

V Prostějově vznikl nový spolek Hanácký Jeruzalém

PROSTĚJOV Bylo 13. května 2015,
když v ubytovně v Olomoucké
ulici Pavla Jakubčíka brutálně napadl dvaadvacetiletý Rom, který
jej opakovaně kopal do hlavy,
hrudníku i břicha. Později útočník
u prostějovského soudu za tento čin
vyfasoval sedm a půl roku kriminálu.
Jakubčík strávil půl roku v nemocnici, než jej propustili do domácího
ošetřování. Ujala se ho přítelkyně
Nataša Balážová a společně pak bydleli v Kostelecké ulici. Jenže po
necelých dvou letech je s jejich vztahem konec a Pavel Jakubčík se ocitl
bez prostředků v azylovém domě...
„Byt v Kostelecké jsme museli opustit,
takže jsem si sehnal pronájem v Kralicích na Hané. Přítelkyně mě ale vykopla
a já neměl kam jít. Policajti mě nakonec
přivezli sem do azyláku za Určickou
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Už loni na tuto akci vyrazily bezmála
tři stovky účastníků. Vzhledem k tomu,
že organizátoři pouštěli jednotlivé zvědavce po malých skupinkách ve zhruba
dvouminutových intervalech, vytvořila
se na startu četná skupina nedočkavců.
Pořadatelé i příchozí na to letos zareagovali a trousili se průběžně mezi pátou
a sedmou hodinou večerní. „Abychom
čekání u startu zpříjemnili, dali jsme
tam tentokrát různé aktivity například
lovení duchů,“ zmínila se Eva Bašková, která je známá ze svého působení

Martin
ZAORAL

pro Večerník

původní
reportáž

VRCHOSLAVICE „Kdo se bojí,
nesmí do Vrchoslavic,“ platilo
uplynulý pátek na jihu regionu.
Den před připomínkou vzniku samostatné ČSR se zde již
posedmé konalo Vrchoslavské
strašidlení. Jeho účastníci se sešli za zdejším hřbitovem, aby se
následně vydali na zhruba dva
kilometry dlouhou trasu, kterou
bylo možné i s kočárkem absolvovat za zhruba čtyřicet minut.
Po cestě na ně čekalo celkem
šestapadesát strašidel, která sice
vypadala děsivě, ve skutečnosti však byla hodná. Večerník se
o tom přesvědčil na vlastní kůži...

BYLI JSME
U TOHO

znovu v Prostějově STRAŠIDLENÍ  "#$& $'



se tleskalo vestoje

hit za druhým, písničky, kterými si od
roku 2008 podmaňoval statisíce hudbymilovných lidí v této republice. A na
koncertní pódia se vrátil rovněž s písní,
kterou před třemi lety vyškrtl ze seznamu
předváděných na různých koncertních
šňůrách. Hit Pánu bohu do oken sklidil
obrovský aplaus. „Celý svůj život žiji tím,
že chci mluvit s lidmi, chci být přítel všem
a každého si vážit. Ale chce to se angažovat,
i v politice. Já mám obrovský problém
s Babišem a Okamurou. Ale v životě bych si
nedovolil nadávat někomu, kdo je volil. To
je přece každého věc. Věřím, že nebudeme
zase další čtyři roky v pr....,“ pronesl Tomáš
Klus za frenetického potlesku fanoušků.
Z vystoupení Tomáše Kluse byli
Prostějované opravdu nadšeni, kdo
na koncertu nebyl, může jen litovat.
Případně se podívat na videozáznam,
který najdete na www.vecerikpv.cz. „Já
jej mám fakt ráda, snad mi jeho paní promine. Líbí se mi jak jeho písničky, tak i postoj
k životu a společnosti vůbec. Co říká, má
hlavu i patu. Přestože do někoho šťourá,
dělá to tak, že to neurazí,“ řekla Večerníku
během koncertu Lucie Dvořáková, která
prý nevynechá jediný koncert Tomáše
Kluse na Moravě. „Doufám, že už kvůli
těmto velmi příjemným lidem se do
Prostějova co nejdříve vrátím,“ svěřil se
Večerníku samotný Tomáš Klus.
Exkluzivní rozhovor s tímto jedinečným
písničkářem přinese Večerník v jednom
z listopadových čísel.

Vrchoslavské
SEBASTIAN
ŽENYOsmidenní
VK: PO zápasovou
VOLNÉM
TÝDNU
DVA
TĚŽKÉ


pauzu věnovaly prostějovské

letos slavíme jubileum...

PROMÌNY

servis pro ženy

VEÈERNÍKU

Pánská proměna image změnila muže

Jiří
SLEČKA

exkluzivní
snímky
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„Chci omládnout!“ Takto výmluvně znělo přání Jana Světlíka,
který se redakci Večerníku přihlásil až z Havířova. Na doporučení kamaráda z Prostějova zkrátka sebral odvahu a přihlásil
se. „Vždyť se není čeho bát, můžu vypadat pouze líp, navíc
si myslím, že to bude super zážitek. U nás v Havířově vůbec
žádná proměna není, je tedy fajn, že něco takového máte,“
pochvaloval si projekt PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který
vznikl v dubnu 2015. A přidal vzkaz: „Nerozumím tomu, jak
je možné, že jsem v pořadí teprve druhý muž! Pánové, myslím
si, že o hodně přicházíte!“
Tentokrát bylo při proměně opravdu hodně veselo, což mohou
potvrdit všichni členové našeho týmu. Entuziausmus neopustil Jan Světlíka po celou dobu konání. Jako první jsme se druhou říjnovou sobotu ráno sešli v prodejně RV Fashion, kde se
o našeho vítěze postaral sám majitel. Dále jsme se přemístili do
Naisy Gentlemen, kde probíhala změna účesu, úprava vousů
a netradičně i zkoušení brýlí z Optiky Wagner. Vše se zvládlo
perfektně. Samotný závěr je pak zachycen při fotografování
a natáčení, oboje probíhalo nejdříve v Naisy Gentlemen a následně na zahradě prodejny RV FASHION. „Proměna muže je
pro nás velkým zpestřením, konečně taky odvahu sebral i chlap,
ačkoliv to zní vlastně trochu vtipně. Průběh proměny probíhal
hladce a s konečným výsledkem jsem spokojená, ale nechci
předbíhat,“ nechala se slyšet patronka PROMĚNY IMAGE a redaktorka Servisu pro ženy Aneta Křížová.
Splnili jsme přání pana Jana a skutečně omládl? To zjistíte na
následujících řádcích...
Pojďme se tedy podívat, jak vše dopadlo. Také tentokrát jsme
vše znovu pečlivě zmonitorovali, tudíž co nenajdete zde, stačí navštívit internetové stránky www.vecernikpv.cz. Čeká
tam na vás obsáhlá fotogalerie a video z pánské PROMĚNY
IMAGE pro měsíc říjen roku 2017.

Aneta
KŘÍŽOVÁ

připravila
pro Večerník

1. krok - volba obleèení
klikni na

FOTOGALERIE

Na další fotografie a video se můžete těšit na internetových stránkách www.vecernikpv.cz.

PROSTĚJOV Tři roky strávil písecký odchovanec Tomáš Nouza v
Českých Budějovicích, než v létě docela nečekaně přestoupil do
Prostějova. Proto je jasné, že v sobotním vzájemném duelu Jestřábů
právě s Motorem měl speciální motivaci pomoct svému současnému zaměstnavateli k překvapivému bodovému zisku. To se aspoň
částečně povedlo, ačkoliv první gól vstřelili Jihočeši z přesilovky po
Nouzově vyloučení a útočník LHK se kvůli tomu hodně rozčiloval na
sudí. Náladu si spravil druhou asistencí u vyrovnávací trefy na 2:2,
aby po střetnutí Večerníku svolil k interview.

15

VÝHODNÉ
:  



 !

„Venca Nedorost je podle mě nejen
hlavní silou současných Budějovic, ale i
tváří celé první ligy. Má za sebou neskutečnou kariéru a pro Motor je moc dobře, že v něm takový hráč zůstal. Ukazuje
tím, o jakého srdcaře jde.“
 Jak bitvy proti svému bývalému
klubu prožíváte vy osobně?
„Není to úplně jednoduché. (pousměje
se) Já ty kluky vesměs všechny znám a
můžeme se nějak pošťuchovat před zápasem, ale během něj to jde samozřejmě
stranou. Než utkání začalo, s chlapama
jsme se pozdravili a prohodili pár slov,
potom už se každý soustředil na svou
práci. Kamarádství musí jít stranou, na
ledě je to boj.“
 Vypsal jste do kabiny odměnu za
vítězství nad mužstvem, ze kterého
jste na Hanou přišel?
„Pochopitelně, tohle je úplně běžné. Každý hráč na svůj předchozí klub vypisuje
pro vzájemný souboj speciální prémie a
já nebyl žádná výjimka, nějakou korunu
navíc jsem spoluhráčům za vítězství slíbil.“
 Dojde aspoň k částečnému vyplacení s ohledem na výsledek 2:3 v
prodloužení?
„Normálně se platí za tříbodovou výhru,
ale uvidím, jak se domluvíme s týmovým pokladníkem.“ (smích)
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chiku. Takových chyb se určitě musíme
vyvarovat.“
 Dvakrát jste zase skórovali z přesilovek. Ty vás hodně drží, že?
„To máte pravdu. Máme dvě výborné
přesilovkové formace a je docela jedno, která z nich je zrovna na ledě. Jde
to zaplaťpánbůh oběma a můžeme jen
doufat, že to takhle dobře bude i dál pokračovat.“
 Byl jste u vyrovnávacího zásahu
na 2:2 právě při početní výhodě. Jak
se zrodil?
„Nahrál jsem Tomáši Divíškovi, on to dal
Honzovi Rudovskému a ten krásně trefil
střelu pod víko. Máme něco natrénovaného z přípravy, zkoušíme různé signály.
Ale tahle situace po pravdě vyplynula ze
hry, nešlo o nic nacvičeného.“ (úsměv)
 Viditelně největší potíže vám dělala útočná řada s Václavem Nedorostem. Souhlasíte?

námi srovnatelní a stejně jako my bojují o tu osmičku. Tyhle bitvy s celky
z nějakého čtvrtého až desátého místa tabulky prostě je potřeba zvládat
co nejčastěji vítězně.“

né neprocházejí zrovna úspěšným
obdobím, během minulého týdne
nestačili na Slavii Praha 1:2 ani v Litoměřicích 4:6. Vinou těchto dvou
porážek již zdaleka nevedou WSM
ligu jako zkraje probíhajícího ročníku, místo toho spadli na sedmou pozici. A mají jen o čtyři body více než
jestřábí dravci.
„Čeká nás pak delší volno, tím víc
musíme dát do posledních tří utkání
před ním. Není na co se šetřit, naopak je potřeba vydat všechny zbý-

vající síly. Pořád držíme kontakt se
středem tabulky, a pokud se chceme
posunout výš, potřebujeme v každém z nejbližších utkání bodovat,
ideálně naplno. Repre pauza by se
nám pak prožívala samozřejmě mnohem příjemněji,“ zamyslel se kapitán
elhákáčka Matouš Venkrbec při vyhlížení nelehkého dílčího finiše.
Vzájemné duely ve WSM lize
2017/2018: Benátky nad Jizerou –
Prostějov 4:2, Prostějov – Kadaň 5:1,
Frýdek-Místek – Prostějov 4:1.

měl po víkendu zapojit do přípravy,
uvidíme, ve kterém utkání nastoupí,“
odtušil kouč ptačí letky Jiří Vykoukal.
Soupeřově střídačce velel Marian
Jelínek, jenž to v Prostějově dobře zná
ještě z konce minulého tisíciletí. Tehdy
sem pravidelně každé léto jezdil s Jágr
Teamem včetně jeho ústřední hvězdy,
neboť žijící legenda českého hokeje

právě tady často trénovala a odehrála řadu exhibičních duelů. Jelínek
přitom dělal Jágrovi osobního trenéra.
„Samozřejmě si na to vzpomínám a
na prostějovském zimáku si to dobře
pamatuju, v zázemí hostujícího týmu
se toho zase tak moc nezměnilo.
celý článek si přečtěte
na www.vecernikpv.cz

2:3 PP

První střelu na bránu vyslal ve 2. minutě
Holík od modré, Kváča vyrazil betonem.
A pak už to začalo pořádně lítat na druhé
straně kluziště. Ve 4. po jedovce Galamboše z levého kruhu vyřešil vzniklý závar
Neužil zalehnutím puku. Následné dvě
minuty strávili hosté kompletně v útočném pásmu a dostali LHK pod obří
tlak, postupně z něj pálili Pavlin, Pýcha,
Crowder i Fillman buď mimo, nebo do
Neužila. Domácí gólman zlikvidoval také

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Jeden z největších favoritů WSM ligy mužů ČR 2017/18
přijel uplynulou sobotu na prostějovský zimní stadión a plně zde
demonstroval svou hokejovou sílu.
Jestřábi se však před Českými Budějovicemi neposadili na zadek,
a byť většinu střetnutí 18. kola soutěže úpěli pod velkým tlakem, dokázali heroickou nezdolností urvat
alespoň jeden bodík. I ten má z natolik těžké bitvy svou cenu.

LHK PV
MOT ČB

hodně nebezpečnou dorážku Tomana
zblízka, načež Jihočeši pokračovali v náporu během přesilovky. A volný Rob v 9.
z pravého kruhu orazítkoval vzdálenější
tyč! Hanáci se ze soupeřova jha vymanili až ve 13., kdy Venkrbcova formace
roztočila před Kváčou menší kolotoč,
a Luňákovi chybělo jen půl kroku k doklepnutí do odkryté klece. Vzápětí musel
skvělý Neužil vytáhnout ukázkový semafor proti Šulkovu švihu zleva, neuspěl ani
nadvakrát Nedorost. Leč Vykoukalovým
svěřencům se zde povedlo převahu ČEZ
částečně otupit, například Hozák v 15. zakončoval z nadmíru slibné pozice. Stejně
jako Venkrbec krátce před přestávkou po
samostatném průniku ale ztroskotal na
Kváčovi.
S přesnými trefami se roztrhl pytel až zkraje druhé třetiny. Běžela 23. minuta, když
Motor opět svíral elhákáčko v početní
výhodě, Kutlákova nepovedená střela
od modré doklouzala pravou stranou
k Čermákovi a ten bekhendem z otočky
obhodil ležícího Neužila – 0:1. Přesilové
hry ovšem výtečně umí též ptačí dravci,
což ukázali ve 26. minutě, kdy Luňák zpoza brány dokonale nabil Venkrbcovi, jenž
zblízka zavěsil do levé šibenice - 1:1. V nastalé euforii z vyrovnání bohužel Jestřábi

propadli vzadu, Rob poslal do nájezdu
Čermáka a ten zezadu atakovaný s ledovým klidem zasunul kotouč blafákem do
bekhendu mezi Neužilovy betony pouhých sedmadvacet vteřin od vyrovnání
- 1:2. Po divoké pasáži se dění na chvíli
uklidnilo, načež zbytek prostřední periody patřil jasně lepším Budějovickým.
Šanci Crowdera z pravé strany zmařil Neužil, šikovná teč Galamboše prošla těsně
vedle (oboje v přesilovce), Dostálkovo
sólo finalizované blafákem znovu skončilo na Neužilovi a Pavlinova bomba po
hrubce v rozehrávce letěla o fous mimo.
V podobném duchu favorizovaný celek
navázal i na začátku třetí části, naštěstí Neužil dál úřadoval. Důležité bylo především
jeho zmaření dvou nebezpečných akcí dua
Dostálek + Galamboš, fantóma ve svatyni
Prostějova nepřelstil ani předtím dvakrát
úspěšný Čermák únikem v oslabení. S pomocí početních převah pak domácí přece
jen dokázali skoro permanentní nápor
soupeře otupit, aby se naopak sami tlačili
dopředu. A jejich bojovná snaha o srovnání skóre přinesla sladké ovoce. V 53. minutě při výše zmíněné přesilovce putoval touš
od Nouzy přes Divíška až k Rudovskému,
který ze své vyhlášené parkety na levém
kruhu překrásně zavěsil s pomocí tyčky

přímo do pravého vinklu, jen to zazvonilo
– 2:2! Rýsovalo se hodnotné dotažení náročného duelu do prodloužení, ale k tomu
hanácká parta ještě musela přežít oslabení
mezi 56. a 58. minutou. Zdařilo se díky
maximální obranné obětavosti i několika
zákrokům Neužila.
Došlo tedy na extra time, jehož většina se
odehrávala před jestřábí bránou. Trojice

LHK se sice jednou dostala ke Kváčovi,
leč bez pořádného zakončení. A vzápětí
bylo zaslouženě rozhodnuto na opačné
straně. Vynikající Nedorost přihrál Robovi, ten zprava pronikl před Neužila, chytře
si ho položil na led a perfektně přehodil
jeho ležící tělo – 2:3.
Statistiky z utkání a výsledkový servis
WSM Ligy najdete na stranách 26 a 27
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„Po nástupu k mužstvu se mu snažíme vtisknout trochu jiný styl hry. Na našem projevu už
to začíná být vidět a dovolím si tvrdit, že jsme v Prostějově měli převahu. Přijeli jsme si pro tři
body a jejich zisk byl na spadnutí, ale domácí využili dvě přesilovky jako svou největší zbraň,
což jim pomohlo k remíze v normálním hracím čase. Byl bych hodně zklamaný, kdybychom
po takovém průběhu nezvítězili, ale díky zvládnutému prodloužení se to nakonec zaslouženě podařilo. Dva body bereme, jakákoliv výhra se počítá – a zvlášť venku. Jsme spokojení, teď
musíme pracovat dál.“

|@{=%\\+|&:"#
„Pro nás zlatý bod. Kuba Neužil chytá celou sezónu výborně a dnes podal nadstandardní
výkon, čímž nám k remíze dost pomohl. Soupeř má velkou kvalitu, byl viditelně silnější na
kotouči a lepší v celkové práci s pukem. Rozdíl spočíval také v tom, že my při střelbě často
trefíme prvního bránícího hráče, zatímco budějovické pokusy většinou projdou až na bránu, zpravidla nebezpečně. Navíc jsme po vyrovnání na 1:1 a následně rychle inkasovaném
gólu zase přestali úplně hrát. Nakonec se nám díky přesilovkám podařilo zápas dotlačit až
do prodloužení, kde jsme třeba mohli nějak zvítězit, ale po pravdě je jeden získaný bodík asi
maximum, co dnes šlo urvat.“

  

Nedorostovi a spol. heroicky uzmuli bod

potvrdilo,“ konstatoval kapitán LHK
Matouš Venkrbec.
Určitě pomohl též fakt, že do obou
střetnutí uplynulého týdne šla
hanácká ekipa v téměř kompletním
složení. „Vlastně chyběli jen Honza
Starý, kterého si opět stáhly extraligové Pardubice, a Mára Drtina.
Ten je ještě zraněný, ale už by se

Marodka se vyprázdnila, VRÁTÍ SE I DRTINA A Marian Jelínek  -$$$

PROSTĚJOV Prvoligový kolotoč
čeká už brzy jedenáctidenní zápasová přestávka z důvodu reprezentačních akcí. Ještě předtím však
musí účastníci WSM ligy mužů ČR
2017/2018 včetně prostějovských
hokejistů zvládnout tři utkání během jediného týdne. Toho aktuálního.

kluzišti Kadaně beznadějně uzavírající průběžné pořadí soutěže. Outsider
má na kontě jen devět bodíků, přičemž na tuto cifru se dostal zásluhou
pátečního přemožení Havířova 3:2.
Předtím ale padl šestkrát za sebou a
dohromady bodoval pouze ve třech z
dosavadních osmnácti mačů.
Třetí bitvou týdne se pro tým Prostějova následně stane domácí zápas
proti Frýdku-Místku, který přivítají v
rámci 21. kola v sobotu 4. listopadu
od 17:00 hodin. Ani Severomorava-

Poslední tři duely před reprezentační pauzou:
Benátky doma, Kadaň venku a Frýdek doma

 Co říkáte na vývoj mače, jak vnímáte konečný výsledek?
„Vzhledem k průběhu zápasu si myslím,
že bod je pro nás zlatej. (úsměv) Budějovice měly víc gólových šancí a nám fantasticky zachytal Kuba Neužil, ten bod
je hlavně jeho. V prodloužení je to pak
loterie, udělali jsme tam chybu. Samozřejmě jsme chtěli ještě druhý bodík, ale
i jeden rozhodně bereme.“
Hned po vyrovnání na 1:1 jste inkasovalidruhoubranku.Srazilovástodolů?
„Každý gól, který dostanete rychle po
vlastním vstřeleném, není dobrý na psy-

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

 Čím se vám povedlo proti herně
lepšímu soupeři v závěru vyrovnat?
„Dali jsme do hry větší emoce, protože jsme prohrávali a chtěli s tím samozřejmě něco udělat. Chodili jsme víc
do brány, dohrávali protihráče, tím vytvářeli tlak. A vyplynula z toho přesilovka, kterou se nám podařilo využít.“
 Jaké máte zatím dojmy z působení v Prostějově?
„Nemůžu si na nic stěžovat. Většinu
zdejších kluků jsem znal, s dalšími
se seznámil a všichni jsme se dali
dohromady jako v každé jiné kabině. Máme dobrý mančaft, i zázemí je
na perfektní úrovni, jen na místním
zimáku je trochu větší zima. Je potřeba se teple oblékat.“ (směje se)
 Domů to teď máte hodně daleko. Nevadí vám to?
„Je pravda, že na jich Čech do rodného Písku je to odsud poměrně daleko, ale s takovým vědomím jsem
sem šel a nemám s tím problém.
Když je čas, tak vyrazím za rodinou, nebo naopak oni přijedou za
mnou.“
 Co budete nejvíc potřebovat k
postupu do play-off?
„Samozřejmě body. (úsměv) Hlavně
musíme uhrávat zápasy proti soupeřům ze středu tabulky, kteří jsou s

TOMÁŠ NOUZA: „BOD S BUDĚJKAMA JE ZLATEJ!“

dnešním soubojem na vlastním ledě
s Benátkami nad Jizerou (pondělí 30.
října od 18:00 hodin). Ty momentálně procházejí krizí, prohrály poslední
čtyři duely (včetně sobotního debaklu 2:8 v Karlových Varech), zvítězily
pouze dvakrát z uplynulých jedenácti
střetnutí. A tím pádem klesly s pouhými dvaceti získanými body na dvanácté místo tabulky.
Marek SONNEVEND Papírově ještě slabšího soupeře poSám hráč to v odvolání potvrdí,“ nap- Náročný program před možností tkají borci LHK ve středu 1. listopasal Večerníku v SMS zprávě s tím, že většího odpočinku otevřou Jestřábi du od 18.00 hodin, kdy nastoupí na
tímto škodíme hokeji, z čehož mu je
osobně smutno.
Nám taky... Jen jsme přece chtěli,
aby první muž klubu prostějovské PROSTĚJOV Před týdnem to s zlepšil a ruku v ruce s tím šly nahoveřejnosti vysvětlil, jak se celá situace Jestřáby nevypadalo nijak valně. ru i výsledky.
má. Je klidně možné, že svaz potrest- Měli za sebou dvě domácí porážky s Prostějovští hokejisté ovládli derby
al oddíl neoprávněně, znát postoj jediným vstřeleným gólem (Přerov v Havířově 5:2, navrch vydolovali
druhé strany by bylo o to více na 1:2, Slavia Praha 0:1), jejich ztráta cenný bod z bitvy proti Českým
místě. Místo toho jsme se dozvěděli, na klíčové osmé místo vzrostla Budějovicím (2:3 v prodloužení).
že chyba je v nás. Proč? Protože se do čtyřbodové trhliny, navíc se „Věřil jsem, že když si trochu
ptáme...
(red) potýkali s dost početnou marod- odpočineme a nabereme novou enerkou. Zdravotní stav se však rychle gii, může nám to znovu jít lépe. Což se

kolik posledních zápasů na svém ledě
máme průměr dvou vstřelených branek,
což je hrozně málo. Tohle potřebujeme
nutně zlepšit, víc se dostávat do šancí
a častěji je proměňovat. Pak můžeme
jít výrazněji nahoru jak výsledkově, tak
tabulkou,“ rozebral Jiří Vykoukal situaci.
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Závěrečným krokem, který byl tentokrát mimořádně již čtvrtým v pořadí, bylo fotografování a natáčení. První část probíhala
v Naisy Gentleman, kde vznikly snímky celého týmu a samozřejmě byly zachyceny prvotní okamžiky při představení nové
vizáže Jana Světlíka. Náš říjnový vítěz PROMĚNY IMAGE si po chvíli začal focení náramně užívat a pózování se mu stalo naprosto přirozeným. Jakmile bylo odhaleno zrcadlo, zcela žasl! „Jsem velice překvapen a nutno poznamenat, že mile,“ zářil štěstím.
Další část focení a natáčení pak proběhla v zahradě prodejny RV Fahsion, která hrála podzimními barvami. I zde tak vznikla celá
řada krásných obrázků.
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Do proměny Večerníku patří také stálý partner Optika Wagner, avšak tentokrát bylo potřeba trochu improvizovat.
Optiku jsme totiž přímo nenavštívili, naopak majitel Radek Wagner osobně přijel za námi. S sebou přivezl desítky
kusů brýlí a vybírali jsme tak rovnou na místě. A jak je již zvykem, než byste luskli prstem, Radek Wagner měl vskutku
rychle vybrané několikery brýle. „Muž, konečně progresivní chlap, co se toho nebojí. K pánskému casual outfitu jsme
zvolili TAG HEUER, který dokonale podtrhl styl. Takhle si můžete vyrazit na rande, do kina, ale klidně i na obchodní
schůzku,“ nastínil své myšlenkové pochopdy majitel optiky, která se nachází na náměstí Edmunda Husserla v bývalém
prostoru Café trio. „Další kusy jsou víceméně spíš formální, kde nechybí značky jako Porsche design nebo Tommy
Hilfiger. Jsme nadšení z toho, jak se tato proměna povedla, a přejeme zdejším mužům, aby jim záleželo na tom, jak
vypadají,“ pochvaloval si výsledek pánské proměny majitel optiky.

 

Prvotřídního servisu se Jan Světlík dočkal také v barber shopu Naisy Gentleman, kde o něj pečoval kadeřník a holič Karel Doseděl.
„Muž má jemné a vlnité vlasy, v určitých místech nejsou dorostlé do požadovaného střihu, tak jak by měl vypadat. Upravil jsem tedy
boční strany i zadní partii hlavy. Pan Světlík měl také na temeni velký vlasový vír, s čímž jsem trochu bojoval,“ konstatoval úvodem
vlasový expert. „Boční partie a kontury byly vlnité, takže jsem je vystříhal a vrchní část vlasů lehce poupravil. Pěšinku bylo v jeho
případě vhodné přehodit zleva doprava, takže mu vlasy hůře stály, ale nakonec to spravilo přelakování. Jako konečný styling jsem
pak zvolil provzdušnění vlasů pomocí kartáče, lakování a také jsem použil lehkou hlínu na vlasy,“ doplnil popis účesu Karel Doseděl.
„Co se týče vousů, tak ty jsem lehce přibarvil, ztmavil a natónoval, protože muž měl třídenní nevýrazné strniště. Použitá barva je
lehká a vydrží kolem dvou týdnů. Veškeré kontury jsem oholil dohladka břitvou. Tato úprava vousů tvář efektivně zúžila. Na závěr
jsem použil olejíček a balzám,“ zakončil popis jednotlivých kroků Karel. „Našemu výbornému holiči se úprava pana Světlíka skvěle
povedla. Nový účes a úprava vousů mu dodaly na jiskře. Myslím, že vypadá skvěle. Mám radost, že výsledná vizáž jej příjemně omladila,“ konstatovala s úsměvem Pavlína Vačkářová, majitelka salonu Naisy Gentleman.
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Za slunečného počasí jsme se v sobotu 14. října vydali do prodejny RV FASHION, kde se Jana Světlíka ujal majitel a odborník na pánskou
módu René Volek. „Pan Honza je světlý typ a barevně se k němu hodila modrá linka. Jako první jsme tedy zvolili bussines styl. Švestkově
modrý slimový oblek jsme doplnili o módní košili s modro-zeleným jemným vzorem, kde základem zůstala bílá barva. Kravata do barvy
obleku a hnědé doplňky jako boty či opasek pak uzavřely celkově výborný dojem. K obleku jsme ještě vyzkoušeli nový trend camel plášť,
což celkovou novou image jen umocnilo,“ popsal úspěšný start René Volek.
„Dalším outfitem byl směr casual, tedy separátní sako v kombinaci s volnočasovými kalhotami. Tento styl je panu Janovi velmi příjemný,
neboť jak sdělil, ´něco takového už potřeboval´,“ popsal s úsměvem. „Bylo vidět, že je to zřejmě módní směr, kterým se bude jeho šatník
ubírat.
V neposlední řadě nemohla chybět podzimní bunda do nepříznivého počasí, které se po slunných dnech již brzy dostaví. „Pan Jan vypadal velmi dobře v nejnovější kolekci RV, a to sako-bunda, tento kousek jsme opět kombinovali s další variantou kalhot ve stylu casual. Zvolené doplňky pak daly vyniknout celkově nové image,“ uzavřel výběr nového šatníku majitel RV FASHION. „Evidentně si svoji oděvní
přeměnu užíval a byl velmi nadšen, což mě těší. Navíc toto setkání bylo pro mě i velmi příjemným zážitkem,“ dodal René Volek.

zjistili jsme

navštivte stále více oblíbenější inter jubileum...

JAN SVĚTLÍK OMLÁDL A ZÁŘIL!
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Hokejový

3:2 v prodloužení nad Ústím i Kladnem
a podlehli Přerovu 1:2, Slavii Praha 0:1
plus teď čerstvě Českým Budějovicím 2:3
v prodloužení.

5

Již kvintet zápasů prostějovští hokejisté marně čekají na tříbodové vítězství v
domácím prostředí. Naposledy porazili
na svém ledě naplno Vsetín 4. října poměrem 5:4. Od té doby vyhráli dvakrát

FQUNQXC 5RQéÊX¾ VQVKå XG
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Mezi hokejovými mantinely

Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

„Středeční zápas v Havířově
jsme zvládli výborně. Soupeř
měl za sebou sérii čtyř výher
doma a tím byl psychicky
nahoře, navíc bývá na svém
ledě od začátku hodně aktivní
i nebezpečný. Tentokrát však
ne, úvod jsme lépe zachytili my. A v podstatě celé utkání
pak měli pod kontrolou, když
definitivně rozhodla naše rychlá odpověď po snížení na
2:3. Vzápětí jsme totiž odskočili
na 2:5 a získali moc důležité tři
body venku, navíc se konečně
víc prosadila naše útočná lajna,
což pomohlo celému mančaftu.
Nemůže ho pořád táhnout jediná produktivní formace. Škoda
je, že se nám poslední dobou tolik nedaří v domácím prostředí.
V sobotu proti Budějovicím to
samozřejmě bylo těžké, neboť
Motor má podle mého názoru nejsilnější tým v první lize
a většinu vzájemného střetnutí
nás přehrával. Pokud jsme ale
přesto tenhle souboj dotáhli
díky skvěle chytajícímu Kubovi
Neužilovi i dvěma využitým
přesilovkám až do prodloužení,
chtěli jsme jej samozřejmě urvat pro sebe. Což se bohužel
nepovedlo. Mezi jakýmkoliv
vítězstvím a porážkou je velký
emociální rozdíl, na druhou
stranu i jeden bod sebraný favoritovi má cenu.“

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Musíme nabrat síly, pořádně zabrat a začít zase pravidelně bodovat, burcoval
před týdnem kapitán prostějovských hokejistů. Že nemluvil do větru, to prokázal vlastním příkladem, jímž šel svým týmovým
parťákům. Ve středu na ledě Havířova při vítězství 5:2 jeden gól sám vstřelil (na 4:2) a u dalších
dvou asistoval spoluhráčům z útočné formace
Luňákovi, respektive Dvořáčkovi. V sobotu proti
Českým Budějovicím se pak Venkrbec znovu trefil
do černého, když tentokrát vyrovnával na 1:1.
I jeho zásluhou tak Jestřábi vydřeli z bitvy s favoritem cenný bod za prohru 2:3
v prodloužení. Gentleman ledových arén
a všemi oblíbený Maty zkrátka udělal
pro pozvednutí hanácké letky maximum,
co mohl - a pomohlo to.

MATOUŠ VENKRBEC

VEČERNÍKU

JESTŘÁB PODLE
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nek. Celý mančaft zaslouží poděkování,“
těšilo hlavního trenéra LHK Jiřího Vykoukala.
Sobotní šlágr doma s Českými Budějovicemi už ze strany jeho svěřenců herně tak
vydařený zdaleka nebyl, ovšem to se dalo
vzhledem k síle protivníka očekávat. Prostějovany šlechtí především fakt, že ani
vzdor značné hokejové převaze Motoru
nepřestali bojovat a nakonec s vypětím
všech sil vydřeli remízu po šedesáti minutách. Byť následně v prodloužení podlehli
2:3. „Do utkání jsme nevstoupili špatně,
ale velmi kvalitní hosté se postupně víc
a víc prosazovali, až nás dost přehrávali.
Škoda toho, že jsme po vyrovnání z přesilovky a inkasování druhého gólu úplně
přestali hrát, to se nám bohužel stává v letošním ročníku opakovaně. Budějovický
tým byl skoro ve všech ohledech viditelně lepší, tím pádem je konečný výsledek
asi maximem, na což jsme dnes mohli
dosáhnout. Z mého pohledu zlatý bod,“
shrnul Vykoukal.

Obrovské problémy dělala prostějovské
letce zejména útočná formace Václava
Nedorosta. „Venca je prostě pan hokejista, na prvoligovou soutěž ohromně
nadstandardní hráč. Snažili jsme se na
jeho útok posílat jednu naši lajnu, která
to docela zvládala, jenže on je tak šikovný, že se stejně dokáže prosadit. Skvěle si
pokryje puk, situace řeší s myšlenkovým
předstihem oproti ostatním, pořád je
o krok dál a právě jeho trojka s Čermákem a Robem nám dala všechny tři
branky. To se prostě nedá nic dělat,“ pokrčil kouč Jestřábů rameny.
Čemu elhákáčko vděčí za alespoň
dílčí zisk z takhle přetěžkého souboje proti favoritovi na postup do
extraligy? Bojovnosti, řadě výborných
zákroků gólmana Neužila a dvěma
využitým početním výhodám. „Kluci
dřeli, to se jim nedá upřít. Kuba chytá
skvěle celou sezónu, což dneska potvrdil. A přesilovky? Maty (Matouš
Venkrbec – pozn. autora) i Ruďák (Jan
Rudovský) to v nich krásně trefili, hra
v početní převaze nás dlouhodobě drží.
Naopak v pět na pět se moc neprosazujeme, tentokrát nám nefungovala
lajna zkušených lídrů, kterou jsme dali
dohromady. Na složení pětek se proto
musíme znovu podívat a asi je zase překopat,“ plánoval Vykoukal.
Mísily se v něm pozitivní i negativní pocity. „Samozřejmě je výborné, že jsme
po dobrém výkonu naplno bodovali
v Havířově a tím udrželi kontakt s osmičkou. Na druhou stranu pět gólů jako
tam bychom potřebovali pravidelněji
dávat taky v domácím prostředí. Za ně-

Konkrétně vedení oddílu chybovalo
tím, že ve zmíněné situační zprávě
neuvedlo dluh vůči kapitánovi
Matouši Venkrbcovi. Kromě toho
dlužilo 92 tisíc Kč i svazu poté, co
nezaplatilo pokuty za nezajištění povinnosti pořadatelské služby ve dvou
domácích zápasech s Přerovem.
Navíc mělo uhradit rovněž poplatky
za disciplinární projednání. K zaplacení všeho nakonec došlo až v
polovině září po urgenci ze strany
sekretariátu ČSLH.
Případem se zabývala také disciplinární
komise ČSLH, která odmítla obhajobu
klubu, že o povinnosti úhrady pokut v
určeném termínu nebyl informován.
Odvolala se na Licenční řád, který termíny jasně stanovuje. Prostějovu tedy
díky této záležitosti dokonce hrozilo
kvůli celé kauze vyloučení z WSM ligy,
k čemuž ale nedošlo, místo toho teď
disciplinárka vyměřila pokutu výrazně
přesahující stotisícovou hranici v korunách, konkrétně 132 050 korun!
„Částka byla stanovena jako součet
pevné pokuty a procentuální pokuty,
vypočítané z neuhrazené smluvní
odměny vůči hráči,“ napsal svaz se v
tiskové zprávě.
„Tahle záležitost jde úplně mimo
mě, proto se k ní nebudu vůbec
vyjadřovat,“ řekl na přímý dotaz
Večerníku
sportovní
manažer
Jestřábů Jiří Vykoukal. O moc
vstřícnější nebyl ani samotný šéf
klubu Jaroslav Luňák. Navíc vše
radikálně popřel. „Žádný dluh vůči
Matoušovi jsme neměli a nemáme.

2:5

HAVÍŘOV, PROSTĚJOV V případě
nezvládnutí středečního utkání 17.
dějství WSM ligy na havířovském
ledě hrozilo prostějovským hokejistům, že jejich bodová ztráta na postupovou osmičku pro play-off vzroste
do nepříjemně značných rozměrů.
Nestalo se. Jestřábi zahráli výborně,
předvedli na své letošní poměry mimořádně vysokou efektivitu v zakončení a jasným vítězstvím vylepšili
tabulkové postavení.
Důležité bylo, že hosté přečkali úvodní
nápor soupeře s rychlou šancí Mataie
(nadvakrát kryl Neužil), načež sami brzy
udeřili. Už v 6. minutě Žovinec dostal
puk vysokým obloukem za obranu až
na ujíždějícího Švarce, který rozpohyboval Bláhu a perfektně provedeným
blafákem mu touš zasunul mezi betony
- 0:1. Vzápětí mohli Jestřábi zvýšit, ale
přesilovkový tlak nezužitkovali. A navíc
jej přerušilo vyloučení Rudovského, jež
domácí po návratu Pořízka z lavice hanby potrestali. Zkraje 13. minuty křížnou
přihrávku Mataie tvrdě napálil z levého
kruhu Sikora do odkryté části brány, Ne-

AZ HAV
LHK PV

tanému zákroku na Ráce ve slibné příležitosti, aby v pozdější přesilové hře za
jiný faul mohli opět vyrovnat zásluhou
Fronka. Jeho tutovku na konci hezké
kombinace však vychytal Neužil. Šlo o
důležitý zákrok, neboť krátce po polovině zápasu zvýšil prostějovský náskok
Dvořáček přesnou střelou z vrcholu
kruhů, čímž korunoval rostoucí tlak
svého týmu - 1:3. Nepříznivý průběh
vyprovokoval severomoravský mančaft
ke zvýšené aktivitě a Neužil se měl co
ohánět. Postupně zlikvidoval pokusy
Baláže, dvakrát Fronka, Havla, Tomiho
i Drtila.

„Myslím si, že všechny ty zápasy, které jsme hráli a hrajeme s Havířovem, jsou kvalitní a kluci
si je užívají. Souhlasím, že utkání bylo vyrovnané a my jsme hráli, co jsme chtěli. Jakmile se
dostal soupeř na dostřel jednoho gólu, tak jsem věděl, že tam bude obrovský tlak z jeho strany.
Naštěstí jsme ale přidali rozdílovou branku na 4:2 a ta nám hodně pomohla.“

|@{=%\<\+|&:"#

„Utkání bylo vyrovnané, ale my jsme dělali chyby a měli výpadky v obranném pásmu, což
soupeř efektivně využíval. U nás mnoho hráčů po prvním inkasovaném gólu, který přišel
z normální chyby, odešlo po psychické stránce a začali jsme se něčeho bát. To je škoda, protože
hokej hrát umíme a měli jsme vlny v zápasu, kdy jsme mohli srovnat nebo i otočit. Rozhodla
pak další naše chybička, kdy jsme dostali gól na 2:4, hosté odskočili a už si to pohlídali. Prostějov byl připravenější, dal do toho více než my a zaslouženě vyhrál.“

¡ %;^^<%_+ |

  

užil se nestihl přesunout - 1:1. Ve zbytku
zahajovací třetiny pak duel pokračoval
vyrovnaně bez větších šancí, byť rány
Rudovského (těsně vedle) i Venkrbce
(do Bláhova betonu) nepostrádaly zajímavost.
Záhy po otevření druhé části vyslal nebezpečnou bombu kousek mimo Krisl,
nicméně byli to borci elhákáčka, kdo
šel znovu do vedení. Ve 24. měli novou
početní výhodu a tentokrát s ní naložili
dokonale, když průnik Venkrbce středem kluziště vyražený Bláhou pohotově doklepl Luňák – 1:2. O chvíli později
se havířovští rozčilovali kvůli nepotresDo třetí periody tudíž Vykoukalovi
svěřenci vstupovali s trvajícím dvougólovým polštářem, ovšem ten neudrželi.
Havířov totiž pokračoval v herní převaze, a byť skvělý Neužil dělal, co mohl,
ve 49. přece jen kapituloval. Baláž nabil
od zadního mantinelu Pořízkovi, jenž z
mezikruží efektně zavěsil pod víko – 2:3.
Co poté rozhodlo? Blesková odpověď
ptačí letky! Hned za minutu kotouč
rychle putoval od Mikliše přes Luňáka
až k volnému Venkrbcovi, který zblízka
trefil krásně pod horní tyč - 2:4. A aby
protivníka přešly jakékoliv myšlenky na
další zdramatizování mače, tak v čase
53.10 přidal pojistku Dvořáček finalizující novou kombinační akci třetí útočné
řady LHK, suverénně nejlepší v celém
derby – 2:5! Závěr se následně nesl v poklidu, vítězní Jestřábi jej bezpečně kontrolovali.
(son)
Statistiky z utkání
najdete na straně 27

Foto: Internet
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PROSTĚJOV O co v kauze LHK
Jestřábi a Českého svazu ledního
hokeje vlastně jde? Podle svazu,
potažmo jeho disciplinární komise
došlo ze strany prostějovského klubu
k závažnému porušení licenčního
řádu, když v situační zprávě uvedl
neúplné, respektive nepravdivé informace, navíc ve stanoveném termínu
neuhradil závazky vůči ČSLH.

➢ ze strany 25

otázky pro muže,
co se změnil...

BYLI JSME
U TOHO

„Je příjemnou změnou, že se nám konečně zase přihlásil muž, navíc s ohromným
odhodláním a nadšením pro změnu. Jan
Světlík je energický a veselý člověk, který se
nebojí experimentovat. Při proměně se nám
naprosto oddal a odevzdaně čekal na to, až
omládne, protože to bylo hlavním důvodem,
proč se přihlásil. Ke všemu neváhal vážit cestu až z Havířova.
Jakmile bylo zrcadlo na závěr odhaleno, byl
naprosto v šoku. Jan Světlík neskrýval radost
a nadšení ze své nové vizáže. Omládl o několik let a stal se z něj opravdový fešák. Účes,
na který není zvyklý, úprava a barva vousů,
brýle a nové oblečení, to vše udělalo své. Z Jana

se stal elegán, který zářil do všech stran. Jeho
dcera při odhalení dokonce prohlásila, že vypadá jako herec z televize. Při focení byste si ho
dokonce opravdu spletli s modelem, jak věrohodně působil. Jsem šťastná, že můj původní
záměr dělat lidem radost a zároveň přispět
k jejich spokojenosti se naplnil i tentokrát. Děkuji celému týmu, který se na této PROMĚNĚ IMAGE podílel, a těším se na vás opět
v listopadu. Dámy a pánové, neváhejte, hlaste
se a staňte se součástí již devětadvacátého dílu.
Čeká vás nezapomenutelný zážitek!“
Za celý tým Aneta Křížová
patronka projektu a redaktorka
servisu pro ženy

! ! 

 : !

ƔƔ Honzo, jak se po PROMĚNĚ IMAGE cítíte? Splnili jsme vaše přání?
„Splnili a cítím se naprosto fantasticky! Uvědomil jsem si, že i muž si může třeba u kadeřníka odpočinout a nemusí pospíchat. Já jsem žil ve spěchu, hodně práce a povinností,
k holiči jsem vždy vběhl na deset minut a stříhal se pořád dokola stejně už patnáct let. Až
v proměně jsem si u kadeřníka uvědomil, že opravdu nemá smysl pořád pospíchat a že by
si i muž měl udělat čas a brát to jako relax, odpočinout si tam, popovídat a hlavně se nebát
experimentovat. Nechat tu péči o vlasy úplně celou na odborníkovi, nemluvit mu do jeho
práce a prostě si to užívat. Po odhalení to byl šok, ale pro mě velice pozitivní. Asi by se to
říkat nemělo, ale opravdu jsem se sám sobě líbil a cítil se skvěle.“ (úsměv)
ƔƔ Co vás na celé proměně nejvíce překvapilo?
„Nejvíce to, že jsem se fakt nepoznal a to se sebou žiji už čtyřicet let. (smích) Celá ta proměna mi otevřela oči, a to v tom smyslu, že odborníci, ať už se jedná o kadeřníka, nebo
stylistu a všechny další, jsou lidé, kteří ovládají svou práci. Když se věnují lidem, kteří je
navštíví, tak to není z důvodu, aby tam ty lidi zdrželi a prodali jím ty nejdražší kusy, které
mají na skladě, a vydělali spoustu peněz, ale naopak. Rozumí své práci dokonale a dělají
vše, aby od nich člověk odcházel opravdu spokojený a cítil se skvěle. Takže jsem fascinován celou tou proměnou a lidmi, kteří se na ní podílejí, opravdu se mi všichni věnovali
a podařilo se jim něco neskutečného, nepoznal jsem sám sebe! Takže jsem si uvědomil,
že jak kadeřník, tak stylista by měli patřit do života každého muže, není to výsada žen, jak
jsem si dříve myslel.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Manželka byla opravdu překvapená, vůbec si nedokázala představit, jak se může pro ni
tak známý člověk změnit. (úsměv) Hned v pondělí ráno v práci byli všichni zaměstnanci
v šoku a dokonce mi ubírali roky, což jsou krásná představa i báječný pocit.“
ƔƔ Co byste vzkázal čtenářkám Večerníku?
„Ať se toho nebojí, zahodí všechny předsudky a utíkají na proměnu! Protože jsem si jistý,
že něco tak úžasného ještě nikdy v životě nezažili. Každý si může dopřát takový jeden den
relaxu, odpočinku a svěřit se do rukou pravých odborníků. Pro mě to byl životní zážitek,
tak proč by nemohl být pro každého.“ (úsměv)
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Klíčový přitom byl zejména středeční
triumf na ledě Havířova, kde Hanáci
uspěli v 17. kole druhé nejvyšší soutěže
přesvědčivě 5:2. Severomoravané se
před vzájemným střetnutím nacházeli
nečekaně vysoko v tabulce, navíc za sebou měli šňůru čtyř výher v řadě. S tím
větší vervou se hosté do důležitého
mače vrhli a moravského konkurenta
v derby suše přejeli. „V Havířově jsme
zahráli opravdu výborně, to je potřeba
říct. Tamní zápas sice nebyl bez chyb,
ale celkově se nám povedl. Kluci plnili
taktiku, hráli, co měli, a to rozhodlo, že
po snížení na 3:2 byli schopni opětovně
odskočit na rozdíl dvou, potom i tří bra-

Marek
SONNEVEND

Původní
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Pokud by prostějovští hokejisté nezvládli uplynulý
týden WSM ligy mužů ČR 2017/2018, začal by se jim základní cíl v
podobě průniku do vyřazovací fáze povážlivě vzdalovat. Nic takového však Jestřábi nepřipustili. V obou hraných duelech bodovali,
jednou naplno a podruhé s neméně velkou hodnotou aspoň částečně. A osmičce postupujících pro play-off se stále drží na dostřel,
z momentálně devátého místa na přijatelné tři bodíky.

vítězství v Havířově i bod s Budějovicemi

JESTŘÁBI
SE
RVOU
DÁL!
Postupovou osmičku do play-off přiblížilo
e až z Havířova


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

N a i s y
Gentleman je
klasické pánské holičství. Chceme vytvářet
prostředí, kde muži mají svůj svět
a cítí se v něm skvěle. Nabízíme
moderní služby, které navazují
na klasiku a staré časy, kdy muži
chodili do holičství za očistou,
relaxem a byla společenskou
nutností gentlemanská vizáž.
Vytváříme klasiku, moderní
trendy i extravaganci. Na pány
čeká profesionální péče od mytí
vlasů, masáže hlavy, přes stříhání
vlasů a vystříhávání vlasů různými
technikami, holení vousů břitvou
jako za starých časů, úprava
vousů kontur, dále také barvení
vlasů a chybět nemůže ani pánská manikúra. Samozřejmostí je
podávaní nápojů včetně kvalitních rumů, televize se sportovními programy, časopisy a také
prodej speciálních a pečujících
přípravků pro vlasy i vousy,
které jsou určenou pouze pro
barber shopy. Těšíme se na vaši
návštěvu.
Těšíme se na vaši návštěvu.

NAISY GENTLEMAN

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

Jiří Slečka
Productions
zajišťuje kompletní tvorbu
reklamních videí, spotů a promovidea. Kromě komerční produkce
natáčí i hudební klipy. Dále se
zabývá tvorbou originálních svatebních videí na míru a zároveň tak
zachování vzpomínek na jeden
z nejkrásnějších dnů vašeho života.
V hotových projektech naleznete
nejen samotnou videoprodukci,
ale i služby s ní spojené včetně zvukové postprodukce nebo zhotovení
audio spotů. Hotové projekty s referencemi najdete na www.jirislecka.cz. Z vaší myšlenky stvoříme
skutečnost.Těšíme se na vás.

JIØÍ SLEÈKA



    

Jan
Světlík

letos slavíme netové stránky www.vecernikpv.cz
Pondělí 30. října 2017
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Říká se, že všechno má svůj čas a to pochopitelně platí
i o cukroví. Sezóna pečení je ale nezadržitelně za dveřmi,
proto je již nyní ta pravá doba na objednání vánočního cukroví. Neotálejte tedy, jako každoročně budou mít brzy všude zaplněné trouby a pece. Ti z vás, co si pečou cukroví sami,
mohou pomalu začít s výrobou perníčků, aby se do Vánoc
krásně rozležely a byly měkké. Další druhy cukroví stačí většinou péct až kolem Mikuláše, takže na vanilkové rohlíčky,
linecké a ostatní je přece jen ještě trochu času. Nutno říci, že
se nepředpokládá, že i přes vysoké ceny másla a vajíček by
domácí výroba cukroví či jeho objednávky klesly. Cukroví
se zkrátka bude péct vždy a za všech okolností, protože co
by to bylo za Vánoce bez cukroví? Nevíme, jak vy, ale my se
už na cukroví moc těšíme. A abychom zkrátili dobu čekání a pustili se do fáze příprav, můžete se již nyní začíst do
naší další tematické strany tentokrát s příznačným názvem
„Pečeme s láskou“. Nechybí tipy pro potřebné nákupy a také tipy Večerníku na užitečné recepty.
Texty připravila: Aneta Křížová

17102711276
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Pečeme doma - s láskou

a moukou z Věrovan
Je pozoruhodné, kolik nostalgie v sobě dodneška nese slovo
„mlýn“. Mnoho lidí si i v současné
době představí ladovskou krajinu, lopatkové kolo s rybníkem
a vodním náhonem nebo staršího
pána v mlynářské čepici, zaprášeného od mouky. Historie mlýna
ve Věrovanech sice sahá až do 13.
století, ale kromě zažité představy
z pohádek už dnes celý proces výroby kvalitní mouky obnáší mnohem víc.
V samém srdci Hané, regionu vyhlášeném svou úrodností, provozuje
rodina Navrátilových dva mlýny a výrobnu těstovin. Mouka se díky nim
mele ve Věrovanech a ve Slatinicích





jako dřív, uvnitř dnes ale najdeme nejM49
modernější vybavení – čistírnu zrna,
9;8#&U:
mlecí stolice, vysévače nebo čističky
krupic. Jedině tak lze zpracovávat vy- Co potěší víc než úsměv dětí a zbytku
soce kvalitní zrnka pšenice a žita tím rodiny? Stačí mít po ruce naši mouku
a vonící koláč, nakynutou vánočku, ponejlepší způsobem.
vidlové buchty nebo jiné dobroty upeM!3:;
čete snadno. Rozzářené oči šťastných
';6""'#&
strávníků pak tvoří ony nejkouzelnější
Než se do vašich kuchyní dostane momenty vašeho domova - protože
mouka, v obou mlýnech musí za- pečete s láskou... a s moukou z Věrovan.
městnanci odvést spoustu poctivé Radostné okamžiky u rodinného stopráce s důrazem na kvalitu, která má lu s vámi rádi sdílíme a jsou hlavním
dlouholetou tradici. Mouka z Věro- cílem snažení nás všech „mlynářů“ ve
van tak zaručuje při pečení a vaření Věrovanech a Slatinicích.
spolehlivé výsledky již mnoho let, Radek a Ivana Navrátilovi společstejně jako spokojenost hospodyněk, ně se zaměstnanci firmy MALIšéfkuchařů a mistrů pekařů.
(pr)
TAS s.r.o.
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HLASUJTE PRO DIVÍŠKA
V SYMPAŤÁKOVI WSM LIGY
PROSTĚJOV V plném proudu už je třetí ročník ankety Sympaťák WSM ligy ČR. Tentokrát z ní vzejde vítěz pro
soutěžní ročník 2017/2018, kterým se stane jeden ze šestnácti nominovaných hráčů druhé nejvyšší tuzemské
soutěže.
Po jednom hokejistovi vybral každý ze čtrnácti prvoligových klubů, zbylí dva dostali divokou kartu - jednu od
internetového portálu www.hokej.cz, druhou od úřadujícího premianta ankety Mitchella Fillmana.
Za LHK Jestřábi Prostějov byl nominován Tomáš Divíšek a hlasovat pro tohoto ostříleného útočníka můžete
na facebookovém účtu výše zmíněného serveru Hokej.cz až do půlnoci 28. ledna 2018, kdy je uzávěrka.
Připomeňme, že úvodní ročník ankety ovládl jiný prostějovský forvard a kapitán jestřábí letky Matouš
Venkrbec. Napodobí ho populární „Divoch“?

   

rubriky
[  #  @#! Večerníku
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PROSTĚJOV Asi nejpozději v klubové historii proběhlo
oficiální týmové fotografování ženského „A“-družstva
VK Prostějov. V drtivé většině předchozích sezón bylo
hotovo ještě před úvodním
soutěžním zápasem daného
ročníku, zatímco letos až
v týdnu po druhém extraligovém utkání.
Konkrétně se volejbalistky vékáčka fotily v úterý 24.
října odpoledne. „V úplně
kompletním složení jsme byli
teprve na začátku týdne před
prvním mistrákem a to dostala přednost klidná příprava
družstva na premiéru. Původní termín 17. října pak zrušily
nesrovnalosti s novými dresy,
kdy některé nebyly v pořádku

a musely se předělávat. Tím
pádem došlo k přesunu až
sem,“ vysvětlil Večerníku sportovní manažer prostějovského
oddílu Peter Goga.
Samotná akce před objektivem v hale Sportcentra DDM
už proběhla v pořádku a bez
problémů v tradičně veselé náladě, která podobné příležitosti většinou provází. Fotograf
Jiří Vojzola pořídil jak oficiální
týmové foto, tak snímky jednotlivých hráček i členů realizačního týmu a nakonec ještě
různé zajímavé momentky...
Čtenáři Večerníku se tak
mají na co těšit! Také letos
plánujeme speciální přílohu
z prostředí VK Prostějov,
která vyjde ještě před star(son)
tem Ligy mistryň.

Vyhrát na půdě lídra a úhlavního
konkurenta v boji o postup, to se
vždy cení! Tentokrát se přesně takový kousek povedl fotbalistům
1.SK Prostějov, kteří ukázal morální kvality a ubojovali ve větrném
utkání výhru na trávníku Velkého
Meziříčí.
DEBAKL:

Boss prostějovského hokeje Jaroslav
Luňák nepřiznal pochybení, že klub
špatně vyplnil svazové dokumenty a
místo vysvětlení osočil Večerník, že
hledá na jeho klubu jen to špatné. Kauzu jsme si ovšem nevymyslili ani my,
ani celostátní média...
 ;
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Podruhé po sobě venku: eskáčko jede do olomoucké Holice
PROSTĚJOV Pravidelný rytmus
střídání domácích a venkovních
zápasů je v případě 1.SK Prostějov v závěru podzimní části MSFL
narušen. Los přisoudil Prostějovu
dvě utkání po sobě venku a závěr
sezóny odehraje dvakrát na domácím hřišti. V sobotu odpoledne po
třech těžkých soupeřích zajíždí na
půdu olomoucké Holice.

Tým 1.HFK pod trenérem Romanem Sedláčkem absolvoval úspěšnou přípravu, v pohárovém utkání
vyřadila prvoligovou Zbrojovku
a v prvním utkání MSFL přehrála
venku Otrokovice 5:2. Pak ovšem
přišla série sedmi porážek, vrcholící
domácím debaklem s Líšní 1:7. To
byl konec pro kouče Sedláčka, kterého nahradil zkušený Leoš Kalvoda,
 $


MARKA


MAJSTRŠTYK:

který v holickém klubu již v minulosti působil.
Bezprostředním efektem změny na
tomto postu bylo vítězství v Hulíně,
pak však přišli ti nejtěžší soupeři Kroměříž a Velké Meziříčí, na něž doma
HFK nestačilo. Z Uherského Brodu
si přivezli Kalvodovi svěřenci bod
a z Mohelnice v zatím posledním kole
další výprask, tentokrát 1:6. Holice na

Jako mladý, čerstvě osmnáctiletý junák se sotva
zaschlou občankou jsem volby opravdu žral. Vydrželo mi to několik let, než jsem dospěl k osobnímu poznání, že jde o chiméru. Jakou? Myslet
si, že svým volebním verdiktem něco skutečně
ovlivním.
Rozhodně nechci brát přesvědčení všem lidem, kteří si (stále) myslí přesný opak. Tedy že záleží na každém hlasujícím občanovi. Podle mě je takový názor
dost naivní. Nebo vážně věříte tomu, že se výsledky
voleb nějak výrazně dotknou života normálních
lidí? Maximálně o pár procent na tu či onu stranu
dle politického spektra, ale nijak pronikavě.
Nepatřím k těm, kteří kašlou na volby a pak pořád na všechno nadávají. Celý tento systém však
považuji za směšný a ze všeho nejvíc mě rozčilují
všeobecné předvolební sliby, při jejichž naplnění
bychom si rázem žili jako v bavlnce.
Podle mě v téhle nehorázné slibotechně není nijak
velký rozdíl oproti lákání prodejních „šmejdů“ na
nějaké fantastické zboží, ze kterého se následně
vyklube podvod. Proto volit ze zásady nechodím.
A snad jsem vám, kteří chodíte, nevzal iluze.

stoupila v sestavě Mucha – Buček (46.
Žůrek), Horka, Krejčí, Seibert, Dabič,
Banasik, Plesník, Schmidt, Přikryl (64.
Spurný), Řehák (84. Drmola).
Olomouc má mladý perspektivní
tým, až na dvě výjimky jsou všichni
hráči narozeni v průběhu devadesátých let. Podle spekulací může za
současné výsledky především špatná atmosféra v klubu jako takovém.

!#!"

Volejbalová extraliga žen má za sebou teprve dvě kompletní kola plus většinu třetího – a už se mnohé vyjasnilo
ohledně aktuálního rozložení sil. Dá se říct, že se v podstatě potvrdilo vše odhadované už před sezónou.
Mnohé odhalilo brzké derby hanáckých rivalů a dvou
nejlepších klubových družstev něžného pohlaví
v současné ČR. Opakování jarního finále zvládly na
olomoucké palubovce vítězně Prostějovanky, kterým
sokyně dělaly během minulé sezóny obrovské problémy. Zatímco poslední vzájemný souboj ukázal, že
letos by neměly.
Dokud totiž výběr VK dobře přihrával, měl vývoj
utkání bezpečně pod kontrolou a místy přímo dominoval. Až zhoršený příjem dal úpéčku možnost vývoj
zdramatizovat, ovšem na víc než jeho porážku 1:3 to
stejně nestačilo.
Je tedy více než zřejmé jedno: pokud se posílenému
prostějovskému mančaftu vyhnou zranění klíčových
opor a přihrávku udrží aspoň na solidní úrovni, měl
by tuzemským soutěžím při svých hráčských kvalitách jasně kralovat. Teprve až se dostane do větších
zdravotních problémů, nastane případně šance pro
soupeře. V čele s nezměněnou Olomoucí.



„Holici nejde podcenit, vůbec ne.
Přestože vysoko prohráli, bude to
na jejich hřišti velmi složité. Nemají
co ztratit, budou dobře připraveni,
takže první gól bude jako vždy velmi
důležitý. Jedeme tam samozřejmě
vyhrát,“ nepřipouští jiný scénář trenér Oldřich Machala.
(tok)
Zpravodajství z tábora eskáčka
najdete na straně 34
!~ %

Pořád mi nedává spát pokračující kritická situace ve
financování českého sportu ze státních prostředků
po letošní takzvané dotační kauze. Podle chování
i výroků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je vlastně všechno v pořádku a bez potíží, leč realita
vypadá úplně jinak.
Pomalu se totiž blíží konec kalendářního roku a většina sportovních subjektů ještě stále nemá k dispozici zdaleka všechny peníze, které z dotačních titulů
dostat měla. Nemluvě o tom, že na letošek původně
avizovaných šest miliard korun se různými škrty
i přesuny „nečekaně“ smrsklo na pět a půl.
Skutečně se pak musím smát, jak lídři politických
stran svorně slibovali krátce před nedávnými volbami postupné zvyšování státních dotací do sportovního prostředí v ČR z momentální výše až na dvanáct
miliard korun za několik let.
Kdo má všech pět pohromadě, musí mu být už teď
jasné, jak to nakonec dopadne. Navzdory tomu, že
volby vyhrálo hnutí ANO 2011, jehož šéf Andrej
Babiš patří k největším proklamátorům nutnosti více
podporovat sport. Stejně nevěřím. Pokud se pletu,
klidně se veřejně omluvím a budu tím radši.

2

Druhého vítězství se v nedělním
podvečeru dočkali basketbalisté
BK Olomoucko, když na jejich
štítě skončil soupeř z Jindřichova
Hradce. Přestože tabulka nejvyšší
soutěže nevypadá úplně představ,
svěřenci kouče Benáčka naznačují
herní progres. To půjde!
9!;
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Trenér určických fotbalistů PAVEL
ZBOŽÍNEK přijal fakt ukončení
zápasu již po pěti minutách s klidem



 ;

MAREK
JALOVIEC

Třiadvacetiletý prostějovský tenista Marek
Jaloviec nejprve na turnaji ve francouzském Nevers s dotací pětadvacet tisíc amerických dolarů postoupil do finále dvouhry,
aby hned na challengeru v Taškentu s dotací 150 tisíc dolarů vybojoval semifinále!
Je to dosud
jeho největší
úspěch na turnaji této kategorie, získal
45 bodů do
počítače ATP. 6667J7 /
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VICHŘICE PŘIVÁLA ESKÁČKU BODOVOU NADÍLKU

PODLE

HRÁČ

VEČERNÍKU
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V utkání ve Velkém Meziříčí si zaslouží ocenění bez výjimky všichni
hráči na hřišti včetně těch střídajících. Vítězství v takových podmínkách bylo dílem celého kolektivu, vyzdvihovat kohokoli by bylo
nespravedlivé. Rozhodla větší bojovnost, vůle a disciplinovanost.
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pohledem karla kroupy
„Podmínky utkání byly podle mě malinko za hranou. Zpočátku to vypadalo, že se hrát nebude, pak vysvitlo slunce a rozhodčí podmínky uznal.
Nakonec chtěli hrát domácí i my, takže se utkání odehrálo a teď můžeme být rádi, že to tak bylo. Troufám si tvrdit, že při normálním terénu
by utkání bylo pro nás daleko těžší. Domácí mají velkou kvalitu a doma
ji potvrzují, takže toto počasí spíš nahrávalo nám. Na koně nás posadil
první gól, Šteigl utekl a trefil to nádherně. Už jsem na něj chtěl křičet, proč
střílí z takové dálky... Škoda laciné penalty. Naštěstí jsme zase chytli začátek druhého poločasu a posléze přidali druhou branku. Centr od Šteigla se
nějak protečoval až ke mně, krkolomně jsem si zpracoval míč a placírkou
jsem se trefil do volného místa v brance. V Holici jsme po euforii ze zisku
titulu mistra MSFL už jednou prohráli a snad jsme se z toho poučili. Potřebujeme posbírat všechny body, protože předpokládám, že Velmez už asi
neklopýtne. Na konci podzimu jim musíme být co nejblíž.“
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov
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V rukou trojice rozhodčích a
delegáta bylo rozhodnutí, jestli
se vůbec bude hrát; nakonec se
hrálo - naštěstí...

VELKÉ MEZIŘÍČÍ Po domácím zaváhání s Kroměříží mířili fotbalisté 1.SK Prostějov na Vysočinu pro body, byť je čekal lídr tabulky třetí nejvyšší soutěže. Jejich cesta byla vzhledem k počasí
málem marná, nakonec se ale vyplatila. Díky brankám Šteigla
a Kroupy si Hanáci odvezli ze včerejšího dopoledne tři body a
opět tak stáhli náskok soupeře v čele MSFL na pět bodů.

Tomáš KALÁB
Po noční změně času odjížděla
výprava z Prostějova s drobným
zpožděním, ale to nebyl ten největší problém. Čím dál od Brna, tím
se dálnice ztrácela pod temnějšími
mraky, déšť houstl a vítr sílil. Jen za
cestu od autobusu do šaten, které
mají domácí umístěny na rozdíl od
posledního vzájemného měření sil
na podzim 2015 v nové budově, byli
fotbalisté docela promočení.
V té chvíli se zdálo téměř jisté,
že utkání bude odloženo. S touto variantou byli srozuměni oba
soupeři a začali pomalu vybírat
náhradní termín, který se rýsoval
na sedmého či osmého listopadu.
Hlavní slovo ovšem bylo na delegátovi svazu a hlavním rozhodčím, který přijel teprve třičtvrtě
hodiny před výkopem! Obhlídka
terénu nic nerozhodla, trávník
byl hodně podmáčený, jenže pršet mezitím přestalo. Rozhodnutí
bylo odloženo nejprve na desátou
hodinu a pak ještě o čtvrt hodiny
později...
„Nejhorší možná varianta,“ kroutil
na chodbě hlavou trenér Oldřich
Machala. Když už hráči začali pomalu počítat s odkladem, přišel pokyn
nachystat se na zápas. Po taktické
přípravě přišla oprávněná obava,
budou-li hráči na tak důležitý zápas
potřebně koncentrovaní.
Jakmile se obloha protrhala a objevilo se podzimní sluníčko, bylo zřejmé,

Podmínky utkání byly samozřejmě
těžké. Sám jsem se po cestě sem
zajímal, jestli se vůbec bude hrát.
Rozhodčí nakonec rozhodli a já
mohu s radostí konstatovat, že jsme
byli celý zápas lepším týmem, bojovností, nasazením, chutí, a hlavně
herně. Vítězství jsme si zasloužili,
protože s danými podmínkami jsme
se vyrovnali lépe než domácí. Kromě
penaltové situace si nejsem vědom,
že by měli domácí nějakou výraznou
šanci. Měli jsme po dlouhé době
výborný vstup od utkání, vytěžili
jsme z něj gól a měli ještě další závary.
Po penaltě se utkání herně srovnalo,
ale po celý zápas bylo patrné, že
jsme šli za vítězstvím. Navíc jsme
získali důležité tři body, v případě
porážky by byl atak na první místo už
opravdu hodně složitý. Jsme znovu
ve hře, takže soutěž má stále
náboj.
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Šteiglova branka. Jenže ani tentokrát
se nevyvarovali individuálních chyb.
Vždy mrzí, když zaváhání postihne
hráče, který jinak předvádí kvalitní
výkon. V tomto případě se nechal
u brankové čáry obejít Machynek a
Demetera zastavil až za hranicí pokutového území. Z následné penalty
domácí velmi lacino vyrovnali.
Jenže to bylo také jediné přímé
ohrožení prostějovské branky.
Velmez si ani v druhém poločase
nevypracoval jedinou brankovou
příležitost. Druhý brankář Neoral,
který musel v přestávce poměrně
nečekaně vystřídat zraněného Jíchu, tak bez problémů uhájil čisté
konto. A štěstěna se přiklonila na

stranu týmu, který ji více hledal.
Kroupovo zpracování centru nebylo ideální, ale míč do branky dopravil. „Dvacet minut před koncem
jsme rozhýbali především pravou
stranu, Šteigl uplatnil svůj talent a
dali jsme z toho gól,“ komentoval
tuto pasáž trenér Machala.
Eskáčko tak trojlístek zápasů s náročnými soupeři zvládlo přesně na
padesát procent. V Líšni remizovalo,
s Kroměříží prohrálo a ve Velkém
Meziříčí vyhrálo. Do konce podzimu jej čeká naopak trojice relativně
snadnějších soupeřů HFK Holice,
Otrokovice a Rýmařov. Nikoho, zejména pak posledně jmenovaného
nováčka, ovšem nelze podcenit.

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

Eskáčko uštědřilo lídrovi první porážku
VELKÉ MEZIŘÍČÍ Osud si
s oběma týmy trošičku pohrál.
Zatímco před dvěma lety to byli
prostějovští fotbalisté, kteří do
vzájemného zápasu na Vysočině
neokusili chuť porážky a suverénně vedli tabulku, tentokrát byli ve
stejné situaci domácí. Jenže už tomu tak není. Hanáci si na ně ve
třináctém dějství MSFL vyšlápli a v téměř nelidském počasí nedělního
dopoledne je srdnatě udolali.
Poněkud rozháranou hru, kdy si
EXKLUZIVNÍ
hráči obou týmů zvykali na kluzký
reportáž
terén, ukončila minuta šestnáctá, kdy
pro Večerník
si na Machynkovu přihrávku mezi
soupeřovy stopery naběhl Šteigl,
uplatnil svou rychlost a levačkou
zamířil technicky ke vzdálenější tyči.
Trefil se přesně a hosté slavili - 0:1!
V sedmé minutě šel jeden Nákopy a centry pohříchu nenacház domácích do souboje o míč zely adresáty, protože vítr si s míčem
s Jíchou a trefil jej do oblasti pohrával jako s papírovou kuličkou.
ledvin, takže byla hra přerušena Jenže po zemi to kvůli terénu také
a probíhalo ošetřování. Moment moc nešlo. Na levé straně přesto
nedůležitý s hlediska herního, ale technicky vybavený Demeter zle
spíše zdravotního.
zatápěl Machynkovi a jeden takový

FC VELMEZ
1.SK PV

1:2

Tomáš
KALÁB
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že sudí utkání povolí. „Popravdě by
se nám přes dlouhou cestu odložení
utkání hodilo, měli bychom aspoň v
pořádku některé zraněné hráče,“ svěřil se Večerníku před utkáním Machala. Ještěže neměl úplně pravdu!
Tedy s tou marodkou samozřejmě
ano. S mužstvem na Vysočinu zavítali Langer s Hirschem, ani jeden
ovšem do utkání nemohl zasáhnout.
Zatímco Langerovy potíže se zatím
nelepší, v případě bývalého kapitána
je aspoň vidět světlo na konci tunelu. „Byl jsem na ultrazvuku, kotník
je už v pořádku a při zátěži nebolí,
takže od pondělí začnu trénovat,“
informoval na dotaz Martin Hirsch.
V případě Davida Píchala už zřejmě
s podzimním startem nelze počítat.
V útoku tak dostal vedle Kroupy
příležitost opět mladý Srb Petrović,
ve středu zálohy místo distancovaného Pančocháře nastoupil Petržela spolu s Fládrem, u postranních
čar operovali Šteigl s Hapalem.
Světe, div se, ale eskáčku tentokrát
vyšel úvod utkání. Prostějovští fotbalisté byli jednoznačně lepší, hráli
aktivně a odměnou jim byla vedoucí

h([/. -S
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souboj vyústil v penaltový faul. Míč
si postavil Dolejš, a přestože Jícha
směr střely vystihl, domácí srovnali
skóre - 1:1. Domácí po vyrovnání
ožili, ale jejich pokusy byly buď
nedůrazné, nebo rovnou nepřesné.
Do poločasu se už nic podstatného
kromě výpadku proudu na stadionu
neudálo.
O přestávce si stěžoval brankář Jícha
na potíže, které byly takového charakteru, že do druhého poločasu raději
nastoupil druhý gólman Neoral.
Po změně stran se k ohrožení
domácího
Kruby
dostával
především Fládr z volných kopů,
Petroviće stejně jako později Kroupu v nadějné pozici zastavil ofsajd.
Stupňující se tlak domácích vyvrcholil čtvrt hodiny před koncem,
když Machynek našel na pravé straně
Šteigla, ten odcentroval a Kroupa se
štěstím dopravil míč do branky - 1:2!
Zbytek utkání už příliš vzruchu
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Libor SMEJKAL - FC Velké Meziøíèí:
„Terén i podmínky byly naprosto neregulérní. Zápas se hrát jednoznačně neměl!
Domácí i hosté se na tom shodli. Zvítězila ovšem arogance pana delegáta, jsem
přesvědčen, že to je jeho práce. V podstatě mi před utkáním řekl, že i díky mně se
to bude hrát... Máme dlouhodobé spory, nechápu, že je k nám nasazován. V utkání jsme udělali víc chyb, tak jsme prohráli, nedá se nic dělat. Jednou to přijít
muselo, akorát to mohlo být za férovějších povětrnostních podmínek. Oba týmy
je ale měly stejné. Děkuji divákům, kteří přišli i za tak nepříznivých podmínek.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„Zápas byl zvláštní, před zápasem kolovaly různé story, že se hrát nebude.
Rozhodčí přijeli pozdě, nakonec prohlásili podmínky za regulérní, každopádně
byly pro oba týmy stejné. Fotbal trpěl, v tom větru se moc hrát nedalo. My jsme
to ubojovali, byli určitě lepším mužstvem a zaslouženě vyhráli. S podmínkami
zápasu jsme se popasovali lépe, domácí byli nervózní, neměli ani vyloženou
příležitost. My jsme udělali jedinou hloupost při penaltovém faulu, takové
mužstvo, jako je Velké Meziříčí, takovou šanci promění. Cením si toho, že jsme
druhou půli zvládli.“

nepřinesl, hosté hráli v pohodě du dočkali sympatické děkovačky
a vysoce takticky, k čemuž pomohlo věrných fanoušků.
i dvojí střídání. Nervozita domácích
Statistiky z utkání
stoupala přímo úměrně mizejícímu
a výsledkový servis
času, přesto se po závěrečném hvizMSFL najdete na straně 26

„Branku jsem trefil se štěstím,“ 
RYCHLÝ
přiznává autor první branky

)#&9U'

Jan Šteigl

VELKÉ MEZIŘÍČÍ Raketový start po zranění má za sebou záložník Jan Šteigl (na snímku). Zatímco v utkání s Kroměříží střídal, na Vysočině nastoupil hned v základní sestavě. Co se mu
nepovedlo doma, kdy chtěl gólem pomoci týmu, se podařilo tak jsem mu odcentroval, pak už to
bylo na něm. Kdybych přidal druhý
v důležitém duelu s prvním týmem tabulky.

Tomáš KALÁB

 První branka byla vyloženě
o rychlosti. Proč jste se rozhodl
právě pro takové zakončení?
„Trenér nás upozornil na fakt, že
soupeř má pomalejší obránce, když
si člověk balón víc předhodil, tak
byla větší šance se před soupeře dostat. To se mi povedlo, obráncům
jsem utekl a s trochou štěstí i
zakončil, gólman na míč nedosáhl.“
 Ta střela byla hodně technická, postupně se kroutila do

branky...
„Vždyť říkám, že se štěstím, ale to k
tomu patří. (úsměv) Škoda penaltového vyrovnání.“
 Byl jste i u druhé branky, jak
padla ta?
„Myslel jsem si, že na nás v druhém
poločase vlítnou, ale bylo to spíš
naopak. Snažili jsme se hrát na
brejky, snažil jsem se využívat pravé
strany, jednu střelu mi brankář
reflexivně vykopl. Při gólu jsem
dostal míč k pravé lajně, viděl jsem
před branku nabíhat Karla Kroupu,

gól, mohli jsme mít klid už dřív.“
 Po herním výpadku jste
odehrál dvě těžká utkání v řadě.
Jak jste se cítil?
„Tréninky
byly
samozřejmě
náročné, takže jsem rád, že
jsem vydržel běhat. Terén byl
opravdu náročný, takže žádné
kombinační věci nedovoloval, spíš to bylo o vůli,
pracovitosti a sprintech. Jsem rád, že se mi
podařilo svoji rychlost
zúročit.“

Velké Meziříčí (tok) – Brankářská
jednička v brance Prostějova Filip
Jícha se během druhého poločasu
přesunul do jihlavské nemocnice,
kde podstoupil základní diagnostiku.
Podle prvotních zpráv neutrpěl při
zásahu do zad žádné vážnější zranění.
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letos slavíme jubileum...
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BITVA
O
PŘEHRADU
PRO
DOMÁCÍ
PLUMLOV
  _# 7
Mostkovická smůla vyvrcholila vlastní brankou...
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
PLUMLOV Třinácté kolo ve skupině „B“ I.A třídy Olomouckého KFS
svedlo dohromady v„přehradním“
derby Plumlov se sousedními
Mostkovicemi. Přestože výchozí
pozice obou týmů byla před sobotním soubojem diametrálně odlišná, na hřišti to zpočátku vůbec tak
nevypadalo. Jenže po vyrovnané
první půli přišel smolný„vlastenec“
hostujícího stopera a Plumlov si vítězství doma už pohlídal. Definitivní
pojistku ale přidal až v poslední minutě utkání, které naživo sledoval
také PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

9U'!9
Pohled do tabulky jedné z grup druhé nejvyšší krajské soutěže hovořil
jasnou řečí: předposlední Mostkovice koukaly na svého soupeře poněkud odspodu. Tyto papírové předpoklady pak umocnily potíže
Mostkovic se sestavou. „Počítal jsem
kluky už od pátku, máme spoustu
zraněných, nemocných, s pracovními povinnostmi, což dalo dohromady dobrých osm hráčů. Hráli tedy
hráči, kteří by za normálních okolností těžko nastupovali, takže domácí byli jasným favoritem,“ upozornil
po zápase trenér hostů Jiří Kamenov.
Tím byl nejen podle jeho slov favorit
jasně daný.

akcí směrem dopředu končila daleko před šestnáctkou soupeře. Po
zhruba dvaceti minutách zápasu se
hra začala vyrovnávat a domácí se
postupně dostávali do zajímavých
příležitostí. Kromě Klváčkovy šance se však diváci v chladném počasí
příliš nezahřáli. Po přestávce rychlá
úvodní branka ovlivnila obraz hry
ve druhém poločase, kdy už dominoval domácí tým. Mostkovice si
vyloženou šanci ke srovnání stavu
nevytvořily. Naopak to byli domácí,
kteří v samotném závěru utkání pečetili vítězství.

PLUMLOV Na den přesně ve
výročí založení Československa
se narodil plumlovský útočník Adam Hladký (na snímku).
V domácím utkání se sousedními Mostkovicemi se skýtala
možnost nadělit si stylový dárek a bylo k němu neskutečně
blízko. O autorství jej však smolně připravil hostující stoper
Ondřej Milar...

qh([/. -S
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Tomáš KALÁB
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dal´. „U nás platí poslední dobou
známé pravidlo, že na po...ného
i hajzl spadne. Vyjádřil to vlastní
gól, zatímco my šance kazíme a míč
si do branky cestu nenajde. Když se
do nás ještě třeba naveze rozhodčí,
jsme nervózní a staráme se o podružné věci, nikoli o hru. Nemáme
žádnou vůdčí osobnost, která by
ostatní strhla k výkonu. Snažím se
o aktivní přístup, ale druhá branka
je důkazem, že si myslíme, že se nehraje do devadesáté minuty,“ postěžoval si po zápase Kamenov. V takové konstelaci pak před trenérem
klobouk dolů.

První vyloženou šanci měl až v polovině prvního dějství domácí Klváček, který se dostal k balónu mezi
hostujícími stopery, ostrá střela ale
díky Lukášově pohotovosti znamenala pouze roh pro domácí. Z úhlu
to ještě zkoušel Matoušek, ale branku vážně neohrozil.
Chvíli po přestávce přišla kombinační akce, z níž rezultoval úvodní
gól zápasu. Kotlán potáhl míč po
pravé straně, odcentroval, a před
Hladkým uklidil míč za záda vlastního brankáře nešťastník Milar
- 1:0. Následně se Lukáš v brance
Mostkovic vytáhl při Klváčkově
centru před branku, po střele Kotlána z ostrého úhlu mu pomohla i tyč.
Také další zteč Spáčila uklidil Lukáš
na roh. Stejné konce vzala i jedovatá střela Klváčka. Až v poslední
minutě nasměroval Fabiánek míč
do šestnáctky a ten doputoval až ke
Spáčilovi, který zakončoval do odkryté branky - 2:0.

M!;9
Mostkovice od počátku vysunuly
presink až na soupeřovu polovinu, což domácím působilo nemalé starosti při rozehrávce. Většina
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Po nástupu hráčů na plochu se do
středového kruhu podíval i dlouholetý hráč Plumlova „Sláva“ Frýbort,
který pruhovaný plumlovský dres
oblékal dobrých patnáct let. Činovníci klubu mu popřáli k jeho padesátým narozeninám, k nimž dostal
také dres se symbolickou padesátkou na zádech. Přestože je momentálně na hostování, Plumlovští na
něj nezapomněli a při nejbližším
domácím zápase mu připravili milou gratulaci.

3
Mostkovický lodivod Jiří Kamenov
neměl poslední hodiny před utkáním klidný spánek. Sestavu musel
doslova lepit systémem ´co klub

/n8U
O uplynulém víkendu byl podzim
již v plném proudu a podle toho
také vypadal terén. Zvedající se
vítr lákal u bistra spíše k teplým
nápojům než k tradičnímu pivu.
Přesto si cestu na derby našla stovka příznivců, kteří o sobě dali vědět závěrem druhého poločasu při
některých výrocích rozhodčího.
Druhý asistent se nepříliš profesionálně pouštěl do diskusí s diváky
na téma ofsajd ano-ne. To ale k fotbalu patří a hráči také po závěrečném hvizdu svému „kotli“ náležitě
poděkovali.



„Začátek nám úplně nevyšel, nebyli
jsme příliš aktivní, ale postupně jsme
se dostávali do hry a ve druhém poločase jsme dominovali.“
 Věřili jste o přestávce, že zápas
dovedete do vítězného konce?
„Ano, bylo jasné, že bude potřeba
dát rychlou branku, což se nám
přesně podařilo. To byl klíčový moment, jinak by byl osud zápasu stále
více na vážkách. V dalším průběhu
hry jsme chtěli přidat uklidňující
branku, ale přišla až v samotném
závěru.“

98&'#8
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„Šlo o vyrovnané utkání, čehož jsme si byli vědomi. Bylo jasné, že my budeme víc na balónu, Mostkovice budou spoléhat na brejkové situace. Nepočítali jsme s tím, že bychom od
začátku soupeře přehrávali, z obou stran se bojovalo. Chtěli
jsme hrát od začátku aktivně a vytvořit si tlak, což se nám nepovedlo. Bylo zřejmé, že množství branek nepadne a rozhodnout může třeba jen jediná. Nešťastný vlastní gól soupeře nás
dostal po přestávce víc do hry, to byl stěžejní moment zápasu.“

2 : 0

TJ Sokol Plumlov

 Mnoho nechybělo a dal jste si
vpravdě fotbalový dárek k narozeninám...
„To je pravda, jenže gól byl vlastní,
míče jsem se před brankou vůbec nedotkl. Nabíhal jsem si před branku na
centr, byl jsem u té situace, ale míč dopravil do sítě soupeřův obránce. Škoda. Ale hlavně že gól padl.“
 Jak byste zhodnotil tohle derby?
„Byli jsme nakonec lepší, ale byl to spíše takový boj. Navíc do hry promluvil
i těžký terén. Z mého pohledu se zrodilo spravedlivé vítězství, měli jsme více
šancí. Nebyly sice úplně stoprocentní,
ale nakonec o ten vítězný gól jsme byli
lepší. V závěru jsme druhou brankou
výhru ještě pojistili.“
 V derby jste byli papírovým favoritem, začátek tomu ale příliš neodpovídal?

)"U*/ M$()"#Y
„Podle mého názoru šlo o remízový zápas. Domácí se
dostávali do zápasu nezvykle pomalu, aktivita byla na naší
straně, měli jsme některé šance, ve druhém poločase se
šance střídaly a oba týmy mohly strhnout zápas na svoji
stranu. Vlastní gól rozhodl o tom, že jsme museli hru otevřít a hrát pod určitým tlakem. Soupeř hrál na brejky a se
štěstím mu vyšel ten úplně poslední. Výsledek neodpovídá předvedené hře. “

TJ Sokol Mostkovice

13. kolo ALEA sportswear 1.A třída, skupina B
Kiška

Šlambor
Kazda

Pavel

Jiří

Klváček

Fabiánek

VORÁČ

KAMENOV
Simandl

Ordelt

Hladký

Zabloudil

Chmelař

Milar
Lukáš

Kroupa

Spáčil
Ševcůj

Zapletal

Karafiát

Matoušek

Doseděl

Vysloužil

Sedláček

Kotlán

Branky: 49. Milar (vl.), 90. Spáčil
Střely na branku:
Rohové kopy:

9
7

Střely mimo branku:

PLUMLOV

2 :0

MOSTKOVICE

( 0 :0)

4

Rozhodčí: Malčánek – Motal, Dokoupil

Branky: Střely na branku:

Diváků: 109

Rohové kopy:

2
4

Střely mimo branku:

Žluté karty: 52. Spáčil, 87. Fabiánek

Žluté karty: -

Střídání: 57. Kutný za Zabloudila, 69. Křupka za Kotlána, 84. Bureš za Křupku

Střídání: 57. Křišťan za Karafiáta, 73. Zbořil za Ordelta, 77. Voráč za Zapletala

4

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
14. kolo: 1.HFK Olomouc – 1.SK
Prostějov (sobota 4.11., 14.00, rozhodčí: Hlubinka – Groser, Kovářčík).
CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
14. kolo, sobota 4. listopadu,
14.00 hodin: Kralice na Hané –
Medlov (Slota – Kašpar, Petrásek).
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
14. kolo, sobota 4. listopadu,
14.00 hodin: Konice – Haňovice
(Machala – Bartuněk, Svoboda).
ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „B“:
14. kolo, neděle 5. listopadu,
14.00 hodin: Bělotín – Mostkovice (sobota 4.11., 14.00, Januš – Perutka, Brázdil), Plumlov – Lipová
(sobota 4.11., 14.00, Jílek – Straka,
Šafařík), Protivanov – Opatovice
(Langhammer – Hampl, Majer),
Kostelec na Hané – Kojetín (Konečný – Molík, Rosskohl), Čechovice –
Určice (Šebesta – Jílek, Spurný), Beňov – Němčice nad Hanou (Boháč
– Kaňok, Brázdil).
SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
14. kolo, sobota 4. listopadu, 14.00
hodin: Smržice – Lipník nad Bečvou (Hrbáček – Šmíd, Spurný)),
Klenovice na Hané – Ústí „B“ (Milek
– Valouch, Majer), Újezdec – Vrchoslavice (neděle 5.11., 14.00, Sedláček
– Doležal, Kundrát), Želatovice „B“ –
Haná Prostějov (neděle 5.11., 14.00,
Dolanský – M. Pospíšil, Šerý), Pivín
– Troubky (neděle 5.11., 14.00, Dokoupil – Hubený, Vachutka).
LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
14. kolo, neděle 5. listopadu,
14.00 hodin: Loštice – Jesenec (Šafařík – Brázdil, Kryl).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
Dohrávané 1. kolo, sobota 4. listopadu, 14.00 hodin: Otaslavice
–Určice „B“, Brodek u Konice – Čechovice „B“ , Horní Štěpánov – Brodek u Prostějova, Hvozd – Vícov,
Ptení – Dobromilice (neděle 5.11.,
14.00), Výšovice – Vrahovice (neděle 5.11., 14.00), Tištín – Nezamyslice (neděle 5.11., 14.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:
14. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín „B“
(sobota 4.11., 10.30, Popelák – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:
14. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín „B“
(sobota 4.11., 12.45, Ol KFS – Popelák, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
14. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Vítkovice „B“ (neděle 5.11., 10.30,
Buček – Matulík, Frais).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
14. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Vítkovice „B“ (neděle 5.11., 12.45, Matulík – Buček, Frais).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
Dohrávané 2. kolo, sobota 4. listopadu: Zábřeh - Čechovice (10.00,
Zemánek), Olšany – Konice (10.30,
Šmíd), Chválkovice – Určice (11.45,
Vrána).

´
menicko

´
´
zapasove
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pod vodou, avšak na umělou trávu se
dalo plně spolehnout.
„Hru komplikoval silný vítr a občas
i vydatný déšť, do zápasu jsme ale nastoupili naplno a s vědomím, že jde
možná o naše poslední letošní utkání.
Chtěli jsme zvítězit a potvrdit vydařené
domácí pohárové finále proti Kralicím,
hráči plnili, co jsme si řekli,“ culil se domácí trenér Petr Ullmann.
A měl plno důvodů k radosti, hřál ho
nejen konečný stav, ale i způsob, jakým
k němu jeho tým dokráčel. „Byli jsme
aktivnější, měli jsme územní převahu a spoustu standardních situací, jen
v první půli jsme kopali deset rohů. Dále
spoustu závarů a Bross hezky vystřelil, ale
v první půli nám chybělo patřičné štěstí,“
přibližoval úvodních pětačtyřicet minut.

úspěchu v závěru byl však rozdíl branek
o něco menší. Hosté nejdříve navýšili
skóre v sedmdesáté minutě, o dvanáct
minut později gólový příděl do sítě Kralic ustal. Alespoň o estetickou úpravu
skóre se postaral střídající Vincourek.
Ze strany domácích to bylo ale příliš
málo. „Je to velká škoda, zvláště ztratit
body na vlastním hřišti. Po tom povedeném podzimu mě to velice mrzí,
že se nám to nepodařilo ani na závěr
potvrdit,“ mrzelo trenéra Ivo Lošťáka.
Podzimní část nejvyšší krajské soutěže
2017/2018 tak uzavřela svou letošní
kapitolu, ale pokud počasí nebude
proti, mají hráči Kralic ještě jednu šanci
napravit sobotní zaváhání. Jarní předehrávku totiž má obstarat opět zápas na
domácím hřišti proti Medlovu s výkopem tuto sobotu ve 14:00 hodin. (jp)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
KP najdete na straně 26

prve sedmnáct let, vychytal ale čisté
konto a ukázal, že je tady radost pracovat s brankáři,“ ocenil dlouholetou
práci s mládeží.
Konice tak potvrdila výtečnou domácí
bilanci, když ve vlastním areálu ztratila
body pouze na konci srpna s Náměští
na Hané, zbývajících pět duelů skončilo jejím plným ziskem. A součet dvaadvaceti bodů dává dohromady průběžné páté místo, Maletín, Bohdíkov
i Paseka jsou ovšem doslova na dostřel.
„Jde o hodně důležité body. Udrželi
jsme se v první pětce a jsme tři body
od druhého místa, je to dobrá vizitka.
A máme za sebou hodně úspěšný týden,“ liboval si při vzpomínce na středeční prvenství v okresním poháru
a postup do krajského kola.
Sokol
Konice
TJ Sokol
Bohuovice

TJ SK
Zvole
SK
Jesenec-Dzbel

Branky: 6. a 77. Nejedlý, 50. Jílek, 62.
Ospálek, 70. Plhák – 90. Poles. Rozhodčí: Januš – Molík, Valouch. Sestava Jesence: Kýr – Horák, Ullmann,
Gottwald, Žouželka – Laštůvka, Čížek
(67. Gottwald), J. Tichý, J. Burget – Navrátil, Poles. Trenér: Petr Tichý st.

5:1
(1:0)

Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 25. øíjna 2017 rozhodla::

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

1. Nepodmíněně:
Pavel Hanák (TJ Tištín). Utkání TJ Tištín – FC Dobromilice 22. 10. 2017. Přestupek: Červená karta během utkání. Vinen disciplinárním
přečinem. Trestá se zastavením závodní činnosti nepodmíněně na 1 SU od 23. 10. 2017 dle § 43/1 DŘ. Poplatek 150 Kč bude načten na
sběrný účet.
2. Žádost o prominutí zbytku trestu:
Tomáš Kučera (TJ Sokol Zdětín). FC Kostelec na Hané „B“ – TJ Sokol Zdětín 1. 10. 2017. Žádost o prominutí zbytku trestu k 27. 10. 2017.
Žádosti se vyhovuje, činnost se uvolňuje od 27. 10. 2017 dle § 41 DŘ. Poplatek 150 Kč bude načten na sběrný účet.
3. Ostatní:
Utkání TJ Sokol Otaslavice – TJ Sokol Vrahovice 14. 10. 2017. Přestupek: Napadení delegované osoby. DK ukládá oddílu TJ Sokol Vrahovice ID 7130051 finanční pokutu ve výši 2 000 Kč dle čl. 20/8 a 66/2c DŘ FAČR. Poplatek 150 Kč bude načten na sběrný účet.
Utkání TJ Sokol Otaslavice – TJ Sokol Vrahovice 14. 10. 2017. Přestupek:
Nedostatečná pořadatelská služba. DK ukládá oddílu TJ Sokol Otaslavice Veškeré úřední zprávy a další aktuality mohou
ID 7130321 finanční pokutu ve výši 500 Kč dle čl. 20/6 a 65/2c DŘ FAČR. zástupci jednotlivých oddílů i jejich příznivci
Poplatek 150 Kč bude načten na sběrný účet.
nacházet na internetových stránkách
Proti rozhodnutí je možno podat odvolání k VV OFS do sedmi dnů ode dne
zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda DK Ing. Jaroslav Čížek.

Disciplinární komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 26. øíjna 2017 rozhodla:

1. II. třída: 12. kolo bez závad, až na utkání Jiskra Brodek u Konice – TJ Sokol Vícov. Hostující tým TJ Sokol Vícov nerespektoval barvu dresů
domácích. STK ukládá oddílu TJ Sokol Vícov ID 7130501 finanční pokutu ve výši 500 Kč, dle čl. 28.13 RS OFS Prostějov. STK schvaluje.
2. III. třída, sk. „A“: 2. kolo bez závad, až na utkání TJ Pavlovice u Kojetína – FC Kralice na Hané „B“. Vedoucí mužstva hostů nepotvrdil zápis o
utkání. STK ukládá oddílu FC Kralice na Hané ID 7130241 finanční pokutu ve výši 500 Kč, dle čl. 28.12 RS OFS Prostějov. STK schvaluje.
3. III. třída, sk. „B“: 2. kolo bez závad. STK schvaluje.
4. Starší žáci: 2. kolo bez závad, až na utkání TJ Jiskra Brodek u Konice – TJ Sokol Mostkovice, nehráno z důvodu podmáčeného terénu. S časovým
předstihem byla tato skutečnost oznámena sekretáři OFS, družstvu hostů i delegovanému rozhodčímu. Oddíly se dohodly na náhradním termínu.
Změna termínu: Utkání 2. kola TJ Jiskra Brodek u Konice – TJ Sokol Mostkovice. Původní termín neděle 22. 10. 2017 od 9:00 hodin, nový termín
neděle 5. 11. 2017 od 10:00 hodin. Dohoda oddílů. STK schvaluje.
5. Mladší žáci: 12. kolo bez závad, až na utkání FC Kralice na Hané – TJ Sokol Určice. Vedoucí mužstva domácích nepotvrdil zápis o utkání. STK
ukládá oddílu FC Kralice na Hané ID 7130241 finanční pokutu ve výši 250 Kč, dle čl. 28.12 RS OFS Prostějov.
6. Starší přípravka:
Skupina SEVER:
Turnaj 21. 10. 2017, pořadatel TJ Sokol Vícov, bez závad. STK schvaluje.
7. Mladší přípravka:
Skupina JIH:
Turnaj 21. 10. 2017, pořadatel FK Němčice nad Hanou, bez závad.
Skupina SEVER:
Turnaj 22. 10. 2017, pořadatel TJ Sokol Olšany bez závad, až na oddíl TJ Smržice, který se bez omluvy nedostavil k turnaji. STK předává k dořešení
DK s návrhem na kontumaci utkání TJ Smržice – FKM Konice ve prospěch FKM Konice a TJ Sokol Olšany – TJ Smržice ve prospěch TJ Sokol
Olšany dle § 36 DŘ FAČR. Dále navrhuje oddílu TJ Smržice finanční pokutu dle čl. 26.1 RS OFS Prostějov a § 56/2 DŘ FAČR. STK schvaluje.
8. Pohár OFS
Dohrávka 2. kola: TJ Sokol Plumlov – FC Kralice na Hané 1:2 PK, bez závad. Postupuje oddíl FC Kralice na Hané. STK schvaluje.
9. 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.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda STK Roman Minx.

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:
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MUTĚNICE, PROSTĚJOV Déle
než celý poločas držely fotbalistky TJ Sokol Držovice nerozhodný stav, leč z bodového zisku
na půdě Mutěnic se nakonec radovat nemohly. Na brzkou branku
Yvonne Jansové sice ještě dokázala také velice bleskově odpovědět
Šárka Albertová a stav 1:1 vydržel
v platnosti až do téměř šedesáté
minuty, poté se však domácím
hráčkám podařilo v rychlém sledu zasadit tři údery a výhru 5:1
pečetila v závěru opět Jansová.
„Je to další dobrý výsledek, holky
daly do zápasu maximum. Odehráli
jsme náš nejlepší zápas a podařilo
se nám sehrát vyrovnanou partii.
Vývoj hodně ovlivnilo nepříznivé
počasí a velký vítr,“ ohlížel se se sladkokyselým výrazem hostující trenér
Tomáš Jetel.
Závěrečný podzimní souboj byl
dokonce jednou přerušen, avšak
nakonec se v souboji pokračovalo,
dokud nevypršela devadesátá minuta. „Nechtěli jsme absolvovat tuto
dlouhou a také finančně náročnou
cestu ještě jednou a výsledkově

MUT
DRŽ

jsme na to doplatili. První půli
jsme hráli po větru a druhou proti
němu, nedalo se dokopnout na
půlku a balon se hodně rychle vracel zpátky k bráně, to bylo pro naše
mladé a nezkušené družstvo hodně
náročné,“ vysvětloval Jetel změnu
výsledku.
V premiérové divizní půlsezóně
tak body pro Držovice nepřišly,
nováček soutěže ale pokračoval
ve zlepšování a v dohánění svých
konkurentů. „Podzim dopadl nad
očekávání, holky dělaly, co mohly.
Teď v Mutěnicích jsem byl spokojen
já i holky, po zápase jsme poseděli
a udělali jsme si závěrečnou pro
utužení kolektivu,“ pochvaloval si.
Druhá polovina ročníku začne až
v závěru března příštího roku, kdy
čeká Držovické další cesta na jižní
Moravu, tentokráte do Velkých
Pavlovic. S přípravou však začne
družstvo velice záhy, pojede prakticky nepřetržitě.
„Chtěli bychom se každý týden
alespoň jednou scházet v tělocvičně
a určitě odehrajeme i nějaké halové
turnaje, aby holky stále byly v kontaktu. Do začátku jarní části je totiž
ještě dlouhá doba,“ uvědomuje si
Tomáš Jetel.
(jim)
Statistiky z utkání
najdete na strana 26

na body silný vítr

Držovicím odfoukl nadji

„Sám nevím, co se stalo, vždy ale máme
jeden propadák, teď jsme si ho vybrali ve
Zvoli. Pravdou je, že někteří kluci nebyli
doléčeni, týká se to hlavně Davida Čížka, Zdenu Horáka a Míšu Gottwalda.
Nedokázali jsme si nahrát na dva metry
a dvě přesné přihrávky v řadě pro nás
byl kumšt. Od začátku to bylo špatné,
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ní. Říkali jsme si, že hru maximálně
zjednodušíme, dávali jsme balóny za
obranu, protože obránci rychlostí nevynikali. V druhém poločase to bylo
hlavně o vstřelení vítězné branky,
protože domácí toho mnoho dopředu
nepředvedli.“

 Jak se hrálo speciálně vám jako
techničtějšímu typu, což terén rozhodně nedovoloval?
„Něco málo šlo, ale příliš tvořit se nedalo. Potřebovali jsme se vyvarovat ztráty
míče ve středu hřiště, aby se domácí neku, hrát jednoduše.“
dostali do brejku,

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor

gólman eská_ka Dominik Neoral

smál se po vítbzném utkání

„Dobrá nula, která se nepo_ítá,“

 Po delší

d
době jste nasto
stoupil
v základjs tento fakt,
ní sestavě, jak jste
a vůbec celé utká
utkání vnímal?
„Nebylo to nic jednoduchého,
so
bylo to hodně soubojové
utká-

VELKÉ ME
MEZIŘÍČÍ Ani Lukáš Petržela (na snímku) toho
podzi příliš neodehrál a sotva se dal do pořádku,
na podzim
Pančoc
Pančochářovo
vyloučení mu dalo skvělou příležitost
př
se předvést
v základní sestavě. Jenže co čert nechtěl,
teré
terén tomuto technicky založenému halfovi vůbec
ne
nepřál.
Jak se s podmínkami nedělního utkání 13.
k MSFL vypořádal?
kola

 S jakými pokyny jste šel na
hřiště?
„Původně jsem měl vyvážet míč dopředu, ale to jsme ještě nevěděli, jaký
bude terén. Jenže pak šlo o to zápas
spíše ubojovat. Po vedoucí brance po
mně trenér chtěl, abych hrál před stopery defenzivního záložníka.“
 Bylo podle vás lepší, že se zápas
nakonec hrál?
„Myslím, že určitě. Oni se také snaží hrát všechno na Dolejše a nákopy
v tom větru nemohly být přesné.
Takže nakonec dobře, že zápas máme
zdárně
árně za sebou.“

kreativní záložník Lukáš Petržela

„Na takovém terénu se příliš
tvořit nedalo,“postěžoval si

Pondělí 30. října 2017
www.vecernikpv.cz

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

MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U15:
14. kolo: Jihlava – 1.SK Prostějov
(neděle 5.11., 11.00, Machač – Holub, Nenadál).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U14:
14. kolo: Jihlava – 1.SK Prostějov
(neděle 5.11., 12.45, Holub – Machač, Nenadál).
SpSM – U13 JIH:
12. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín (sobota 4.11., 14.00).
SpSM – U12 JIH:
12. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín (sobota 4.11., 14.00).
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
Dohrávané 2. kolo, neděle 5. listopadu: Němčice nad Hanou – Čechovice (sobota 4.11., 11.45, OFS),
Jeseník – Olšany (10.00, Kreif),
Konice – Dub nad Moravou (10.45,
Hubený).
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
Dohrávané 2. kolo, neděle 5. listopadu: Němčice nad Hanou – Čechovice (sobota 4.11., 10.00, OFS) ,
Konice – Dub nad Moravou (9.00,
Hubený), Jeseník – Olšany (11.45,
Kreif).
OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
Dohrávané 2. kolo, sobota 4. listopadu, 9.00 hodin: Pivín – Plumlov
(předehráno 25.10.), Olšany „B“ –
Horní Štěpánov, Mostkovice – Kralice na Hané, Nezamyslice – Lipová
(10.00), Výšovice – Otaslavice (neděle 5.11., 11.30), Smržice – Ptení
(neděle 5.11., 14.00), Určice volno.

´
menicko

´
´
zapasove

(78. Klesnil), Zatloukal, Horák ml., Louč- dohrával, přidali jsme i čtvrtou branku
ka – Horák st. Trenér: Miroslav Panáček a bylo hotovo. Měli jsme na podzim za
cíl dosáhnout na třicet bodů, což se nám
Hodnocení trenéra Klenovic
tímto vítězstvím podařilo, takže panuje
Vladimíra Horáka:
naprostá spokojenost.“
„Myslím si, že to bylo velice těžké utkání,
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
soupeř byl houževnatý. V podstatě k ničeMiroslava Panáčka:
mu nám nebyl tlak jen po vápno. Šli jsme
do vedení, soupeř ale brzy krásnou ranou „První poločas byl vyrovnaný. Domácí
srovnal a začínalo se zase od začátku. Vy- šli po akci do vedení, podařilo se nám ale
platila se nám trpělivost, neustále jsme tla- krásnou střelou vyrovnat. Ve druhém počili a čekali na šanci, která přišla. Výborné ločase nás soupeř dostal pod tlak. Myslel
čtení hry Césara, který vypíchl balon a jsem, že pět minut ještě vydržíme a bude
poslal finálku Erikovi, jenž nezaváhal. Bě- to dobré, ale dostali jsme během krátkého
hem chvilky jsme dali dvě povedené trefy, sledu dvě branky a bylo po nás. Vyloženě
což nás trochu uklidnilo. Dál už se zápas ke klukům nemám výtky. Výsledek neod-

Haná
Prostjov
SK
Radslavice

Branky: 7. Zatloukal, 17., 19. a 51.
Gábor, 21. a 28. Novák, 25. Čermák.
Rozhodčí: Borůvka – Kopecký, Majer.
Žluté karty: 35. Čermák, 80. Kaprál –
58. Matyáš, 87. Jemelka. Sestava Hané:

7:0
(6:0)

povídá úplně dění na hřišti. Jen mě mrzí,
že nemám v podstatě skoro s kým hrát.
Trápí nás rozsáhlá marodka, která se dnes
ještě rozšířila. Snad předehrávku nějak
ukopeme a přes zimu se dáme zdravotně
dohromady.“

„Krásný poločas. V mužském fotbale
jsem snad ještě takový výsledek nezažil, a
sice ať už jako trenér, či jako hráč. Nastoupili jsme koncentrovaně, každou šanci
hostí jsme potrestali gólem. Rozdíl ve hře
nebyl zase až tak markantní, jak napovídá
výsledek, nicméně lepším týmem jsme
rozhodně byli a zaslouženě také vyhráli.
Doslova jsme si celý zápas užívali. Kluky

Hodnocení trenéra Hané
Prostějov Daniela Koláře:

Smržice
TJ Sokol
Horní Moštnice

TJ Sokol
v Pivín
FK Slavoj Kojetín
-Kovalovice "B"

Nehráno pro nepřízeň počasí. O náhradním termínu rozhodne STK. (jp)

-:(-:-)

Nehráno pro nepřízeň počasí. O náhradním termínu rozhodne STK.

-:(-:-)

Lošťák – Trnavský, Ohlídal (57. Jančiar), musím pochválit, dnes to byla opravdu
Čermák, Kolář – Strouhal (53. Vyskočil), radost sledovat dění na hřišti.“
Kaprál, Krupička, Novák – Zatloukal,
TJ
Gábor. Trenér: Daniel Kolář.

BEŇOV, PROSTĚJOV Pouze pět
ostrých minut strávili na place
fotbalisté Beňova a Určic. Střetnutí třináctého kola „B“ skupiny
I.A třídy se sice začalo podle plánu v neděli o půl třetí odpoledne,
avšak počasí brzy ukázalo svou sílu
a hlavní rozhodčí Ladislav Kundrát musel zápas velice záhy předčasně ukončit. Náhradní termín
byl předběžně stanoven na sobotu
11. listopadu, pokud tedy budou
týden po plánovaném zakončení
podzimní části převládat vhodné
povětrnostní podmínky.
„Hřiště bylo v perfektním stavu, velice dobře připravené. Trávník opravdu
krásný a my i domácí jsme chtěli hrát,
jenže už při rozcvičce bylo vidět, že je

vítr dost silný,“ popisoval počátek patálií hostující kouč Pavel Zbožínek.
I na Přerovsko totiž dorazila vichřice
a silné poryvy si za chvíli začaly s míčem dělat, co chtěly. „Balon měnil
směr neuvěřitelným stylem a po pár
minutách to nemělo s fotbalem nic
společného. Míč si volně létal a nešlo
ani provést odkop od brány. Už zítra to
určitě bude zase úplně jiné, dneska se
ale hrát nedalo a udělali jsme si výlet.
I to ale stává,“ poznamenal s úsměvem.
Druhý pokus by měl nastat na svatého Martina, pokud tedy nepřijede na
pověstném bílém koni. „Déšť i sníh
se dají zvládnout, vítr je ale velký problém. Bude se hrát od začátku, nic se
ale neděje, protože stav byl stejně 0:0,“
podotkl třiačtyřicetiletý kormidelník.

FC
Beov
TJ Sokol
Urice

nedohráno
Rozhodčí: Kundrát – Januš, Hrbáček. Sestava Určic: Hýbl – Mohelník, Vodák, Frehar, Hejduk – Slezák
– Zelina, Dračka, P. Halouzka, Krajíček – O. Halouzka.
Trenér: Pavel Zbožínek

-:(-:-)

Jeho tým tak zůstal na dvanácti bodech ze stejného počtu střetnutí
a přebývá na počátku druhé desítky,
stejný zisk nastřádaly rovněž celky
Protivanova a Mostkovic. Beňov má
i nadále o dva body více a patří mu
devátá pozice.
(jim)

PROSTĚJOV Úvodních dvanáct
podzimních víkendů šlapalo bez
problémů a s drobnými výjimkami se v prvním termínu podařilo
sehrát prakticky všechny duely,
třinácté pokračování už hladce neprobíhalo a prakticky v každé krajské soutěži zůstal alespoň jeden
duel nesehrán.
V krajském přeboru se prudký vítr
a také silný déšť postaraly o odklad
čtvrtiny duelů – v souboji nováčků
se Dubicko neutkalo s Všechovicemi
a Velké Losiny nezměřily síly s holickým „béčkem“. Kralických fotbalistů
se tyto rozmary nedotkly, jediný prostějovský zástupce v soutěži by sice při
pohledu na svůj výsledek možná raději odkládal, avšak hrál hned v sobotu.
Obdobně dopadla situace i v „konické“ skupině I.A třídy, také tu zů-

stala nesehrána dvě střetnutí, a sice
Hluboček s Řetězárnou a Paseky
s Chválkovicemi. V jižnější skupině
se již odklady dotkly i regionálních
účastníků. Kvůli podmáčenému terénu a silnému větru nezačal duel
Čechovic s Kojetínem ani okresní
derby Kostelce s Lipovou a Protivanova s Němčicemi. O mnoho lépe
nedopadly ani Určice v Beňově, tam
sice zazněl úvodní hvizd, ale brzy po
něm i závěrečný.
A rovněž v I.B třídě čeká většina nedělních střetnutí na své uskutečnění.
Sobotní program proběhl podle plánu, avšak v neděli nepustilo počasí
do boje fotbalisty Smržic proti Horní
Moštěnici, Pivína proti Kojetínu „B“,
ani želatovické rezervy proti Lipníku.
V „olomoucké“ skupině si Jesenec
vytrpěl svou porážku již v sobotu,

o den později pak rozhodčí rozhodli
o odkladu duelů Kožušan s Novými
Sady „B“, Doloplaz s Velkou Bystřicí
a Loštic s Troubelicemi.
Mládežnických bitev se počasí až tolik
nedotklo, v nižší dorostenecké soutěži se nehrálo pouze trio zápasů, již
v sobotu Tovačov vs. Hvozd a v neděli
Haňovice vs. Brodek u Přerova a Dub
nad Moravou vs. Kralice na Hané.
Obdobně tomu bylo mezi žáky, ani
tady nebylo rušení zápasů plošné, ale
postupovalo se individuálně a výkopy
nenastaly pouze v Jeseníku, kam měly
zavítat Kozlovice, a v Černovíru, kam
se vydávali hráči Dubu.
O definitivní podobě náhradních
termínů bude teprve rozhodnuto,
první plán připraví krajští svazoví
funkcionáři, jeho korekci pak provede listopadové počasí.
(jim)

Ur^ice utkání rozehrály a brzy i dohrály. . Vichřice odkládala krajské zápasy

Branky: 30. Všianský, 61. Varga, 62.
Dreksler, 89. Cetkovský – 37. Horák ml.
Rozhodčí: Rosskohl – Šmíd, Winkler.
Žluté karty: 67. Štěpánek, 70. Všianský,
87. Cetkovský – 42. Gajdošík, 58. Holub.
Sestava Klenovic: Klimeš – Frys, Prášil,
Cetkovský, César (78. Spálovský) – Varga, Dreksler, Šlézar, Rozehnal, Všianský
– Štěpánek (86. Borovský). Trenér:
Vladimír Horák. Sestava Vrchoslavic:
Jurčík – Trávníček, Holub, M. Hradil (33.
Coufalík), Gajdošík – Bleša, T. Hradil

Vrchoslavice 1946

Klenovice na Hané
4:1
TJ Sokol
(1:1)

TJ Sokol

Haná si zast]ílela, „Klenky“ obraly „Vrchátka“, zbytek nehrál

I.B třída skupina A

Branka: 70. Bross. Rozhodčí: Juřátek –
Samek, Jurčák. Sestava Konice: Zapletal – Kořenek, Rus, F. Bílý, L. Bílý – Paš
ně něco
(85. Knoll), Kořenovský, Širůček, Drešr VELKÉ MEZIŘÍČÍ Střídání brankářů ne- Tomáš KALÁB
týmu co platný a mohl v bráně
bývá úplně obvyklé, ve hře může být
– Tichý, Bross (82. Jurník).
předvést.“
vyloučení, nepovedený výkon nebo  Jaké to je jít znenadání za stavu 1:1 do  Soupeř vám k tomu ale moc
Trenér: Petr Ullmann
příležitostí nedal?
vážnější zranění. Právě to poslední se branky v tak důležitém utkání?
m
ve Velkém Meziříčí přihodilo gólmanovi „Když do toho střídání zahrnu počasí, ten „Je pravda, že jsem čekal v druhém
prostějovských fotbalistů Filipu Jíchovi, uragán, bláto, být po jedenácti kolech v bráně poločase podstatně větší aktivituu
který se před závěrem přestávky dozvě- s prvním týmem soutěže, tak to jistě bylo za- domácích, ale v obraně jsme too
děl, že utkání pro jistotu dochytá druhý jímavé. Ale jsem tady od toho, abych to zvlá- zvládli perfektně, do velké šancee
nebyla tam bojovnost, jako by vše mělo
dl. Sice to člověk bezprostředně nečeká, ale jsme soupeře nepustili. To je výbrankář Dominik Neoral.
Foto: Josef Popelka
přijít samo. Klukům to nešlo a nenašel se
je rozcvičen, aby právě v takovém případě byl sledek kolektivního výkonu.“
tahoun, kdo by to vzal na sebe. Nedá se
nic dělat, soupeř byl lepší a šel výhře víc
PROSTĚJOVSKO Pouze tři celky odehrály o uplynulém víkendu své poslední podzimní zápasy. Vinou
naproti. První půle ještě byla jakž takž,
nepříznivého počasí se borci Pivína a Smržic museli obejít bez zápasového vytížení. Prostějovská Haná
měli jsme i pěkný trestňák, který volal
na svém hřišti přivítala Radslavice a už v prvním poločase rozhodla o zisku tří bodů. Sedmigólovou
po vyrovnání, ale druhý poločas už byl
kanonádu zařídil svým dalším hattrickem Gábor, dvě trefy přidal také Jakub Novák. Nejlepší celek rekatastrofální. Musíme tento zápas hodit
gionu Klenovice si poradil v derby s posledními Vrchoslavicemi, dosáhl desáté výhry, udržel si domácí
za hlavu a pokusit se něco vydolovat
neporazitelnost a upevnil si pozici na prvních příčkách tabulky.
v Lošticích, pokud se ještě bude hrát.“
(jim)

1:0
(0:0)

Pokud bude počasí nakloněno, sehrají
všechny týmy ještě předehrávku úvodního kola druhé poloviny sezóny, na
Konici by v tom případě čekaly v sobotu
od 14 hodin Haňovice. „Opět soupeř
z dolní části pořadí. Poctivě se nachystáme a budeme chtít zvítězit,“ pronesl
odhodlaně Petr Ullmann.
(jim)

Jesenec dostal ve Zvoli naezáno

Na kluky tak apeloval, aby byli trpěliví, protože si šance vytváří. A dvacet
minut před koncem to opravdu přišlo.
Výkopem našel Zapletal přímo Brosse,
který z první uklidil míč k tyči – 1:0.
„Závěr pak byl sice hektický, celý tým si
ale zaslouží pochvalu. Soupeř sice byl
houževnatý, hrál zezadu s deseti hráči
v bloku na brejky, ale zvládli jsme to na
nulu. Věděli jsme, že musíme hrát po
zemi a kombinačně a přineslo nám to
spoustu šancí, jedna z nich rozhodla,“
mohl se usmívat pětatřicetiletý lodivod.
Radost mu udělali všichni hráči, jmenovitě však přeci jen vypíchl dva z nich.
„Chybí nám sice útočníci Žondra a Kamený, jsem ale rád, že se Peťa Bross
dal dohromady, hodně nám pomohl.
A stejně tak Míša Zapletal, má sice te-

Konice opět s nulou,
výhru zařídil Bross

ale přeci jen bylo z části o výsledku rozhodnuto. Dvě branky v rychlém sledu
znamenaly poločasové vedení tři nula ve
prospěch hostujícího týmu. „Individuální chyby nás stály lepší výsledek. Na soupeře jsme byli sice nachystaní, ale snad
kromě Nečase utkání nikomu nesedlo.
Byl to takový ten zápas blbec,“ neomlouval výkony svých svěřenců Lošťák.
Druhá půle vyzněla výsledkově lépe
opět pro hráče z Lutína, díky čestnému

Foto: Josef Popelka

letos slavíme jubileum...

Kralicím konec podzimu nevyšel,
doma schytaly debakl od Lutína

zprávy od zeleného stolu...

ZVOLE, PROSTĚJOV Nejtěžší porážku v dosavadním průběhu„B“
skupiny I.B třídy Olomouckého KFS musejí skousnout fotbalisté
Jesence. Zatímco na počátku října se radovali z výhry 4:0 na půdě
Nových Sadů, v samotném závěru tohoto měsíce naopak sami
stejným rozdílem padli. Ve Zvoli sice po půli ztráceli pouze jednu
branku, avšak po změně stran stačila domácím necelá půlhodina,
aby se dostali až do vedení 5:0. Snížení z poslední minuty v podání
Zbyňka Polese už bylo pouhou kosmetickou úpravou. I tak ale uhájili hosté horní polovinu pořadí přesně v polovině soutěže.

I.B třída skupina B

KONICE, PROSTĚJOV Podruhé
v řadě zajistil Konici domácí vítězství nejtěsnější možný výsledek 1:0.
O dva týdny dříve si svěřenci Petra Ullmanna poradili tímto skóre
s Chomoutovem, v posledním kole
první poloviny „A“ skupiny I.A třídy
Olomouckého KFS si takto vystačili
proti Bohuňovicím. Jediným střelcem duelu se stal Petr Bross, z čistého konta se pak mohl radovat další
gólman z konické líhně – teprve sedmnáctiletý Michal Zapletal.
Z nedělního programu krajských soutěží se odehrálo pramálo a Konice byla
jednou z mála výjimek, kde mohli hráči
strávit na hřišti plnou porci devadesáti minut. I tady se sice ke slovu hlásilo
počasí a třeba horní travnaté hřiště bylo

I.A TŘÍDA
SKUPINA A

kat plný bodový zisk, nakonec však
všechen přenechali svému soupeři
a ještě si připsali vysokou porážku.
„Nebyli jsme kompletní, chyběl nám
brankář vyloučený v poháru a další zranění hráči,“ lámal si před výkopem hlavu se sestavou trenér Kralic Ivo Lošťák.
Jeho tušení dostálo záhy první znamení.
Již v 8. minutě se hosté prosadili a zcela
tak nabourali taktiku domácího týmu.
Dlouho se skóre neměnilo, do poločasu

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ
PŘEBOR:
K

fotbal

KRALICE NA HANÉ Vydařený
podzim jediného zástupce Krajského přeboru Olomouckého KFS měl
na závěr dostat jasnou podobu, bohužel však utrpěl jednu trhlinu. Na
domácí půdě chtěli hráči Kralic zís-

KRA
LUT

36

38

letos slavíme jubileum...

fotbal

F TBALOVÁ R

Pondělí 30. října 2017
www.vecernikpv.cz

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

mi jasné, na koho
FINÁLE OKRESNÍHO POHÁRU PRO KONICI „Bylo
=!W  
Kralice bez gólmana a v deseti nedokázaly vzdorovat

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
KONICE Okresní fotbalový svátek zažila o středečním podvečeru Konice. V atrakticním
prostředí na místní umělé trávě
pod osvětlením odehrálo finále
Poháru OFS Prostějov, do něhož
postoupil domácí účastník I.B třídy Olomouckého KFS a Kralice
na Hané hrající Krajský přebor.
Přestože Konice nebyla papírovým
favoritem, vše jí nakonec hrálo do
karet. Pod dohledem svazových
funkcionářů Stanislava Kalába,
Milana Elfmarka či Miroslava
Juránka tak domácí zcela zaslouženě pozvedli nad hlavu vytouženou
trofej. Rozhodnuto bylo už po prvním poločase, kdy padly dvě branky do sítě Kralic. Hosté navíc museli
hrát přes osmdesát minut v deseti
se stoperem mezi třemi tyčemi...
Kromě triumfu si Konice zajistila
účast v krajské fázi Českého poháru
pro ročník 2018/2019.

9U'!9
Kralice přijely k finálovému duelu ve
velmi úsporné sestavě, kde chyběli
zranění hráči, takže kromě základní
jedenáctky seděli na lavičce pouze tři
hráči do pole. Kromě veterána Nečase,
kapitána Martinky a stopera Répala se
jednalo o mladé borce sotva odrostlé
dorosteneckému věku. Domácím v
základu citelně chyběl pouze útočník
Roman Kamený. „Po zranění z utkání
s Maletínem jsem už zkusil nastoupit,
ale zdravotní trable se obnovily...,“ vysvětlil Večerníku svůj stav o přestávce
rychlý forvard, který je jinak v Konici
velmi spokojený. „Pravidelně hraji,

tedy pokud nejsem zrovna zraněný, a
o to samozřejmě jde,“ pochvaloval si.

`  
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RÉPAL

Zásadní okamžik udávající tón celému
dalšímu průběhu zápasu přišel už po
osmi minutách hry. Kralický brankář
Šarman těsně před šestnáctkou zatáhl
za záchrannou brzdu a faul na Tichého
v jasné brankové příležitosti nemohl
být oceněn jinak než červenou kartou.
To znamenalo pro Kralické nemalé
organizační problémy, ale ten hlavní
měl ještě přijít - z následného přímého kopu se domácí dostali do vedení.
Přestože ještě po většinu prvního poločasu měli opticky více ze hry, druhou
branku přidali domácí a druhý poločas
se jen formálně dohrával, protože se
hrálo doslova jen na jednu branku.
Trenér Ullmann tak měl možnost
prostřídat téměř celou lavičku, každý si
finále zahrál.

MS

KONICE Do hodně zvláštní pozice se dostal stoper Kralic na
Hané Jakub Répal (na snímku).
Ze hřiště odcházel spolu s vyloučeným brankářem, ale jen
proto, aby od něj získal dres a
rukavice. Do jaké míry to pro něj
byla novinka, odchytat zápas, se
svěřil v exkluzivním rozhovoru
hned po utkání.

qh([/. -S
klikni na

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Josef Popelka

To už se nedá říci v případě průniku
Kořenovského, který se zleva trefil na
vzdálenější tyč a bylo to 3:0. Répal pak
vychytal ještě Tichého, kterého průchozí kralická obrana dvakrát pustila
do vyložené šance. Výsledek se ale už
nezměnil.

W'6":
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Domácím patřil začátek utkání, Kořenovský vyzkoušel pozornost Šarmana.
Pak se do brejku hnal Tichý, Šarman
jej před hranicí šestnáctky zkosil a viděl
červenou kartu. Spolu s ním šel ze hřiště stoper Répal, který se na lavičce převlékl do brankářské výstroje a postavil
se do branky. Klasický bek Blahoušek
se tak ocitl na stoperu, Gottwald se
stáhl do obrany, ale oba déle než do
poločasu vzhledem ke zraněním nevydrželi. Z nařízeného přímého kopu se
navíc domácí díky přesné trefě Širůčka dostali do vedení - 1:0. Ofenzivní
choutky měl zprava záložník Paš, kterého Gottwald nezastavil, střela však
směřovala mimo branku. Do ojedinělé
šance se dostali i hosté, Cibulkova křížná střela se ovšem také mezi tři tyče
nevešla. Po zaváhání obrany se tváří
v tvář Répalovi dostal Tichý a se zastupujícím brankářem si poradil - 2:0.
Répal si v druhém poločase opravdu
zachytal. Už po dvou minutách jej
prověřil opět Paš, po hodině hry dostal
ideální přihrávku do uličky Bross, ale
náhradní strážce svatyně opět vynikl.

Přes tři inkasované branky byl hvězdou
utkání, i když v závěru poněkud smutnou, stoper Jakub Répal. Aniž to mohl
tušit, přes osmdesát minut strávil úplně na jiném postu. Navíc si ani nesáhl
na balón a hned po příchodu do branky jej tahal ze sítě. Ve druhém poločase
se ovšem rozchytal a předvedl několik
bravurních zákroků, za něž by se nemusel stydět ani „vyškolený“ brankář.
Kdyby mu obrana více pomohla, mohl
držet nadějný stav až do poledních minut.

W;'
Málokdy se ve fotbalovém prostředí
stane, že tým přijede pouze s jedním
gólmanem, a v případě jeho zranění
nebo vyloučení není náhradník k dispozici. Pak se musí brankářské role
ujmout někdo z hráčů v poli, který má
s tímto postem aspoň nějaké zkušenosti. A právě tato zajímavá rošáda byla
k vidění v pohárovém finále v Konici.

/n8U
Jestliže byl výkop plánován na osmnáctou hodinu koncem října, bylo průměrnému znalci regionální kopané jasné,
že místem utkání bude Konice se svou
osvětlenou „umělkou“. Domácí se do
finále probojovali poměrně těsnými výsledky s Čechovicemi a Mostkovicemi
a triumf si ve svém prostředí vychutnali
zaslouženě. Žádný, kdo se v Konici trochu zajímal o fotbal, nemohl chybět.
Byl i takový případ, že se fandilo jak
domácím, tak trochu i hostům, když za
soupeře hraje člen rodiny. Pořadatele je
nutno pochválit za precizní organizaci
s poločasovým programem i servisem
pro média, což leckde pokulhává.

 Asi to byl pro vás hodně zvláštní
zápas?
„Pro mě byl určitě dost zajímavý... V
bráně jsem sice nestál poprvé, už jsem
chytal v Kralicích v krajském přeboru,
ale přesto je to pro mě nezvyklá pozice.“
 Co se vám honilo hlavou, když
rozhodčí vytáhl červenou kartu?
„Podíval jsem se kolem sebe a bylo
mi jasné, na koho to vyjde. Nakonec
jsem tam skončil opravdu já. Tak jsem
si šel s brankářem převléct dres.“
 Soupeř vás poměrně hodně
prověřil, šlo na vás dobrých deset
střel...

98&'#8
 ../$*"#Y
„K utkání jsme přistoupili se vší vážností, v Konici se už
dlouho nic nevyhrálo. Když jsme hráli v domácím prostředí před solidní návštěvou, moc jsme chtěli pohár vyhrát. Utkání ovlivnilo brzké vyloučení, což do určité míry
finále herně znehodnotilo. Fotbal je ale takový. Gólman
situaci určitým způsobem vyhodnotil, červená karta byla
oprávněná. Soupeř byl následně gólem z trestného kopu
potrestán dvakrát. Hru jsme pak ovládali, druhý poločas
se víceméně dohrával a byla to otázka skóre.“

3 : 0

Sokol Konice

Josef POPELKA

„Nějaké střely na mě šly, určitě jsem
se nenudil. V Konici je docela chladno, tak jsem se aspoň zahřál. (smích)
Nechali mě prostě vyniknout.“
 Byl to klíčový okamžik nebo
šlo se zápasem ještě něco dělat?
„Jeli jsme sem s už i tak dost slátanou
sestavou, byli tady dorostenci, kluci z
´béčka´, navíc oslabení už po deseti
minutách, to pro nás bylo smrtelné.
Jakmile jsme dostali třetí branku,
bylo jasné, že je konec.“
 Jak moc tahle porážka mrzí?
„Když už sem člověk po práci jede
zahrát si fotbal, tak porážka samozřejmě mrzí. Já chci vždycky vyhrát,
každý fotbalista hraje pro vítězství.
Ale mistrovské zápasy jsou pro nás
stěžejní, v pohárových utkáních hrají
vesměs méně vytížení hráči.“
 Jak se vám hrálo na umělé trávě za umělého osvětlení?
„Mně tahle umělka připadá tvrdá,
přestože o ní jdou dobré reference.
Umělé osvětlení má svoje kouzlo,
jenže při výškovém balónu člověk
dobře nevidí. Ale podmínky jsou
pro oba týmy stejné.“

S.jsN*$h*"#]8Y
„Utkání skončilo v podstatě v sedmé minutě vyloučením gólmana... Prostě stalo se. Porážka v poháru mě ale
vůbec nemrzí. Mrzí mě, že jsme přišli o gólmana a další
dva hráči jsou zranění. Uvidíme, jestli budou připraveni
na další utkání proti Lutínu. Pro mě je stěžejní sobota,
nikoli tenhle pohár. Je to nedůstojné hrát v šest hodin
večer na umělé trávě pod osvětlením, tohle nemá žádný
smysl! Budeme zvažovat, jestli se vůbec do příštího pohárového ročníku přihlásíme...“

FC Kralice na Hané

3. kolo Okresní pohár Prostějovska
Bílý L.

Halenka
Vincourek

Petr

Ivo

Drešr

Oščádal

ULLMANN

LOŠŤÁK
Zapletal

Kováč

Tichý

Kořenovský

Nečas

Répal
Šarman

Martinka

Bross
Rus

Cibulka

Širůček

Blahoušek

Kořenek

Troneček

Paš

Branky: 12. Širůček, 39. Tichý, 69. Kořenovský

Gottwald

KONICE

3 :0
( 2 :0)

KRALICE N.H.

Branky: -

Střely na branku:
- Střely mimo branku:
11 Střely mimo branku: 7
Střely na branku:
4 Žluté karty: Rohové kopy:
7
Rozhodčí: Řezníček – Horák, Zatloukal.
Diváků: 100 Rohové kopy:
Žluté karty: Červená karta: 8. Šarman
Střídání: 62. Jurník za Brosse, 71. Knoll za Paše, 76. Cetkovský za Kořenka,
Střídání:
39. Petrásek za Gottwalda, 46. Řezáč za Blahouška, 75. Dokoupil za Tronečka
83. Ryp za Tichého, 87. Křesala za Ruse

2

letos slavíme jubileum...

Pondělí 30. října 2017
www.vecernikpv.cz

fotbal

39

OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku
KOLA
„METLE“
URVALY
TRIUMF
V
„DOBRÁTKÁCH“
ŠAMPI N
servis připravil Josef Popelka a Jiří Možný

Famózní obrat řídil v dresu Otaslavic dobromilický odchovanec!

TJ SOKOL OTASLAVICE
Trpělivost se vyplácí. Dlouho se na výsluní hřáli hráči Vrahovic, vinou
odložených zápasů posledního kola se Otaslavice vyhouply na první
příčku tabulky okresního přeboru. Zda se na ni udrží se budem emoci
dozvědět už třeba o tomto víkendu. Téměř s jistotou pak po podzimu
skončí nejhůře na druhé příčce.

KOLA

.

SM

LÍK

NEPØÍZNIVÉ POÈASÍ

Povětrnostní podmínky bohužel nedovolily odehrát kompletní
třinácté kolo. Zdánlivě modrá obloha s občasnými mráčky byla
k pokoukání nejlépe z tepla domova. Silný vítr, který stromy lámal,
neměl pro fotbal žádné pochopení. Věřme, že následující kolo už nebude v cestě mít žádné překážky.

PROGNÓZA NA 1. KOLO
aneb Veerník pedpovídá

Jiskra Brodek u Konice VS. TJ Sokol Èechovice „B“

Tip

Jiskra uplynulý víkend vinou počasí své utkání nesehrála, bude Veèerníku:
mít jednozápasové manko. Čechovicím se na venkovních hřiš2:2
tích tolik nedaří, ale výjimkou jsou poslední utkání. Již čtyři
v řadě hosté neprohráli a tuto bilanci si udrží i v tomto zápase.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VS. TJ Sokol Vícov

FC Hvozd

Tip

Zápas bez jasného favorita, i když domácím přeci jen Veèerníku:
nahrává fakt, že sehrají utkání na svém hřišti. Vícov se
2:1
trápí střelecky, Hvozd zase disponuje nejhorší obranou
v soutěži. Bude tak tedy zajímavé, která disciplína v tomto střetnutí zvítězí.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VS.

TJ Horní Štìpánov

TJ Sokol Brodek u Pv

Tip

Pokud ve Štěpánově nenasněží, odehraje se zde zajímavé Veèerníku:
utkání. Domácí si udržují třetí příčku a na svém hřišti body
3:1
jen tak nerozdávají. Hosté po dobrém startu trochu ztrácí,
přesto nedají svou kůži zadarmo. Štěpánov si ale výhru pohlídá.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Otaslavice

VS.

TJ Sokol Urèice „B“

Tip
Nový lídr okresního přeboru si na vlastním hřišti poradí i Veèerníku:

s nedalekými Určicemi. Nejenže sbírají body z venku, ale
3:1
v domácím prostředí neradi ztrácejí. Toto střetnutí nebude
žádnou výjimkou. Pokud budou Otaslavice kompletní, překvapení nepřipustí.
------------------------------------------------------------------------------------------------FC Ptení

VS.

FC Dobromilice

Tip

Ve Ptení se už těší na zimu, aby mohli nabrat nové síly do Veèerníku:
jarních bojů. A že musí pořádně potrénovat. Aktuálně po1:2
slední místo v tabulce jim nedává ani moc šancí s houževnatými Dobromilicemi. Začíná se ale od nuly, šance mají oba týmy stejné.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Tištín

VS.

TJ Haná Nezamyslice

Tip

Velice podobná bilance pojí tyto dva soupeře. Hosté Veèerníku:
mají sice zápas k dobru, to ale jejich šance uspět v Tištíně
2:1
nezvyšuje. Domácí znají dokonale své prostředí a toho také
náležitě využijí. Bude to sice těsné, nicméně body zůstanou doma.
------------------------------------------------------------------------------------------------FK Výšovice

VS.

TJ Sokol Vrahovice

Tip

Hosté se po dlouhé nadvládě musí spokojit s druhou příčkou. Veèerníku:
Mají ale odložené utkání k dobru. Proto pro ně bude důležité,
1:3
aby zvládli i poslední podzimní utkání a zůstali na špici tabulky. Výšovice se jim zdatně postaví, stačit to ale nebude.

POØADÍ KANONÝRÙ
1. Jan STUDENÝ (Vrahovice)

18 branek

2. Pavel FARNÝ (Vrahovice)

11 branek

Jakub ŠPAČEK (Dobromilice)
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)
Daniel JODL (Čechovice „B“)
11. Leopold ZATLOUKAL (Brodek u Pv)
Jakub CHVOJKA (Otaslavice)
Petr ŠENKYŘÍK (Dobromilice)
Jan TYPNER (Brodek u Pv)
Roman BAŠNÝ (H. Štěpánov)
Patrik RICHTER (Dobromilice)
Lubomír SMÉKAL (Otaslavice)
Jaromír KRÁSA ml. (Hvozd)
Zdeněk FILDÁN (Výšovice)
Kristián KOUKAL (Výšovice)

11 branek
9 branek
9 branek
8 branek
7 branek
7 branek
7 branek
7 branek
6 branek
6 branek
6 branek
6 branek
6 branek
6 branek
6 branek
6 branek
6 branek
6 branek

2:3

DOBROMILICE Ve větrném víkendu, kdy se odložily všechny
nedělní zápasy, zavítal Večerník
(2:0)
na jedno ze tří sobotních utkání. Dobromiličtí vykazovali
v posledních duelech herní progres, Otaslavice pak od samého
startu podzimní části Okresního přeboru PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku II. třídy potvrzují ambice pohybovat se na čele tabulky. Přestože byli hosté po většinu duelu herně lepším týmem, po
první půli ztráceli hned dvě branky. S nástupem Michala Kalába
na hřiště však ve druhé pětačtyřicetiminutovce předvedli skvělý
obrat a gólem v samém závěru rozhodli o svém vítězství.

FC Dob
So Ota

Hon, který mu vzal míč a ocitl se
v postavení mimo hru... A tak Dobromilice trestaly. Nejprve domácí
skórovali ve 35. minutě, kdy po hezké přihrávce do běhu Seluckému,

exkluzivní reportáž
pro Večerník

Petr

KOZÁK
Úvodních patnáct minut se neslo ve
znamení neproměněných šancí hráčů Otaslavic. První velkou šanci získal Hon, který běžel sám na gólmana
z úhlu, ale Drnovský jej vychytal.
Další obrovskou příležitost měl
Chvojka, který obešel brankáře a zakončoval do prázdné branky, ale jeden z dobromilických beků vykopl
míč z brankové čáry. V další velké
šanci se ocitl Zatloukal, který běžel
v samostatném úniku, ale o šanci jej
paradoxně připravil jeho spoluhráč

který hostům ukázal, jak se proměňují sólové úniky – 1:0. Už za pět
minut bylo pro Otaslavice ještě hůře.
Na 2:0 zvyšoval z přímého kopu
z pravé strany Špaček, který hlavičkou pohotově zakončoval za záda
gólmana.
Do druhé půle naskočil pro Dobromilice velmi známý Kaláb. A byl
to šťastný tah trenéra, neboť dobromilický odchovanec byl ve výsledku rozdílný faktor. Hrdina zápasu
nejdříve v 52. minutě snižoval po
dlouhém autu, když se ocitl sám
na zadní tyči a hlavičkou uklízel do
odkryté brány – 2:1. V dalších minutách přišel tlak hostů, v obrovské
šanci se ocitl Smékal, který zakončoval z velkého vápna jen vedle.

Neuspěl ani Gernes, který z malého
vápna trefil gólmana. Uběhla hodina hry, když po samostatném úniku
uspěl opět Kaláb – 2:2. Otaslavickým to vlilo energii do žil a z velkého náporu visela trefa ve vzduchu.
Pomyslný hřebíček do domácí rakve
nakonec zatloukl pět minut před
koncem Smékal, který trefil míč
z velkého vápna k levé tyči – 2:3!
Poslední minuty už hosté dohráli
v poklidu a dost daleko od vlastní
svatyně, aby připustili vyrovnání. Po
parádní druhé půli a díky famóznímu obratu tak slavili vítězství, které
je drží na dostřel lídrovi z Vrahovic.
Statistiky z utkání a aktuální tabulku okresního přeboru najdete na
straně 26

Pozápasové hodnocení trenérù
Jiøí HON – TJ Sokol Otaslavice:
„Tři čtvrtě zápasu jsme odehráli zodpovědně, eliminovali
jsme jejich střeďáky. První gól z naší strany padl po pěkné
akci, průnikové přihrávce. Druhý po standardce, kdy
Špaček hlavou míč tečoval před brankářem. Bylo to pro
nás překvapivé poločasové vedení, ale na druhou stranu
jsme za tím šli. Druhou půlku dvacet či pětadvacet minut
jsme hráli, co jsme chtěli, pak to možná ovlivnilo střídání
a došly síly. Otaslavice byly kvalitní soupeř, fotbalovější.
Chtěli jsme to ubránit, nepovedlo se. Pochvala klukům ale
patří za bojovnost, odvedli jsme maximum, co jsme schopni. Přiznal to i soupeř, že měl strach.“ (úsměv)

Michal ROCHLA – FC Dobromilice:
„Na půdu soupeře se jelo s vědomím, že domácí budou hrát svojí hru ‚obrana–útok´. Očekávané se stalo
pravdou. První poločas jsme byli my, kdo hrál fotbal,
ale domácím se právě jejich hrou podařilo dvakrát
skórovat. A to značilo poločas dva nula pro domácí.
V šatně se dala jasná pravidla. Větší důraz, lepší hra bez
míče, dvěstěprocentní koncovka. Do zálohy na druhý
poločas jsem nasadil Michala Kalába, tak byla motivace na soupeře, kde vyrůstal, ještě větší. Dokázal utkání
srovnat. A v síle mužstva zápas ještě otočit. Všem patří
velké díky.“

13. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
TJ Sokol Čechovice „B“
FK Výšovice

4:1
(2:1)

Branky: 40. Němeček, 45. Jano, 73.
Matula, 76. Jodl – 25. Koukal. Rozhodčí: Zatloukal – Horák, Duda.
Žluté karty: 49. Jansa, 75. Foret, 85.
Meixner, 88. Jano – 65. Krajíček, 65.
Fildán, 88. Koukal. Diváků: 45.
Sestava Čechovic: Zelinka – Jano,
Bilík, Frys, Prášil – Foret (81. Kupka), Matula (81. Meixner), Jančík,
Jansa (69. F. Hanák), Němeček (78.
Stískal) – Jodl (Š. Hanák). Trenér:
Rudolf Valný.
Sestava Výšovic: Pychora – Kozdas,
Křížek, Křivinka, Škop – Ryšánek
(61. Okleštěk), Koukal, Baterdene,
Obručník – Olbert (61. Smička),
Fildán. Trenér: Michal Dudík.
Hodnocení trenérů:
Rudolf Valný: „Chtěli jsme potvrdit domácí neporazitelnost a hlavně
body z Vrahovic. Trochu jsme se trápili na začátku, prohrávali, ale během

pěti minut se nám podařilo zápas do
poločasu otočit. Byli jsme trpěliví,
čekali na chyby, míč byl víceméně
pod naší kontrolou. Nutili jsme
soupeře k chybám vzadu. Zápas se
dohrával v emočních projevech.
Hráči bojovali, sice to nebylo jako
ve Vrahovicích, ale dostáváme se do
pohody, i když nám to déle trvá, ale
vyčkáváme a dokážeme soupeře přehrát potom i fyzicky. Jsme spokojeni
se třemi body, čtyři zápasy v řadě
jsme neprohráli.“
Michal Dudík: „Byli lepší, mladší,
běhavější. Nezvládli jsme koncovku
první půle. Šli jsme do vedení, ale
soupeř z brejku srovnal. Pak padla
ještě sporná branka do poločasu, ale
to se rozhodně na to nevymlouváme. Trošku nás to psychicky srazilo.
Ve druhé půli už byl soupeř jasně
lepší, dal i krásné branky. Zasloužené vítězství Čechovic. Trošku nervóznější závěr, ale dohrálo se to bez
vyloučení.“

TJ Sokol Určice „B“
TJ Tištín

2:1PK
(1:0)

Branky: 32. Paul – 68. Hýsek. Rozhodčí: Sommer – Němec, Svozil.
Žluté karty: 89. Ru. Návrat (T).
Diváků: 20.
Sestava Určic: Pokorný – Ježek, Mlčoch, Nakládal, Berčák – Paul (61.
Pavlů), Vodák, Hanzelka, Krajíček
(61. Sosík) – Kouřil (38. Střebský),
Šnajdr (83. Hýbl). Trenér: Karel
Vlach.
Sestava Tištína: Koutský – Hýsek,
Lakomý, Václavík, Cetkovský (66.
Hanák) – Bosák (77. Rehák), Ru.
Návrat, Ro. Návrat, Stančík – Kratochvíl, Kyselák. Trenér: Zdeněk
Oulehla.
Hodnocení trenérů:
Karel Vlach: „Je to málo. První
poločas se soupeř dostal asi dvakrát
třikrát za půlku. Nebyli jsme schopni využít šance, co jsme si vypracovali. Měli jsme je dostat na kolena,

bylo by vymalované. Nakonec se
z toho stala holomajzna. Posadili
jsme je do sedla. Jeden brejk jim
vyšel, vyrovnali a my museli jít do
penalt. To se nesmí stávat. Byl to
soupeř, se kterým se musí bodovat.
Je to zase zklamání, ztrácíme trošku
ten glanc.“
Zdeněk Oulehla: „Domácí nás na
začátku zatlačili, pak se hra trochu
vyrovnala. Paradoxně jsme zapomněli bránit a soupeř nás potrestal.
Druhý poločas jsme měli vyložené
gólové šance, ale útočníci se zakončením zklamali. Po vystřídání se
nám podařilo srovnat skóre, měli
jsme tam i nějaké další šance, ale
zápas dospěl k penaltovému rozstřelu. Ten nám moc nejde, což se
ukázalo i tentokrát. Bod z venku ale
bereme, Určice byly silný soupeř.
Chyběl nám střední záložník, který
stál za červenou kartu z minulého
zápasu. Vyrovnaný zápas se šťastným koncem pro domácí.“

OKRES
SE BUDE HRÁT O TÝDEN DÉLE
Také trojka si sezónu prodlouží
PROSTĚJOV Uplynulý víkend si
některé týmy vybraly vynucené
zápasové volno. Na vině bylo nepříznivé počasí, respektive silný
nárazový vítr. V sobotu se ještě šestice týmů utkala o body do tabulky okresního přeboru, v neděli se
k nim osmička týmů již nepřidala.
Stejná situace nastala také v obou
skupinách III. třídy OFS, kde se
kromě třech zápasů v A skupině
nesehrálo ani jedno utkání.
„Bohužel příroda projevila svoji
sílu, a i když počasí zdánlivě vypadalo krásně, silný vítr většinu
utkání narušil a došlo tak k jejich
odložení,“ okomentoval nezvyklou
situaci předseda STK Roman Minx.
Sportovně-technická komise OFS
Prostějov zasedne již tuto středu 1.
října, kde se rozhodne o náhradním
termínu. Vzhledem k tomu, že II. tří-

da OFS Prostějov má na programu
ještě poslední kolo podzimu, nabízí
se termín hned následující týden, tj.
11. a 12. listopadu. „Skutečně tomu
tak je. Všem týmům, kterých se to
týká, bude nařízeno, aby utkání sehrály v nejbližším termínu po odehrání posledního letošního kola.
Samozřejmě budeme k jednotlivým
týmům přistupovat individuálně,
podle aktuálního počasí a stavu hřiště. Přeci jen jiné podmínky panují
například v Horním Štěpánově a třeba v Prostějově,“ nastínil možnosti
Roman Minx.
V okresním přeboru si tak některé
týmy prodlouží o týden sezónu, jiné
naopak o týden dříve zahájí jarní
část. Vše je samozřejmě závislé na
počasí, zda se tato skutečnost nakonec naplní. „Šlo především o bezpečnost hráčů, proto se nakonec

Ilustraní foto internet
rozhodlo o odložení tolika zápasů.
Věřím, že najdeme společné řešení
a většina odložených utkání se nakonec odehraje ještě v tomto kalendářním roce,“ doplnil předseda STK
Roman Minx. Netýká se to Výšovic,
Dobromilic, Otaslavic, Tištína a rezervy Čechovic či Určic. Jmenované
týmy uzavřou o víkendu své podzimní účinkování.

Stejná situace nastala také ve III. třídě OFS Prostějov. „B skupina bude
mít možnost kompletní kolo odehrát již o tomto víkendu, v A skupině se to týká pouze čtveřice týmů,“
osvětlil Minx. Bedihošť, Pavlovice
u Kojetína, Želeč, Biskupice a rezervy Nezamyslic či Brodku u Prostějova už tak mají svou podzimní pouť za
sebou.
(jp)
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„POŽÁRNÍ SPORT JE SUPER ZÁBAVA I ODREAGOVÁNÍ“
Dvojnásobná úřadující mistryně republiky Martina Pekrová se ´našla´

DĚTKOVICE Je mistryně světa
a přesto o jejích úspěších vědí jen
zasvěcení. Zanedlouho dvacetiletá absolventka prostějovského
Gymnázia Jiřího Wolkera Martina Pekrová se ale může pochlubit
mimořádnými sportovními výsledky. Ve svém mladém věku je
už dvojnásobnou republikovou
šampionkou, juniorskou světovou šampionkou i olympijskou
vítězkou v požárním sportu.
Úspěchy ale rodačce z Dětkovic
do hlavy nijak nestouply a tak se
i následující rozhovor odehrával
v naprosto uvolněné atmosféře.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník

se ptal
Zdeněk
VYSLOUŽIL
 Jste velmi úspěšná závodnice v požárním sportu. Jak jste se
k tomuto odvětví dostala?
„V roce 2011 jsem začala běhat požární útok. Pocházím z vesnice a tam
se sportuje v hasičích. Kamarádka mi
jednou řekla, jestli bych to nešla zkusit a mě to začalo hrozně bavit. Běhala
jsem tady v okrese Velkou cenu Prostějovska, pak jsem se dozvěděla, že
jsou i jiné disciplíny. Šla jsem si zkusit
stovku na tartanový ovál do Prostějova. Tam sem padla do oka trenérovi
Antonínu Lázničkovi a začala jsem
běhat za SDH Otaslavice. Taky si mě

všimli reprezentační trenéři, pozvali
mě do národního týmu, čímž jsem se
stala reprezentantkou.“ (smích)
 Jak je vůbec tenhle sport náročný?
„Veřejnost zná většinou pouze požární útoky. Vnímá to tak, že si hasiči jedou v sobotu zaběhnout a dát si
pivko. Když se tomu sportu ale člověk chce věnovat víc, běhat stovku,
štafetu nebo lézt na věž, tak se tomu
musí opravdu věnovat hodně.“
 Z čeho se skládá příprava
špičkového závodníka v požárním sportu?
„Důležitá a hodně náročná je atletická příprava, hodně se chodí i do
posilovny. Důležitá je i regenerace.
Pokud chcete být úspěšný, chce to
trochu víc než si v sobotu zaběhnout požární útok.“ (smích)
 Reprezentujete Českou republiku. Co to pro vás znamená?
„Je mi ctí, že mohu reprezentovat.
Jezdíme na mezinárodní soutěže
v národních barvách, je to velká
zodpovědnost a také hrdost.“
 Česko patří ke světové špičce
v požárním sportu, je to tak?
„Ano. Ale být reprezentantem není
jako být hokejistou nebo fotbalistou. Například v Rusku berou reprezentanti peníze, jsou závodníky
v požárním útoku na plný úvazek,
u nás to tak není. Máme v republice
pouze jedinou tréninkovou halu.“
 Jste úspěšná v individuálních
disciplínách, ale i v závodech
družstev. Co vás baví více?
„Všechno má své kouzlo. Kolektivní
úspěch je ale víc. My navíc máme

v reprezentaci super partu. Každý
závod si užíváme, všechny se vzájemně podporujeme. Nebereme se jako soupeřky. Mezi
Ruskami tomu tak není, tam
je obrovská rivalita.“

Já jsem vyloženě soutěžák. Čím
důležitější a prestižnější závody,
tím se cítím lépe. Trémou netrpím!
časnou úroveň. Chce to ale
opravdu hodně tréninku.“
 Kolik ta věž měří metrů?
(smích) „Tak to já právě vůbec ty
míry nevím! Vím, že se běží po
tartanu, pak je tak tří nebo čtyřmetrový úsek písku. V písku mají vyjít
dvě nebo tři stopy. Když se to povede, tak je to dobré. Zkrátka musí
vyjít přechod, aby vyšel krok.“
 Jaký máte nejlepší čas?
„Loni v Brně jsem na mistrovství
republiky zaběhla 7,73 sekundy. Pak
ve finále 7,74. Byl to obrovský skok,
protože jsem předtím měla osobák
7,98. Je to velký posun.“ (úsměv)
 A kolik je světový rekord?
„Tak to je čas 6,99 a zaběhla ho Ruska Jekatěrina Čendaková. Ona je
vyloženě atletka. Český rekord má
Aďa Jančíková 7,63. Takže k Ruskám máme ještě daleko. Půl vteřiny
je obrovský rozdíl...“
 Jaká je atmosféra na závodech. Je rozdílná v zahraničí
a doma?
„Hodně záleží na tom, kde se závodí. Například na letošní olympiádě
v Rakousku bylo hodně lidí a atmosféra parádní. Na domácím světovém šampionátu byla také úžasná
atmosféra. Bohužel to na nás dolehlo a nepředvedly jsme takové výkony jako v zahraničí.“
 Máte nějaký individuální sen
nebo cíl?
„Chtěla bych obhájit loňský titul
v lezení na věž. (Martina Pekrová svůj
cíl splnila, když o posledním srpnovém
víkendu titul obhájila - pozn. red.)

 Říkala jste, že finanční odměny neberete.
Máte alespoň hrazené dresy
a výjezdy?
„Oblečení a výbavu máme hrazeny. Když máme soustředění,
hradí nám dopravu.“
 Co obnáší příprava na vrcholné podniky typu mistrovství
světa nebo olympiády?
„Každý měsíc máme soustředění.
Většinou bývá v Ostravě, protože jsou tam nejlepší podmínky
k přípravě. V pátek bývá nájezd,
do neděle pak trénujeme třífázově.“
 Jste dvojnásobnou národní šampionkou v lezení
na věž. Jak dlouho trvá, než
se závodník dostane na podobnou úroveň?
„Začínala jsem v dorostu a to
jsme lezli časy okolo devíti
sekund. Trvalo mi tak tři roky,
než jsem se vypracovala na sou-

 Vy jste začala v Dětkovicích,
pak jste závodila za Otaslavice a momentálně oblékáte dres
Alojzova. Panuje v požárním
sportu také rivalita jako ve fotbale, nebo vám všichni bývalí spoluzávodníci fandí?
„No, chvilku na mě byli naštvaní.
Holky mi trochu zazlívaly, že jsem
je opustila a šla běhat stovky. Postupně se to ale zklidnilo a už mi
fandí. Já jim ráda vypomůžu, když
mám čas. Třeba teď jsem za ně běžela. Když mám volný víkend, tak
běhám za Dětkovice a Loučany.“
 Vy jste takový sportovní samorost. Jsou v reprezentaci podobné typy nebo se jedná o bývalé sportovkyně?
„My jsme tam taková sebranka. Jedna je bývalou špičkovou atletkou,
většina jsou ale podobné typy jako
já. Přešly k požárnímu sportu z požárních útoků.“
 Baví vás i jiné sporty?
„Například volejbal má ráda, ten
jsem i chvilku hrála za Prostějov
závodně. Věnovala jsem se i atletice,
ale nejvíc mě dostal požární sport.
Tam jsou zkrátka přátelští lidi. Je
tam super atmosféra. Známe se
prakticky všichni.“
 Považujete se spíše za závodní
typ nebo tréninkový?
„Já jsem vyloženě soutěžák. (smích)
Některé holky jsou na závodech
nervózní, já jsem přesný opak. Čím
důležitější a prestižnější závody, tím
se cítím lépe. Trémou rozhodně netrpím!“

vizitka
MARTINA PEKROVÁ

+3<

✓ narodila se 8. října 1996 v Dětkovicích
✓ je svobodná
✓ členka SDH Alojzov
✓ sportovní kariéra: požární útok, atletika, volejbal, požární sport, od roku 2011
reprezentantka České republiky v požárním sportu (dorost, juniorky, ženy)
✓ největší úspěchy: 1. místo - olympiáda
Villach 2017 (Rakousko) družstva, ženy ČR, 2x 3. místo MS 2015
juniorky družstva celkově, štafeta, mistryně republiky 2016 – věž,
čas 7,73 sekund, 2017 – věž, čas 7,80, mistryně republiky 2011 dorost družstva Kolšov. Individuální akademická mistryně světa 2017
- věž, běh 100 m.
zajímavost: vítězka RunUp v Olomouci ve výběhu do schodů
budovy RCO
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Po Šafářové a Pavláskovi to zabalili Berdych, Veselý i Kvitová

PROSTĚJOV Nejprve to
byli Lucie Šafářová a Adam
Pavlásek. Poté je následoval
Tomáš Berdych, jehož o pár
dnů později napodobili Petra
Kvitová i Jiří Veselý. Tenisté TK
Agrofert Prostějov tedy ukončili předčasně sezónu, a přiřadili
se tak k dalším světovým hráčům, kteří dali přednost léčení
svých zdravotních problémů.
Na kurty se vrátí až se startem
nové sezóny v příštím roce.
Otázkou tedy nyní je, jaké bude
složení extraligového týmu TK
Agrofert Prostějov, který se má
v prosinci vydat za další obhajobou mistrovského titulu?

Ladislav VALNÝ
Petr KOZÁK

„Bohužel mám opět problém se zápěstím, tak jsem se rozhodl ukončit sezónu,“ vyjádřil se již před pár
týdny Adam Pavlásek, který uznal,
že předchozí měsíce letošní sezóny
nebyly příliš úspěšné. Daviscupový
reprezentant České republiky vypadl
z první světové stovky a nedařilo se
mu ani na turnajích kategorie challenger. „I tak mi tento rok přinesl několik nezapomenutelných zážitků. Tím
největším bylo utkání s Novakem Djokovičem. Hrál jsem s legendou,“ připomenul Pavlásek duel druhého kola
ve Wimbledonu. Prostějovský tenista
udělal poslední tečku v první polovi-
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ně října, kdy se představil na turnaji
v Taškentu. Už v prvním kole však
musel kvůli bolestem vzdát a ukončil
sezónu.
Stejné rozhodnutí učinila Lucie Šafářová. Také jí vystavila stopku zraněná ruka. „Bolesti se zvyšovaly. Po
turnaji v Québecu se to už nedalo
vydržet a tak jsem zrušila asijské turné a nakonec se rozhodla tuto sezónu
zabalit,“ konstatovala Šafářová, které
se v průběhu roku dařilo především
ve čtyřhře. Dokonce se dostala do
čela světového žebříčku, přestože se
ve Wimbledonu zranila její obvyklá
partnerka Bethanie Matteková-Sandsová. Do té doby ovšem stačily ovládnout Australian Open i French Open.
„Zranění Bethanie bylo nepříjemné,
ale jinak to byla dobrá sezóna. Ani ve
dvouhře to nebylo špatné,“ poznamenala Šafářová, která po French Open
ukončila spolupráci s trenérem Františkem Čermákem. Od US Open jí
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pomáhá Adam Altschuler, kouč Mattekové-Sandsové. „Jsem domluvená
s Beth, že se o něj budeme dělit. Vyhovuje mi to tak,“ řekla tenistka.
Dalším prostějovským tenistou, který
předčasně ukončil sezónu, byl Tomáš
Berdych. Nejlepší domácí hráč měl
v průběhu sezóny několik zdravotních problémů, v posledních týdnech bojoval s bolestí zad a rozhodl
se odpočívat. „Od Wimbledonu mě
bolí záda a cítil jsem, že se to nelepší.
Lékaři mi doporučili pár týdnů odpočinku a léčbu, abych se zcela uzdravil,
zbavil bolesti a mohl být připraven na
rok 2018,“ potvrdil své rozhodnutí
Berdych. Hráč prostějovského TK
Agrofert nebyl na zdravotní potíže
zvyklý, v průběhu letošní sestavy jej
ale několikrát zastavily v rozletu. Na
Roland Garros a US Open doplatil
na bolesti v oblasti beder, po krátké
pauze se v Asii ozvala záda. „Beru to,
jak to je. Nejsem už nejmladší, budu
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si muset na podobné problémy zvyknout,“ říká vyrovnaně Berdych.
S bilancí 24 výher a 26 porážek ukončil sezónu Jiří Veselý, který chce dát
tělu větší čas k odpočinku. Česká
tenisová dvojka se naposledy představila předminulý týden na turnaji
v Moskvě, kde nedohrála utkání s Italem Andreasem Seppim. „Nešlo to.
Natáhl jsem si svaly v oblasti kyčle.
Teď dostane tělo klid. Potřebuji pořádnou regeneraci. Navíc budu mít
i delší čas na přípravu na novou sezónu. Pro letošek končím,“ uvedl Veselý.
Prostějovský hráč se letos nejvíce prosadil na domácím turnaji, kde zkompletoval vítězný hattrick. Na okruhu
ATP si zahrál semifinále v marockém
Marrákeši, ve třech případech postoupil mezi nejlepší osmičku. V řadě
případů ale současně prohrál hned
v prvním dějství. „Byla to další sezóna, v níž mi chyběla vyrovnanost
výkonů. Jednou to bylo lepší, podru-
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hé se mi nedařilo. Taková houpačka.
Už by se to mohlo ustálit,“ přeje si
daviscupový reprezentant a svěřenec
Jaroslava Machovského, který na sebe
po delší době upozornil i ve čtyřhře.
Spolu s Romanem Jebavým vyhráli
v Istanbulu turnaj ATP a na grandslamovém French Open postoupili do
osmifinále.
Tečku za letošním ročníkem udělala
v říjnu i Petra Kvitová, která má za sebou psychicky nejnáročnější sezonu
kariéry a doufá, že podobné emoce
už nezažije. Dvojnásobná vítězka
Wimbledonu se v květnu vrátila na
dvorce po operaci pořezaných prstů
levé ruky. Po comebacku odehrála
jen jedenáct turnajů s bilancí 18:10
a v žebříčku WTA nyní klesla na 29.
místo. Sama žebříček nesleduje. „To
číslo je asi nejmenší, co jsem měla,
ale loni jedenadvacátého prosince
bych za něj byla strašně ráda. S půlkou sezony to není špatné,“ podotkla.
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Přípravu na příští rok zahájí začátkem
listopadu v Monaku, na Kanárských
ostrovech i v Česku. Po prosincovém
testu v domácí extralize začne Kvitová sezonu v Brisbane, pak se představí
v Sydney a na Australian Open.
Nota bene česká extraliga smíšených družstev. Jaká při zdravotních
trablech řady opor TK Agrofert
bude? „Nevím v tuto chvíli, jaký může
mít stav hráčů a hráček dopad na konečnou sestavu. Vedení navíc bude
teprve rozhodovat o konkrétním složení prostějovského týmu a družstva
pražské Sparty,“ zareagoval na dotaz
Večerníku Tomáš Cibulec, manažer
marketingové společnosti TK PLUS.
„Extraliga je ale už spíše začátkem
nové, než-li koncem staré sezony.
Proto věřím, že všichni hráči i hráčky
k dispozici budou. Ale o sestavě bych
v tuto chvíli nerad spekuloval. Jasněji
bude na začátku prosince,“ dodal Cibulec.

Turnaj mistryň: semifinále „Byl to další dobrý rok,“
Karolíně Plíškové k postupu těší šéftrenéra mládeže Ivo Šilhánka
SINGAPUR,
PROSTĚJOV
Porážkou v semifinále Turnaje
mistryň zakončila zatím životní
sezónu Karolína Plíšková. Postupem ze skupiny sice hráčka TK
Agrofert vylepšila svůj loňský výsledek ze singapurské premiéry,
sen o návratu do čela světového
žebříčku však utnula v semifinále
Dánka Caroline Wozniacká.
„Jsem ráda, že jsem postoupila ze
skupiny, je to lepší výsledek než loni.
I když stačilo vyhrát dvě tri výměny
a byla bych ve finále. Ale rozhodně
to byl dobrý turnaj. Vlastně kopíroval celou sezónu. Grandslamy se
mi taky povedly víc než loni. Udělala jsem další postupné krůčky,“
konstatovala po závěrečném turnaji
Plíšková.
Ve skupině si vedla parádně. Bez
problémů porazila Venus William-

na trůn nestačilo

sovou a přejela i nasazenou dvojku
Garbine Muguruzaovou ze Španělska. Prohrála až s Lotyškou Jelenou
Ostapenkovou. To ale až ve chvíli,
kdy měla postup ze skupiny v kapse. „Nic jsem nevypustila, ten zápas
se prostě nevyvedl! Opravdu to byl
špatný den. Nemohla jsem se opřít
ani o jeden svůj úder. To se stává,
naštěstí výsledek o postupu nerozhodoval,“ popsala závěrečný duel ve
skupině Plíšková.
V semifinále to byl s Wozniackou
velký boj především v první sadě.
Ta trvala 81 minut a rozhodovala
se až ve zkrácené hře. Dánka vedla

6:1, Plíšková ale skóre otočila a měla
sedm setbolů. Ani to na vedení nestačilo. „Ani nevím, kolik jsem měla
šancí na ukončení setu. Bylo jich
hodně, škoda,“ krčila rameny česká tenistka. Pokračování střetnutí
už tak vyrovnané nebylo a dánská
hráčka po necelých dvou hodinách
slavila postup. „První sada zkrátka
rozhodla. Bylo cítit, že soupeřce dodal hodně sebevědomí. Ale neberu
to tragicky, naopak. Těším se na dovolenou, nejraději bych odpočívala
deset týdnů. Ten rok byl náročný,“
loučila se s končící sezónou Plíšková.
(lv)

STRÝCOVÁ opět

na Elite Trophy
ČU-CHAJ, PROSTĚJOV Po roce
se členka TK Agrofert Barbora
Strýcová opět představí na turnaji
Elite Trophy v čínském Ču-chaji
pro dvanáct nejlepších tenistek
sezóny, které se nekvalifikovaly na
Turnaj mistryň. Atraktivní podnik
se hraje od 31. října do 5. listopadu.
„Už jsem myslela, že je po sezóně.
Ale pak mi zavolalo vedení WTA, že

jsem se na turnaj kvalifikovala. Prodloužit si další rok takovým způsobem je docela příjemné,“ prohlásila
tenistka.
Češkám se na turnaji Elite Trophy další. V roce 2015 byla v Číně Karolína
Plíšková ve finále, loni Petra Kvitová
získala titul, když ve skupině porazila právě Strýcovou. Kromě nedávné
vítězky turnaje v Linci budou v Ču-

-Chaji startovat Rusky Jelena Vesninová a Anastasia Pavljučenkovová,
Němky Julia Görgesová a Angelique
Kerberová, Američanky Coco Vandewegheová a Sloane Stephensová,
Francouzka Kristina Mladenovicová,
Slovenka Magdaléna Rybáriková,
Lotyška Anastasija Sevastovová, Australanka Ashleigh Bartyová a domácí
hráčka Pcheng Šuaj.
(lv)

Také v letošním roce dohlížel trenér Ivo Šilhánek na
všechny mládežnické tenisty prostějovského TK
Agrofert a během sezóny měl často důvod k radosti.
V týmových soutěžích klub potvrdil své postavení
mezi absolutní domácí špičkou a posbíral pět medailí. Ve všech soutěžích se oddíl při NTC MORAVA dostal
na stupně vítězů, u minitenistů se tak stalo pod hlavičkou výběru Jihomoravského kraje.„Možná se už
opakuji, ale v tomto případě to vůbec nevadí. Z pohledu výsledků to byl další dobrý
rok,“ prohlásil Šilhánek.

 Dominovali jste na šampionátech v nejmladších kategoriích. Měli
jste štěstí při výběru začínajících tenistů?
„Spíše to znamenaná, že naši práci děláme dobře. V minitenisovém výběru
Jihomoravského kraje jsme měli osm
zástupců z deseti hráčů. Babytenisté
během mistrovství neztratili ani bod,
což není obvyklé. V těchto kategoriích
se však především snažíme děti přivést
ke sportu obecně. Výsledky nejsou
zcela rozhodující. Ale potěší rodiče,
hráče i celý klub. (úsměv) V každém
případě máme z obou titulů velkou
radost.“
 Šampionáty mladších i starších
žáků přinesly Prostějovu stříbrné
medaile. Nemrzí, že to ani v jednom
případě nebylo zlato?
„Každý chce vyhrát. Tentokrát se to
prostě nepovedlo. Obsadit druhé místo ale není žádná ostuda. A třeba ve
starších žácích hned ve třech zápasech
rozhodovala až třetí sada. Chybělo
málo a mohlo to být opačně. Finálové
porážky zamrzely, už jsou však za námi
a jdeme dál. V nové sezóně přijdou další
šance.
 Dorost vybojoval bronz, přestože měl vyšší ambice. Ublížily družstvu absence několika hráčů, včetně
nadějného Dalibora Svrčiny?

 Hned tři zlaté medaile vybojovala pražská Sparta, která si
z Prostějova vzala recept na práci z mládeží. Vnímáte, že vítězí
i díky zkušenostem, které jste
jim předali?
„Zřejmě to tak bude, i to nás vlastně
těší. Jsme rádi, že model, se kterým
máme úspěchy, funguje
i na Spartě. Pak už jde
jen o to, kdo má silnější ročník. Postupem
let se situace jasně
vykrystalizovala.
Naděje z Čech
míří do Sparty, ti nejlepší
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„Předně je třeba říci, že sestava, která šla do šampionátu, nezklamala.
Družstvo odehrálo dobré zápasy.
V kompletním složení bychom zřejmě mohli atakovat vyšší příčky, ale
Dalibor ve stejném termínu plnil
reprezentační povinnosti a ty jsou
přednější než ty klubové. Podílel
se na zisku mládežnického Davis
Cupu, pomohl Česku k velkému
úspěchu. Z pohledu budoucnosti to
bylo důležitější než domácí dorostenecký titul.“

z Moravy do Prostějova. Má to svoji
logiku.“
 Takže spolupráce obou klubů
bude i nadále pokračovat?
„Rozhodně si vzájemně nebudeme nic
zatajovat. Tady přece nejde o nějaké
klubové zájmy. Naší společnou snahou
je vychovat budoucí reprezentanty, kteří by mohli úspěšně startovat v seniorských soutěžích.“
Ohlédnutí za sezónou mládežnických
týmů TK AGROFERT najdete na
straně 48!

46

basketbal

letos slavíme jubileum...

BENÁČKŮV TIP: MŮŽE ROZHODOVAT

HRÁČ

VEČERNÍKU

I SKÓRE

FILIP ŠEPA

Po několika nepřesvědčivých výkonech se výrazně zvedla hra zkušeného křídelníka, kterému pouze o dvě asistence utekl triple-double.
Nenápadně nasbíral deset doskoků a k devatenácti bodům přidal osm finálových přihrávek. Navíc získal osm faulů, i tím bez problémů eliminoval čtyři ztráty. „Na první
pohled byl téměř neviditelný. Odvedl však
velký kus práce,“ pochválil svého svěřence
kouč Predrag Benáček.

PROSTĚJOV O vítězi nedělního utkání 6. kola Kooperativa
NBL bylo dávno rozhodnuto, přesto trenér Predrag Benáček
hnal své svěřence stále do útoku. A pořádně se zlobil, když
hráči po vlastní chybě neproměnili poslední útok. A nebylo
to kvůli tomu, že zůstali těsně pod stobodovou hranicí.
Původní zpravodajství

CHARLES
MITCHELL

Pondělí 30. října 2017
www.vecernikpv.cz
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pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„O stovku nešlo. Chtěli jsme prostě vy-
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naplno až do konce. Nevíme, jestli to
nebude mít vliv na postavení v tabulce
po základní části,“ vysvětlil svůj postoj
kouč BK Olomoucko.
Dosavadní průběh nejvyšší soutěže
nabídl překvapivé výsledky. Například poslední finalista z Děčína má na
svém kontě již tři porážky. Ústí nad
Labem, které prohrálo na Hané o jed-

nadvacet bodů, naopak v šesti zápasech
slavilo čtyři výhry a usadilo se na třetím
místě tabulky a to se rozhodně nečekalo. „Papírové předpoklady v některých
případech nevycházejí. O to víc můžou
být důležité zdánlivé maličkosti. Třeba právě skóre. Na to musíme myslet
v každém utkání. Od první do poslední
minuty,“ tvrdí Benáček.
BK Olomoucko po druhém ligovém
vítězství sice poskočil do středu tabulky, ta je ovšem neúplná a na čtyři
týmy čekají dohrávky. „Je to docela
nepřehledné, ale něco se z tabulky dá
vyčíst. Často boduje Ústí nebo Brno. To
jsou soupeři, se kterými jsme se chtěli
přetahovat o každé místo a zatím na ně
ztrácíme,“ všiml si sportovní manažer
hanáckého klubu Michal Pekárek.
Na druhou stranu se nečekalo, že výrazně posílené Svitavy budou mít na svém

Foto: www.bkolomoucko.cz

kontě čtyři porážky po šesti kolech.
Bodové rozdíly v tabulce i díky tomu
zůstávají stále minimální. „Soutěž je ale
dlouhá, hodně se toho ještě může změnit,“ míní Pekárek.
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Basketbalisté mìnili
herní plán
Prostějov (lv) - Hned ke dvou změnám dochází v zápasovém programu
hráčů BK Olomoucko. V náhradních termínech se bude hrát ligové
domácí utkání proti Pardubicím
a také střetnutí 4. kola Českého
poháru. Mistrovské utkání 9. kola
Kooperativa NBL se mělo hrát 18.
listopadu v Pardubicích, vedení východočeského klubu ale požádalo
o změnu pořadatelství a střetnutí
proběhne 15. listopadu od 18:00
hodin v hale prostějovského Sportcentra DDM. „Na termínu jsme se
shodli s trenérem. Současně věříme,
že si do haly najde cestu nadprůměrný počet diváků. Soupeř je atraktivní,
rádi bychom naplnili prostějovskou
halu,“ přeje si sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek.

f"  |
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Opava (lv) - Další těžkou zkouškou bude pro basketbalisty BK
Olomoucko utkání 7. kola nejvyšší
soutěže v Opavě. Slezané dlouhodobě patří mezi nejlepší týmy Kooperativa NBL a do sezóny vstoupili
parádně. Prvních pět zápasů vyhráli a zasekli se až v minulém kole
na palubovce Nymburka. „Opava
je dlouho pohromadě, tým je sehraný a dobře vedený trenérem
Petrem Czudkem. Hlavně doma
jsou hodně silní při střelbě z dálky.
Když se dostanou do pohody, trefují se ze všech pozic. Musíme být
od úvodního rozskoku maximálně
koncentrovaní. Můžeme uspět,
pokud nenabereme hned v úvodu
nějakou větší ztrátu," míní trenér
BK Olomoucko Predrag Benáček.
Utkání se hraje 4. listopadu od 18
hodin.

 více informací
 G=> VNWG 9:>G

www.vecernikpv.cz

Prvním soupeřem v poháru bude druholigový Hladnov
PRAHA, PROSTĚJOV V průběhu listopadu vstoupí nejlepší
domácí týmy také do druhé nejvýznamnější soutěže. V rámci 4.
kola Českého poháru se představí
také hráči BK Olomoucko, jejichž
soupeřem bude druholigový BK
Hladnov Ostrava, který dokázal
v předchozím kole vyřadit prvoligový SKB Zlín.

„Zápas rozhodl zkušený rozehrávač
Jan Stehlík, který má za sebou deset
sezón v nejvyšší soutěži v dresu ostravské Nové huti. Proti Zlínu byl střelecky
stoprocentní, proměnil všechny čtyři
pokusy za tři body a celkově nasbíral
čtyřiadvacet bodů. Žádné překvapení
ale nechceme připustit,“ uvedl sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.

Do tuzemské pohárové soutěže
vstoupí Hanáci 22. listopadu. Původně se mělo hrát 15. listopadu, v tomto
termínu ale tým odehraje přeložené
utkání Kooperativa NBL. Změna je
z pohledu vedení klubu výhodná. Pohárové utkání se odehraje během reprezentační pauzy, kdy bychom jinak žádné
utkání neměli na programu,“ řekl Pekárek.

Systém Českého poháru letos nabídne
jednu novinku. Aby se zájemci o pohárový triumf probili až do závěrečného
Final4, musí zvládnout dvoukolové čtvrtfinále. Takto do Final4 postoupí tři nejlepší celky. Tím čtvrtým se stane držitel Divoké karty České basketbalové federace.
Tentokrát to bude celek Dekstone Tuři
Svitavy, v jehož hale se odehraje závěrečný
turnaj ve dnech 17. a 18. února.

„Změna systému znamená, že postup do
finálového turnaje bude těžší než v minulých letech. Už v osmifinále budou v soutěži pravděpodobně především ligové
celky, tady bude hodně záležet na losu.
Soutěž bereme naprosto seriózně a pokusíme se postoupit co nejdále. Favorit je
však po dvou letech jasný,“ připomíná Pekárek skutečnost, že po pauze se do bojů
o pohárovou trofej vrátil Nymburk. (lv)

Zlepšená obrana přinesla druhou výhru
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PROSTĚJOV Důležité vítězství získali včera na domácí palubovce basketbalisté BK Olomoucko. V rámci
šestého kola Kooperativa NBL si poradili s výběrem Jindřichova Hradce
v poměru 98:74 a zlepšenou hrou zapomněli na debakl v Nymburce.

Ladislav Valný
Na obou týmem byla před nedělním
střetnutím zpočátku patrná nervozita,
což potvrdila nízká střelecká úspěšnost. Domácí dali dokonce první body

až po třech minutách. Koš i následný
trestný hod proměnil Křemen. Ve vedení byli přesto častěji hosté, pouze po
trojce Křemena vedli Hanáci 8:6. V závěru první periody Jihočeši odskočili
na rozdíl pěti bodů, Šepa a Křemen ale
snížili na 18:9.
Vyrovnaná byla také následující pětiminutovka. Hráči BK Olomoucko
sice otočili skóre, neodskočili ale maximálně na rozdíl tří bodů. Klíčová byla
pasáž mezi 15. a 17. minutou, kterou
vyhráli 10:1 a dostali se do náporu. Ve
dvou případech vedli o osmnáct bodů
a do kabiny mohli jít za stavu 54:38
spokojení.
Převaha týmu Predraga Benáčka byla
patrná, přestože jindřichohradečtí

hráči dokázali snížit až na rozdíl deseti
bodů. Ještě ve 28. minutě ale měli jediného dvouciferného střelce Zuzáka.
Domácí naopak svoji palebnou sílu
rozprostřeli mezi Fullera, Mitchella,
Šepu a Křemena a drželi si dostatečné
vedení. V závěru čtvrtiny navíc výrazně zrychlili hru a po několika brejcích
vstupovali do závěrečné desetiminutovky za stavu 76:55.
O vítězi bylo prakticky rozhodnuto
a v pohodě hrající žluto-modří se předháněli v rychlých a pohledných kombinacích. Diváci se bavili při smečích
a aplaudovali i po úspěšných střelách
z dálky a vůbec jim nevadilo, že tentokrát basketbalisté nepokořili stobodovou hranici.

 

NA TISKOVCE...
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„V naší situaci nemůžeme absolutně nikoho podcenit, a proto jsem rád, že
k utkání hráči přistoupili maximálně zodpovědně. Podařilo se nám ubránit střelce na perimetru a to byl základ úspěchu. Navíc se nám dařilo na
doskoku, měli jsme velký počet asistencí a hráli kolektivně. Škoda je, že se
nám nepovedlo vyhrát větším rozdílem, i skóre může ve vrovnané soutěži
hrát roli.“
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„Soupeř nás předčil ve všech směrech. Totálně jsme propadli na doskoku a to byl jeden z důvodů porážky. Navíc u některých našich hráčů šla
bojovnost dolů. Není to poprvé. Za nepříznivého stavu přestávají hrát.
Nedostanou ze sebe to nejlepší, co v nich je a to je problém. Pak nemůžete
pomýšlet na vítězství. Už druhý zápas jsme prakticky hráli bez rozehrávače. Podle toho to vypadalo.“

„Víc jsme bojovali,“ viděl hlavní

rozdíl mezi soupeři Norwa
PROSTĚJOV Na prostějovské palubovce byli v minulé sezóně hráči
Jindřichova Hradce jako doma.Všechny zápasy vyhráli, což si dobře
pamatoval i pivot BK Olomoucko Michal Norwa.Tentokrát se historie neopakovala a zkušený hráč k tomu přispěl bezchybnou střelbou z pole a deseti body.„Hlavně, že jsme vyhráli. Hlavně zpočátku
to nebylo úplně ideální,“ oddechl si po skončení duelu Norwa.
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

„Když budu upřímný, musím přiznat, že mi ta vzpomínka proběhla
hlavou. Ale jenom na chvilku. Bylo
Ladislav VALNÝ
to v jiné době. Teď v Prostějově
 Vzpomněl jste si na loňské vý- hraje jiný tým, s řadou nových
sledky proti Jindřichovu Hradci? hráčů a novým vedením. Je jedině

dobře, že jiný byl i výsledek.“
 Začátek se týmu střelecky příliš nepovedl. V čem byl problém?
„Někdy se to tak přihodí. Několik
prvních střel se nepodařilo proměnit, soupeř na tom byl naštěstí stejně. Dokázali jsme to ale zlomit a náš
výkon šel nahoru. Horší vstup do
zápasu nás nezlomil.“
 Co rozhodlo o vašem vítězství?
„Už před utkáním jsme si říkali, že
uspěje ten, který bude více bojovat.
To se potvrdilo. Nasazení zahra-

ničních hráčů Jindřichova
Hradce šlo naopak postupně dolů. V tom byl velký
rozdíl.“
 Cítíte ve hře nově
složeného týmu, že jdou
jeho výkony nahoru?
„To je vždy problém, když
se skládá nový tým. Chce
to docela hodně času. Trvá
to, než se sehraje. Ale na některé naše pasáže se už dá
dívat. Postupně se lepšíme,
ale nejde to ze dne na den.“

Foto: Josef Popelka

letos slavíme jubileum...
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HÁZENKÁŘSKÉ
DERBY PRO KOSTELEC!
Druholigový souboj okresních rivalů začali lépe hostující Prostějované, ale favorit průběh otočil
KOSTELEC NA HANÉ Tohle byla bitva jako řemen! Přesně v duchu toho, co slibuje každé derby mezi házenkáři Kostelce na Hané
a Prostějova. Tvrdé souboje, výsledkové zvraty, spousta emocí, i nějaká ta potyčka. A především zajímavý sport. Tohle vše přineslo další
střetnutí mezi regionálními soky v rámci 7. dějství jihomoravské skupiny 2. ligy mužů 2017/2018 měrou vrchovatou. Aby se nakonec z přesvědčivého triumfu radoval domácí výběr kosteleckých bojovníků.

původní
reportáž
pro Večerník

S KOS
S PRO

Marek
SONNEVEND
Někdejší interligista plnil ve své hale
roli jasně favorizovaného týmu, leč
vstup do zápasu vůbec nezvládl. Proti
pozorné obraně rivala v čele s výborným brankářem Hrubým útočně hořel
a naopak vzadu měl sám dost okének,
čehož hosté dokázali využít. Po úvodní
desetiminutovce tak platil krajně nečekaný stav 0:4! A svěřencům Davida
Ševčíka trvalo ještě o něco déle, než
premiérovou brankou protrhli svou
střeleckou mizérii.
Pak sice přestali trefovat tyče a tolik ztrácet míče, čímž vyrovnali na 5:5. Nicméně k optimu měl výkon papírově silnějšího mančaftu stále daleko, tím pádem
koncentrovaná i viditelně odhodlaná

27:21

s Juríkem taktéž poslaným předčasně
pod sprchy).
Na place se rozpoutala opravdová řežba,
do níž se zapojili též nespokojení fanoušci, a jeden z nich musel být na popud
hlavního rozhodčího vyveden ven z hlediště. Chvíli hrozil i větší incident, naštěstí
se situace postupně uklidnila, takže nakonec převážil dobrý pocit z oboustranně
výborné atmosféry diváckých táborů.
Co se průběhu utkání týče, za daných

okolností se outsider dostal ještě jednou
dost blízko k možné senzaci, a to po
snížení ze 14:10 na 17:16 ve 45. minutě
zejména zásluhou produktivního Procházky (osm gólů, z toho tří sedmičkových). Jenže reakce domácí družiny byla
razantní i rozhodující současně.
Smékal dvěma brankami z dálky těsně
před svou červenou kartou za třetí vyloučení nastartoval stěžejní únik TJ Sokol
na 20:16, který poté dokonali další dva
MS
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prostějovská parta dlouho držela krok.
BYLI JSME
klikni na
U TOHO
www.vecernikpv.cz
A sedm minut před přestávkou měla
pořád mírně navrch 7:8.
První klíčový zlom ve vývoji duelu přišel na rozhraní zahajovacího a druhého
poločasu. Domácí zlepšili hru směrem
dozadu, rozchytal se Mayer mezi tyčemi
a konečně se podařilo vytempovat útočnou činnost včetně bleskových kontrů.
Těmito změnami došlo k obratu na 12:8
krátce po návratu z šaten.
Hostující kolektiv čím dál víc chyboval
a zdálo se, že mač začíná jednoznačně
směřovat k předpokládanému rozuzlení.
Takový scénář však Sokol II odmítl. Jeho
hráči znovu přidali, využili většího počtu
vyloučení na straně protivníka včetně
dvou červených karet pro Podhrázského  + O5$ C!6+ 4(   9P 
+ Diviše (druhý jmenovaný po potyčce + (    4    +&" Foto: Marek Sonnevend.

tahouni. Strážce svatyně Mayer ji perfektními zákroky doslova zavřel, zatímco
na opačné straně hřiště se kanonýrsky
rozparádil Dořičák z pozice křídla.
Prudký nápor vygradoval stavem 25:18
pouhých šest minut před koncem, načež
Švec a spol. získaný odstup bezpečně
kontrolovali. Derby nesmiřitelných tedy

dopadlo tak, jak se s předstihem odhadovalo, ovšem aplaus vestoje si za hodnotnou podívanou vysloužili úplně všichni
aktéři. Každopádně Kostelec prestižním
vítězstvím poskočil se šesti body na kontě do horní poloviny tabulky, naopak
prostějovští házenkáři zůstali s pouhými
dvěma bodíky desátí.
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David ŠEVÈÍK – TJ Sokol Kostelec na Hané:
„Úvod byl z naší strany nervózní, proto jsme prohrávali 0:4 a celkový projev mužstva se
mi nelíbil. Pořád jsem ale věřil, že začneme předvádět svou kombinační házenou, kluci
se chytnou střelecky. To se postupně povedlo, skóre jsme ještě během prvního poločasu
otočili a do šatny šli s třígólovým vedením. Rozhodnuto však zdaleka nebylo, neboť
Prostějov bojoval, hrál houževnatě. A snažil se naplnit pravidlo, že derby je specifické,
nemá favorita. Až do stavu 17:16 jsem se stále obával překvapení na náš účet, ale v závěru
kluci naštěstí zabrali. Rozběhali to, zlepšili výkon na obou stranách hřiště a tím získali
rozhodující náskok. Pomohlo nám, že soupeř nemá se zdravotně limitovaným Jirkou Kosinou střelce z dálky, na čemž jsme postavili defenzivní taktiku. Nakonec si tedy můžeme
oddechnout, máme důležité vítězství – a navíc z prestižního derby. U nás panuje spokojenost.“

Anatoliy VASYLIEV – TJ Sokol II Prostìjov:
„Byl to velice pěkný a pro diváky zajímavý zápas, derby jak se patří. Podstatně lépe než
domácím se nám povedl vstup do něj, protože jsme byli důslední. Obranné situace
se dařilo dohrávat tvrdě až do konce akcí soupeře, který se zpočátku moc netrefoval.
Z většího důrazu jsme těžili i v útoku a díky dobrému výkonu vedli většinu první půlky.
Nevyšel nám jen úsek těsně před pauzou. Po přestávce jsme ale dál bojovali a v jednu chvíli nám chyběl kousek, abychom vyrovnali. Pak by se zbytek zápasu třeba vyvíjel úplně
jinak. Tradičně nechyběla ve vzájemném utkání s Kostelcem ani menší potyčka, což
se dalo očekávat, celkově byla kulisa oboustranně výborná. A dá se říct, že jsem aspoň
částečně spokojený navzdory porážce. Oproti úvodu sezóny se evidentně zlepšujeme,
jdeme malými krůčky nahoru. Byť nám chybí kvalitativně širší hráčský kádr včetně spojek úderných z dálky.“
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Jan Mayer: „Chytalo se mi suprově“ Tomáš Jurík:¥  # &"  
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KOSTELEC NA HANÉ Prostějovští házenkáři si z kostelecké palubovky odvezli porážku
rozdílem šesti branek a velkou
zásluhu na tom měl Jan Mayer.
Gólman domácího týmu toho
pochytal opravdu spoustu,
především ve dvou pasážích
na konci úvodního poločasu
a uprostřed druhého byl téměř
k nepřekonání. Derby triumf
27:21 se mu logicky hodnotil
radostně.

Marek Sonnevend

rr

Jaký to byl duel?
„Z mého pohledu určitě vydařený.
Splnili jsme cíl, kterým bylo získat dva body, takže spokojenost.
Podle mě to tentokrát nebylo ani
tak moc vyhecované, protože rozhodčí hned od začátku nastavili
jasný metr, trestali hraniční zákroky a kromě jedné menší potyčky
mělo všechno docela klidný průběh.“
Do střetnutí jste nevstoupili
vůbec dobře, ztráceli 0:4 a ještě
ve 23. minutě 7:8. Čím to?
„Ze začátku jsme si museli pořádně říct, co a jak v obraně, než se to
vzadu povedlo zformovat. Do úto-
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Foto: Marek Sonnevend.
ku jsme nehráli vůbec špatně hned
od úvodu, ale kluci nastřelili dost
tyček. Potom začali víc trefovat
a nepříznivý průběh se nám podařilo otočit. Jako obvykle v derby
tam byla určitá nervozita, kterou
jsme však postupně překonali.“
Byl rozhodující po snížení hostů na 17:16 váš následný
únik na 20:16?
„Určitě jo. Tohle nám moc pomohlo, že jsme dokázali rychle
odpovědět na dotažení Prostějova.
Klíčový odskok o čtyři góly fakt
rozhodl, navíc jsme vzápětí ještě
víc zvýšili a koncovku si v pohodě
pohlídali.“
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Vnímáte dva body z bitvy se
Sokolem II coby dvojnásob důležité?
„Z mého pohledu jsou to dva body
jako každé jiné, osobně tomu nedávám žádnou zvláštní váhu. Derby se snažím brát v klidu, stejně
jako ostatní zápasy. Chceme pokaždé vyhrát bez ohledu na soupeře, na Prostějov jsme se nijak speciálně nepřipravovali. Ale vítězství
ve vzájemném utkání samozřejmě
potěší.“
Jak se Vám chytalo?
„Suprově. Kluci výborně bránili, naše
defenziva byla kompaktní a na brankoviště toho pouštěla minimum. No
a rány z dálky se mi chytaly dobře, neboť soupeř teď nemá na spojce nijak
výrazné střelce. Spolupráce v obraně
nám fungovala kvalitně.“
Zdoláním Prostějova jste se
dostali na šest získaných bodů.
Kam až to půjde do konce druholigového podzimu?
„Budeme chtít vyhrát každý zápas
a uvidíme, nakolik se nám to podaří.
Los každopádně nemáme tak špatný, silnější soupeře jsme potkali spíš
zkraje soutěže. Snad se vytáhneme do
horní poloviny tabulky, i když nechci
dělat žádné přehnané prognózy.“

rr

rr

KOSTELEC NA HANÉ V okresním
derby se gólově neprosadil, dokonce
jej kvůli červené kartě ani nedohrál.
Ačkoliv je pivot prostějovských házenkářů Tomáš Jurík hodně zkušený,
dostal se do menší rozmíšky s kosteleckým protějškem Karlem Divišem
a pro oba vyhecovaný souboj rivalů
předčasně skončil už v 37. minutě.
Navzdory tomu dlouholetý plejer
Sokola II ochotně svolil k pozápasoFoto: Marek Sonnevend.
vému rozhovoru, byť jeho pocity lo„V úvodu jsme hráli přesně to, co jsme
gicky nebyly zrovna veselé.
chtěli a řekli si před zápasem. To znaMarek Sonnevend
mená důrazně do obrany, rychle se v ní
Jak jste prohraný duel v Kostelci posouvat. Kostelec napálil nějaké tyčky a
viděl?
nepadalo mu to do brány, což nám taky
„Viděli to všichni tady a bohužel to do- pomohlo do většího vedení. Pak jsme ale
padlo tak, jak to dopadlo. Škoda že jsme bohužel polevili a to byla škoda, jak už
po vydařeném začátku neudrželi slibné jsem řekl.“
Zlomila celý mač pasáž s vaším
vedení a dovolili domácím skóre ještě do
přestávky otočit. Podobná byla i druhá dotažením na 17:16 a následnou odpůlka, kdy jsme zase dobře odstartovali, povědí protivníka na 20:16?
snížili na rozdíl jediné branky a závěr bo- „Určitě. Dokonce jsme za toho stavu
hužel nezvládli. Udělali jsme příliš moc 17:16 ještě šli do útoku a mohli vyrovnat,
technických chyb, neproměňovali šance jenže rozhodčí pískli průraz Jirkovi Kosihlavně z křídel, soupeř odskočil. A konec novi. A domácí z brejku zvýšili, vzápětí se
se pak už jen dohrával. Celkově to bylo trhli o další dva góly a naše hra se úplně
takové vyhecované, což ale k derby patří. sesypala. Přestali jsme si věřit, nedali několik jasných šancí z křídel. Máme tam
Nestalo se nic extra výjimečného.“
Čemu jste vděčili za skvělý odpich jasně mladé kluky, ale takové tutovky
do střetnutí?
musí dávat každý.“
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Teď pojďme k vaší potyčce s Karlem Divišem. Co se mezi vámi dvěma
vlastně semlelo?
„K tomu se nechci nějak extra vyjadřovat... Prostě šlo o vyhecované utkání,
něco jsme si řekli a nemá smysl to víc
rozebírat.“
Berete pozitivně aspoň fakt, že se
vše nezvrhlo v něco mnohem horšího?
„Jasně, přesně tak. K derby zkrátka patří,
že mají všichni větší motivaci. A když
jsme se s Karlem už chytili, tak hlavně že
se nakonec nikomu nic nestalo a zápas se
potom dohrál v klidu.“
Divácká atmosféra se povedla.
Souhlasíte?
„Jo, lidí přišlo dost od soupeře i od nás
a fandilo se hodně na obě strany. Kulisa
na druhou ligu perfektní. Jen škoda, že
jsme nedokázali s Kostelcem držet krok
až do úplného konce. Mohlo to být ještě
dramatičtější.“
Herně se však od mizerného vstupu do sezóny zlepšujete, ne?
„Výkonnost nahoru jde, to je pravda.
Zlepšenou hru ale potřebujeme líp prodat v zápasech tak, abychom získávali
víc bodů. Což se nám zatím tolik nedaří.
Máme jen dva a to je málo, proto jsme v
tabulce tak dole. Snad se do konce podzimu ještě výsledkově zvedneme.“
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Korfbalisté zahajují sezónu Korfbalisté SK RG opět byli v Nizozemsku
PROSTĚJOV Extraligový peloton zůstal stejně jako loni pouze
čtyřčlenný a prostějovské družstvo
půjde za jasným cílem: vylepšit své
čtvrté místo z jara. Papírově by se to
mohlo nejlépe povést přes obhájce
bronzu ze Znojma, za čímž sice stále
omlazené, ale postupně se zlepšující
ergéčko rozhodně půjde.
Svěřenci a svěřenkyně trenérské dvojice
David Konečný - Martin Uherka mají
za sebou dlouhou letní přípravu, kterou
zahájili venkovními tréninky na školním atletickém stadiónku RG a ZŠ PV.
Nechybělo ani tradiční, týden trvající
soustředění v nizozemském Enschede
u tamního partnerského klubu DOS-WK.
Po návratu domů se korfbalisté Prostějova museli s přípravou uchýlit do azylu
v Němčicích nad Hanou, aby pod střechou tamní sportovní haly Suprovka
makali až do poloviny října kvůli nečekaně prodloužené rekonstrukci svého
domovského stánku na reálném gym-

náziu. Nyní už je však zdejší obnovená (/(*/( [-S  wW/+/._
hala konečně hotova a může tedy při- Všechny další národní korfbalové soutěže
vítat premiéru s jihočeským favoritem. 2017/18 mají svůj start již zdárně za sebou. A prostějovské mančafty si vedly se
\ $[W   střídavou úspěšností. Béčko SK RG smet"W¦
lo v 1. lize dospělých Šenov 28:9 (16:4) a
1. + 2. kolo: Prostějov – České Budějo- 22:9 (13:4), čímž se usadilo v čele tabulky.
vice (neděle 5. listopadu, 14.30 + 16.30 Dorost SK RG naopak získal z úvodhodin). 3. + 4. kolo: Znojmo – Prostě- ních dvou střetnutí extraligy jediný
jov (neděle 12. listopadu). 5. + 6. kolo: bodík, když v Havířově remizoval s doProstějov – Brno (neděle 26. listopadu). mácím Šenovem 12:12 (6:4) a podlehl
7. + 8. kolo: České Budějovice – Pros- Brnu 9:18 (6:11). Je čtvrtý.
tějov (sobota 9. prosince). 9. + 10. kolo: Dokonce už šest duelů stihli absolvovat
Prostějov – Znojmo (sobota 16. pro- starší žáci SK RG v celostátní lize s náslesince). 11. + 12. kolo: Brno – Prostějov dujícími výsledky: Znojmo 12:5 (4:3),
(neděle 7. ledna). 13. + 14. kolo: Prostě- Náchod 17:7 (11:4), České Budějovice
jov – České Budějovice (sobota 20. led- 7:0 kontumačně, Kutná Hora 13:7 (6:6),
na). 15. + 16. kolo: Znojmo – Prostějov České Budějovice 8:9 (6:4), Brno 8:15
(sobota 10. února). 17. + 18. kolo: Pro- (2:8). Zatím to znamená průběžné vedení.
stějov – Brno (neděle 18. února). 19. + První turnaj v moravské části ligy ČR
20. kolo: České Budějovice – Prostějov odehrály oba výběry mladších žáků SK
(neděle 4. března). 21. + 22. kolo: Pros- RG. Výsledky: Prostějov A – Nový Lístějov – Znojmo (neděle 18. března). 23. kovec 26:0 (11:0), Prostějov A – Pros+ 24. kolo: Brno – Prostějov (sobota 7. tějov B 23:3 (14:1), Prostějov B – Nový
Lískovec 6:16 (3:11).
(son)
dubna).

PROSTĚJOV Ve finální fázi je příprava korfbalistů SK RG Prostějov na
novou sezónu 2017/2018 v českých
soutěžích všech věkových kategorií.
Jednoznačně nejatraktivnější součástí dlouhého tréninkového období
přitom bylo týdenní soustředění v
Nizozemsku u partnerského oddílu
ergéčka DOS-WK Enschede.

Marek Sonnevend
Tradice za poslední léta je taková, že
Češi vyrážejí do země Beneluxu každoročně, zatímco Holanďané přijeli
do České repub,liky loni premiérově.
Tentokrát se Hanáci vydali na dlouhou
cestu ve druhé polovině srpna a jejich
autobusová výprava úspěšně zvládla
vyčerpávající pouť tam i zpět, aby mezi
tím strávila šest dnů intenzivní, současně také vysoce kvalitní přípravou.
Samozřejmě doplněnou též bohatým
doprovodným programem.
„Náš pobyt v Enschede byl super. Pro hráče, a speciálně ty mladší, šlo o týden plný

tréninků s mnoha různými kouči, spoustou
zábavy i rozhovory v angličtině. A my všichni jsme znovu zažili úžasnou pohostinnost
DOS-WK a jeho členů. Příští rok to bude
deset let od obnovení našeho partnerství.
Partnerství, které původně vzniklo na začátku devadesátých let, aby posléze na zhruba
patnáct let usnulo. Ale poté se opravdu rozvinulo. V roce 2008 jsme se neznali a pro
mnohé byla jazyková bariéra příliš vysoká.
V roce 2017 lze vidět lidi z obou klubů spolu
mluvit v intenzivních rozhovorech a také si
společně užívat zábavu. A pro ty mladší z
nás, po jejichž větší část korfbalové kariéry
již existovalo živoucí partnerství našich
klubů, je to něco naprosto normálního a
možná i samozřejmého Stejně jako každý
jiný vztah je i toto partnerství potřeba živit
prací z obou stran. Jsme vděční za možnost
přijet každý rok do Enschede a cítit se tam
jako doma. A vždy bychom také tuto pohostinnost chtěli vrátit. Proto jsme byli opravdu
potěšeni, že návštěva mládeže DOS-WK
v Prostějově minulý rok byla velkým úspěchem a že byste k nám chtěli jezdit alespoň

každé dva roky. Tímto způsobem se můžeme pokusit být stejně úžasným hostitelem,
kterým DOS-WK pro nás vždy je,“
stojí v děkovném dopise, který vedení
SK RG zaslalo svému spřátelenému
oddílu.
Prostějovští korfbalisté pochopitelně začali makat již řadu týdnů před odjezdem
do Nizozemska, ovšem museli vyřešit
kde. Kvůli letní rekonstrukci své domovské haly na RG a ZŠ ve Studentské
ulici hledali jiný azyl a nalezli jej nedaleko:
hned v sousedství na venkovním hřišti
této školy. Momentálně nejsou práce v
hale stále dokončeny, tudíž veškeré hanácké výběry musí k pokračující přípravě
využívat jiné náhradní prostory, například v Němčicích nad Hanou.
Mistrovskou soutěž jako první zahájilo
prvoligové béčko 14. října na vlastním
hřišti proti Šenovu, poté odstartoval extraligový dorost 22. října v Šenově a následně přichází na řadu i vstup „A“-družstva dospělých do extraligy (5. listopadu
doma s Českými Budějovicemi).
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letos slavíme jubileum...
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Pondělí 30. října 2017
www.vecernikpv.cz

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

MLÁDEŽNICKÁ DRUŽSTVA OPĚT POSBÍRALA PĚT MEDAILÍ
PROSTĚJOV Stejně jako v minulých letech dokázala mládežnická družstva TK Agrofert Prostějov
uspět na týmových šampionátech České republiky i v právě končící sezóně s letopočtem 2017.
Ve všech pěti věkových kategoriích získali mladí tenisté
cennou medaili, ve dvou případech (minitenisté
a babytenisté) se přitom radovali z mistrovského titulu. „Držíme se v absolutní republikové špičce a na Moravě nemáme konkurenci.
Opětovně se potvrdilo, že v Prostějově sídlí
Národní tenisové centrum Morava skutečně
právem. Máme medaile ze všech šampionátů a to je bezesporu úspěch,“ ohlíží se za sezónou Petra Černošková, šéfka místních tenisových projektů.
Úspěšnější na tuzemské scéně byla se třemi trofejemi z kategorií mladšího i staršího žactva a dorostu pražská Sparta, která taktéž patří do stáje
předsedy prostějovského klubu Miroslava Černoška. Ten tak slavil triumfy na všech frontách!
ž stosedmadvacáté představení sledoval y předminulou neděli nejen
vyprodaný areál, ale také miliony diváků v přímém přenosu ČT u televizních obrazovek.
^  ]¥&;%^f^;%[fW%;q

Minitenisté opìt získali zlato

Na kurtech v pražské Stromovce vyvrcholila koncem září sezóna minitenistů. Titul v soutěži smíšených družstev
obhájil výběr Jihomoravského tenisového svazu, který se tradičně opíral
především o hráče TK Agrofert Prostějov, kde také všichni členové týmu
dlouhodobě a pravidelně trénují.
Ze zlatých medailí se radovali: Michal
Rakouš, Matias Šnorich, Tomáš Havel,
Terezie Hrdličková, Tomáš Václavek,
Nathalie Charlize Miškovská a Filip
Janeček. Družstvo ještě doplnil Matyáš
Poledna a Matěj Bačík. Trenérský tým
pracoval ve složení Ondřej Soukup, Pavel Krček a Ivo Šilhánek.
FINÁLE: Jihomoravský TS Pražský TS 6:0
(výsledky jednotlivých utkání: Kovačková - Rakouš 1:2, Techlovský
- Šnorich 0:2, Havlíková - Havel
0:2, Fejka - Poledna 1:2, Kovačková
- Šnorich 0:2, Techlovský - Rakouš
0:2, Havlíková - Bačík 2:0, Zapský Hrdličková 0:2)

V krajské kvalifikaci dominovali hráči prostějovského TK Agrofert, kteří
postupně porazili TC MJ Tenis-Líšeň 7:1, TK Znojmo 6:2, TK Drnovice 6:2, ŽLTC Brno 8:0 a TC Brno
7:1. Výběr Jihomoravského tenisového svazu pak ve finálovém turnaji
postupně porazil Severní Moravu
8:0, Východní Čechy 8:0 a ve finále tým Pražského tenisového svaz
7:1. MČR tak jednoznačně ovládl
s celkovým skóre 23:1. Prostějovští minitenisté tak získali už sedmý
mistrovský titul v řadě a navázali na
vynikající tradici trenéra minitenisu
Ivo Müllera.
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FINÁLE: TK Agrofert Prostějov
– TK Sparta Praha 6:0
(výsledky jednotlivých utkání:
Raštica - Komínek 6:4, Škrlík - Kovačková 6:3, Zavřel - Samsonová
6:0, Veselá - Dobiášová 6:2, Čank,
Hloušek - Fejka, Ladman 6:4,
Čech, Sloboda - Dobiášová, Melicharová 6:1)
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bronz
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původní
zpravodajství
pro Večerník
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Až do zápasu o titul postoupili mladší
žáci TK AGROFERT, kteří finálový
turnaj sehráli ve Zlíně. Výsledky potvrdily, že týmy dokázaly postavit kvalitní
soupisky. V prvním kole celek Prostějova porazil TK Prechezu Přerov přesvědčivě 7:2, v semifinále s I. ČLTK
Praha už ale o vítězi rozhodovalo
několik míčů. Radost měli nakonec
mladí hráči z Hané po výsledku 5:4. Ve
finále pak hanácké naděje nestačily na
výběr Sparty Praha. O majiteli titulu ve
smíšených družstvech bylo rozhodnuto už po dvouhrách.
Soupiska prostějovského družstva
obsahuje hned dvacítku jmen: Yaroslav Demin, Marc Majdandžič, Antoine
Ghibaudo, Jakub Menšík, Patrik Lábaj,
Dominik Rouchal, Jan Hrazdil, Adam
Jecho, Zdeněk Korec, Karel Frömel,
Maxim Mrva, Josef Sedlář, Emma
Tóthová, Nela Odehnalová, Kristýna
Tomajková, Karolína Kozáková, Sára
Bejlek, Sára Šarinová, Marie Slaměníková, Karolína Bleier. Trenérský trium-

variát I. Šilhánek, T. Josefus a T. Kajlík.
„Děkujeme za reprezentaci klubu celému týmu a velké poděkování patří
rodičům našich mladších žáků,“ vzkázal
Tomáš Cibulec, marketingový ředitel
společnosti TK PLUS zastřešující prostějovský tenis.
FINÁLE: TK Agrofert Prostějov TK Sparta Praha 1:5
(výsledky jednotlivých utkání:
Demin - Prižmič 0:6, 2:6; Menšík Vrba 1:6, 6:1, 5:7; Odehnalová - Linda Fruhvirtová 1:6, 2:6; Tománková Brenda Fruhvirtová 1:6, 4:6; Rouchal
- Doubek 7:6, 6:4; Jecho - Brunclík
3:6, 0:6)
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Na mistrovství České republiky staršího žactva družstev v Rakovníku
skončil mladý tým TK AGROFERT
pod vedením kapitánů Šilhánka, Josefuse a Kajlíka na stříbrném stupni.
V prvním kole klání „O pohár prezidenta ČTS“ porazili žáci prostějovského klubu TK Precheza Přerov
5:2, v semifinále zdolali středočeský
TK NERIDÉ 6:1, aby ve finále prohráli se staršími žáky pražské Sparty
2:5. „Ve velké konkurenci jsou stříbrné medaile určitě úspěchem, mla-

dí Sparťané byli tentokráte silnější,“
přiznal Šilhánek.
Za prostějovský tým se na stříbrné
soupisce objevili: Adam Jurajda,
Vojtěch Burian, Matouš Otypka,
Šimon Mališ, Josef Zapletal, Radovan Michalik, Alan Matyáš, Hynek
Bartoň, Daniel Blažka, Dominic Veselý, Jan Kumstát, Daria Lopatetska,
Lisa Pigato, Inze Maria Kotlíková,
Kateřina Mandelíková, Anika Jašková, Noa Krznarič, Anna Panchartek,
Gabriela Hrubanová

FINÁLE: TK Agrofert Prostějov TK Sparta Praha 2:5
(výsledky jednotlivých utkání: Jurajda Rune 3:6, 0:6; Burian - Siniakov 6:7, 6:4,
3:6; Mandelíková - Nováčková 7:5, 6:4,
Krznarič - L. Fruhvirtová 2:6, 3:6, Otypka - Kodat 4:6, 6:2, 4:6; Bartoň - Donald
6:4, 6:2; Mandelíková, Panchartek –L.
Fruhvirtová, Nováčková 6:3, 0:6, 1:6)
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Babytenisté nemìli konkurenci
Bez ztráty jediného bodu ovládli
babytenisté TK Agrofert Prostějov
Memoriál Zdeňka Kocmana, který
byl současně dvanáctým mistrovstvím České republiky smíšených
družstev v této kategorii.
Na domácích kurtech nejprve začínající tenisté porazili TC Brno
4:0 na zápasy, v semifinále si po výsledku 6:0 poradili se sestavou TK
Hlinsko-Jiskra Havlíčkův Brod a ve
střetnutí o titul porazili stejným poměrem pražskou Spartu. Na třetím
místě skončilo družstvo I. ČLTK
Praha, které za sebou nechal společné seskupení Hlinska a Havlíčkova
Brodu.
Na soupisce TK Agrofert byli:
Jan Raštica, Mathias Škrlík, Jaroslav Zavřel, Barbora Veselá, Tobiáš
Čank, Marek Čech, Julia Štůsková,
František Hloušek, Leon Sloboda,
Nikolas Jacobson.
„Velké poděkování patří rodičům,
trenérům a všem, kteří se zasloužili o velký úspěch prostějovských
babytenistů,“ vzkazuje Ivo Šilhánek, šéftrenér prostějovského oddílu.
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Dorostenci bojovali o týmový úspěch
na kurtech pražské Sparty. Prostějovský TK Agrofert se musel obejít bez
pomoci Moniky Kilnarové a Dalibora
Svrčiny, který reprezentoval Českou
republiku na mistrovství světa družstev do 16 let. Ve čtvrtfinále družstvo
porazilo TK Slavii Plzeň jasně 9:0, v
semifinále už ale nestačilo na I. ČLTK
Praha. Prostějov prohrál 3:6, přestože
po dvouhrách za stavu 3:3 nebyl daleko od finále. V utkání o třetí místo pak
prostějovská sestava porazila přerovskou Prechezu 6:1.
Prostějovská soupiska dorosteneckého týmu obsahovala tato jména:
Artem Dubrivnij, Dalibor Svrčina,
Dominik Křipský, Evžen Holiš, Albert
Šprlák-Puk, František Pechala, Jiří Lehečka, David Kovařík, Martin Vondrák,
Kacper Zuk, Marta Kostyuk, Magdalena Pantůčková, Monika Kilnarová, Anna
Sisková, Denisa Huňková, Anna Slováková, Aneta Kladivová, Iga Swiatek
Po titulu z MČR družstev mladšího
žactva a staršího žactva nakonec získal
zlaté medaile i v kategorii nejprestižnější tým TK Sparta Praha. V pražském finále tým ze Stromovky porazil

štvanický I. ČLTK 5:4. Po dvouhrách ském roce 4:3, ale nakonec ve čtyřhře
byl stav nerozhodný 3:3. I. ČLTK sice chlapců stejně jako loni získala Sparta
po čtyřhře dívek vedl stejně jako v loň- dva body a tím i titul.
UTKÁNÍ O 3. MÍSTO:
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Kučerová, Kudelová 6:2, 6:0)
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