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Virginie

je POSEDLÁ

touhou ovládat jiné...
Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Nechutnost pro jednoho, rozkoš pro druhého. Svět
erotického sadismu je pro normálního smrtelníka něčím naprosto
absurdním. V dnešní zvláštní době si však získává čím dál větší
popularitu. Málokdo přitom ví, že jedno z největších studií tohoto
druhu na Moravě funguje poblíž centra Prostějova. Určeno je přitom
pouze„solventním otrokům“. Madam Virginie v něm mimo jiné nabízí
třeba uvěznění na samotce s výpraskem a mučením až na jeden týden.
Za věc, které by se každý normální člověk s chutí vyhnul, jsou
movití klienti ochotni zaplatit desítky tisíc korun...
Takto dopadl zadek otroka Pavla po poádném náezu!
adu dní si na nj nebyl schopný sednout...
2x foto: www.panivirginie.cz
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RYCHLÝ
VEERNÍK
Není Brodek
jako Brodek
Prostějov (mik) - V minulém čísle Večerník jako první informoval
o tom, že Prostějované budou mít
na náměstí T. G. Masaryka vánoční
strom v podobě stříbrného smrku.
Omylem jsme však uvedli, že půjde o krasavce z Brodku u Prostějova. „Asi jsem se přeřekla, čímž
se omlouvám vám i občanům.
Stříbrný smrk se bude pro prostějovské náměstí kácet v Brodku
u Konice,“ opravila původní zprávu náměstkyně primátorky Ivana
Hemerková.

Nùž na krk
hejtmanovi
Olomoucký kraj (mik) - Do nezáviděníhodné situace vystavil šéf
hnutí ANO 2011 Andrej Babiš trojici hejtmanů různých krajů České
republiky, kteří se po nedávných
volbách stali zároveň i poslanci
Parlamentu České republiky. Pro
Babiše je prý nepředstavitelná kumulace obou funkcí. „Hejtmani si
musí vybrat, zda zůstanou působit na kraji, nebo budou pracovat
ve sněmovně,“ řekl Andrej Babiš.
S pozicí hejtmana nebo s mandátem poslance tak musí praštit
i hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk. „Ještě nejsem
rozhodnutý, stane se tak během
několika málo dnů,“ zareagoval na
dotaz Večerníku Ladislav Okleštěk,
který předtím několikrát nevyloučil, že si ponechá oba mandáty.

aktuální
zprávy na
www.vecernikpv.cz
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FOTO JAKO

VEÈERNÍKU

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Aktivity prostějovské zastupitelky a předsedkyně Okrašlovacího spolku města
Prostějova jsou více než známé. Organizátorka
mnoha společenských zábavných akcí si to pořádně užila také na nedávné Familiádě v Kolářových
sadech. Bez povšimnutí totiž nenechala velkou
koloběžku, na které závodila rodinná družstva.
„Doma něco takového nemám, tak jsem se chtěla vyřádit aspoň na chvilku v parku těsně před
závody. Vzpomněla jsem si na svá holčičí léta,
ke kterým koloběžka samozřejmě patřila,“ okomentovala exkluzivně pro Večerník svoje řádění
Milada Sokolová. Nezbývá než konstatovat - fakt,
jako malá holka!

rubriky
Večerníku
CO NÁS POTŠILO...

MALÁ
HOLKA!
Foto: Michal Kadlec

Nedávno dokončená rekonstrukce
prostějovské radnice přišla vniveč!
Investice za bůhvíkolik stovek milionů korun se má opakovat. Více
než stoletá matička věž totiž podle
našich aktuálních a exkluzivních informací neprošla kolaudací! Proč?
Podle kompetentních radních se na
budově radnice našlo hned pět desítek nedodělků, ba dokonce zmetků.
„Mám z toho hlavu v pejru, všechno
je to v konečníku,“ ulevil si první ná-

CO NÁS UDIVILO…
„Krvavý“ potok v Jednově.
Uplynulý pátek před polednem
vyjížděli hasiči a policisté do Jednova na Konicku. Důvod? Záhada
s krvavě červenou vodou v místní
strouze! Záhy se přišlo na to, že jeden z místních občanů vyplachoval
obrovský sud, ve kterém byly zbytky mořidla na obilí. Celý sajrajt pak
samozřejmě vylil do potoka...
ZACHYTILI JSME…

Agentura Nová oprava radnice. A všechno znovu!
městek primátorky Zdeněk Fišerák
s tím, že Agentura Hóser musela
jeho výrok přeložit alespoň trošku
do slušné češtiny.
Velkým prohřeškem stavbařů je skutečnost, že v kancelářích primátorky
a jejích náměstků zapomněli instalovat předepsaná barová zařízení. Na
tuto anomálii upozornil mladý prostějovský aktivista. „To by ovšem bylo
to nejmenší, chlast se dá skladovat
i ve skříních. Ovšem že nám stavbaři
zabetonovali všechny záchody, a my
teď musíme využívat pouze veřejné
WC ve Školní ulici, že nám nechali
díru ve střeše a že teď všem prší na
hlavy, to už tak přejít nelze. Ale jsou
tady i další závady, v některých kan-

Konec bezvládí na magistrátu.
No, to ale trvalo! Až na druhý pokus
se podařilo v opakovaném výběrovém řízení vybrat nového tajemníka
prostějovského magistrátu. Přesněji
řečeno, tajemnici! Lubomíra Baláše
tak nahradí od 1. ledna 2018 bývalá
šéfka Finančního úřadu v Prostějově Blanka Vysloužilová.

celářích vyměnili dělníci vstupní dveře, ale nové klíče od zámků nám nedali. A takových pitomostí bych našel
ještě desítky,“ uvedl další z náměstků
Jiří Nikamnepospíchal.
Nejvíce je nyní rozhořčena náměstkyně Hemeráková. „Každý v Prostějově ví, že mám ráda kytičky. Nechala
jsem si jich v kanceláři vysadit mraky,
jenomže ti pitomci přimíchali do hlíny
v květináčích i jed na krysy. Všechno mi
pochcípalo, dokonce včetně kaktusů,
které prý mají přežít i jadernou válku,“ rozohnila se Ivana Hemeráková.
Prostějovská radnice má ovšem po
nákladné rekonstrukci také stavební
problémy. Začíná se totiž nahýbat
jako šikmá věž v Pise. „A ještě toto ke

všemu! Podle odborníků je to tím, že
dělníci při opravách podlah dali více
betonu na pravou stranu radnice, takže ta nyní ztrácí stabilitu. Musíme teď
rychle vypracovat projekt na její záchranu a hlavně vybrat firmu, která to
nezmrví,“ má jasno Zdeněk Fišerák.
Jak Agentura Hóser zjistila, druhá
opravná rekonstrukce má stát ještě
víc než ta první. Půjde asi o miliardu.
„Ale musíme jít do toho, nevím, kde
bychom jinak úřadovali,“ podotkla na
závěr primátorka Alena Rašáková.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Pouhý tucet zastupitelů zbyl
v úterý po obědě v obřadní síni prostějovské radnice. Bylo to zoufale
málo k tomu, aby jednání druhého
dne zastupitelstva pokračovalo.
Fiasko opětovně zavinila opozice,
která už během pondělí celý průběh sáhodlouhými obstrukcemi
protáhla. Podivné je, že ani její
představitele už pak neměli čas...
ZAUJAL NÁS…

TOMÁŠ NEZVAL

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

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

•• Pondělí ••
Ukázka emancipace. Zrovnoprávnění žen je v plném proudu. Už máme nejen
policistky, hasičky či ženy vojáky, ale i alkoholičky, bezdomovkyně, a dokonce
také ženy-rváče. Svědčí o tom i případ čtyřicetileté dámy, která se opila na chatě
ve Stražisku tak, že postupně napadla řidiče sanitky, policisty i ošetřující zdravotní
sestru, kterou dokonce uhodila do obličeje...
•• Úterý ••
Štěstí vyhlížíme, neštěstí nečekáme. Do velké smůly vás obvykle nepřivedou
věci, které neumíte, ale ty, o nichž si myslíte, že je zvládáte. Jenže stačí, kdy je něco
jinak, než jste čekali... Dokonalým příkladem tohoto pravidla je případ Jiřího V.,
který ve Smržicích bagrem přejel svého spolupracovníka. Ten na následky zranění zemřel. Celá věc nyní přišla před soud.
•• Středa ••
I nejkrásnější píseň jednou skončí. „Svět je krásnej, svět je zlej, hej Jude, věř
v něj, do vínku nám dal víc ran a boulí. A do těch ran ti sype sůl a láme hůl, tak
vládne nám svět, tak s námi koulí.“ Tak zní úryvek z textu písně Hey Jude, kterou
jako poslední zazpívala Marta Kubišová na svém rozlučkovém koncertě v Českých Budějovicích. Skvělá zpěvačka a jedinečná osobnost v Prostějově naposledy
vystoupila před dvěma lety. Je jen málo lidí a ještě méně žen, kterým se dá skutečně věřit. A kdo z nás by byl schopen definitivně skončit s něčím, za co stále sklízí
obrovský obdiv? Marta Kubišová přes to všechno mnohokrát dokázala, že jí se
věřit prostě dá...
•• Čtvrtek ••
V jedné hospodě na nocleh pán nepán se sejdem. Když vyrazí lékař na hřbitov může to znamenat, že si jde zavzpomínat na své pacienty nebo prostě provádí
inventuru... V týdnu jsme si připomněli Památku zesnulých.
•• Pátek ••
Dřevo pro každého. Pacient leží v nemocnici a přistoupí k němu muž v dlouhém plášti. „Kolik vážíte a měříte? Pacient odpoví: „71 kilogramů a 175 centimetrů, pane doktore.“ „Já nejsem doktor. Já jsem truhlář!“ Nejrůznější výrobky truhlářů a řezbářů ze školy v Tovačově můžete obdivovat na výstavě v Dobromilicích.
•• Sobota ••
Strach nutí k odvaze. Je to černé a jde z toho strach? Co to je? Havran s kulometem... Šanci překonat svůj strach dostaly všechny děti na zámku v Náměšti
na Hané na akci Duchové se vracejí. Na rozdíl od rozzlobeného havrana s kulometem však byli zdejší duchové skutečně hodní.
•• Neděle ••
Milada na vývoz. Do kin vstoupil film Milada o osudu české političky, která se
stala obětí komunistických procesů v padesátých letech minulého století. Film
o statečné české ženě, kterou ztvárnila izraelská herečka Ayelet Zurer se netajil
ambicemi proniknout na zahraniční trh. Vlastní názor na to, nakolik se film tvůrcům povedl, jste si mohli udělat v Kině Metro 70.

KRIMI
íslo

Taková hodnota alkoholu
v dechu v promile dnes už pomalu nikoho nevyvede z míry.
O takto ovlivněných řidičích či
výtržnících informuje Večerník
každé pondělí. Ovšem případ
z minulého pondělí je opravdu
výjimečný...

1,92
Bezmála dvě promile nadýchala policistům čtyřicetiletá žena
ve Stražisku, která popíjela
alkohol s přáteli na chatě. Smíchala ho ovšem s léky a poté se
nedokázala udržet na nohou.
Když jí přivolaní zdravotníci
chtěli pomoci, opilá dáma kopla řidiče sanitky a poté udeřila
pěstí do obličeje i zdravotní sestru! Skončila v poutech.

PEDPLATNÉ
LEVNJI
strana 40

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.

MARIO HANGURBADŽO
se narodil 19. března 2000 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
29. září 2017. Jeho zdánlivé stáří je
17 let, měří 170 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a černé melírované vlasy.

JOSEF MOTL
se narodil 18. prosince 1977 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
30. října 2017. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 40 do 42 let a měří mezi
175 až 180 centimetry. Bližší údaje
k hledané osobě nejsou známy.

Pro vývojáře hardwaru ze Žárovic je včelaření šance, jak se dostat
od počítače k přírodě. A když obě
činnosti propojil, byl na světě nápad, za který před pár dny získal
prestižní cenu E.ON Energy Globe
určenou projektům, které šetří přírodu. Přestože vývoj jeho „včelího
špiona“ trval tři roky, on sám se
včelaření věnuje relativně krátce.
Exkluzivní rozhovor čtěte na straně 12
ZASLECHLI JSME…

„V PROSTĚJOVSKÉM
SK BY TEĎ ZAKRNĚL“
Tatínek desetiletého Michaela
Nazada Marián takto vysvětlil,
proč jeho talentovaný syn, co si
už zahrál i v Americe, působí
momentálně v Uničově
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

11/7 °C
Liběna

Úterý

7/3 °C

Støeda

9/2 °C

Ètvrtek

11/3 °C

Pátek

10/2 °C

Saskie
Bohumír
Bohdan
Evžen

Sobota

9/4 °C

Nedìle

8/3 °C

Martin
Benedikt
Zdroj: meteocentrum.cz

Zpravodajský a společenský týdeník PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Vychází 1x týdně po celém území Prostějovska.
Vydává: Haná Press s.r.o. Sídlo redakce: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. IČO: 26782294. Kontakty: 582 333 433, 608 960 042, vecernik@pv.cz. Provozní ředitel: Petr Kozák
Šéfredaktor: Petr Kozák (608 706 148, kozak@pv.cz). Zástupce šéfredaktora: Michal Kadlec (redakce@vecernikpv.cz). Redaktor: Martin Zaoral (editor@vecernikpv.cz).
Sportovní redakce: Zdeněk Vysloužil (sport@vecernikpv.cz). Kontakt na redakci zpravodajství, sportu a kultury: 608 723 851. Grafické oddělení: Josef Popelka a Milan Fojt (grafikapvv@seznam.cz).
Vedoucí obchodního oddělení: Věra Černá (608 723 849, prezentace@vecernikpv.cz). Řádková inzerce a administrativa: Květoslava Hubáčková (608 960 042, inzerce@vecernikpv.cz).
Předplatné: Věra Černá (608 723 849, predplatne@vecernikpv.cz). Tiskne: MAFRAPRINT a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Rozšiřují: společnost PNS, a.s. a soukromí prodejci.
Distribuci pro předplatitele provádí Česká pošta, s.p. Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí.
„PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297. Evidováno u Ministerstva kultury České republiky pod číslem MK ČR E 11906

letos slavíme jubileum...

Pondělí 6. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

zpravodajství

3

MUŽ VYPUSTIL MOŘIDLO!
Michal KADLEC

ČERVENÝ POTOK vyděsil

obyvatele
Jednova

JEDNOV Neobvyklý pohled se nabídl obyvatelům Jednova na
Konicku uplynulý pátek krátce před polednem. Voda v místním potoce sloužící spíše jako kanalizační strouha způsobila
poprask svou krvavě červenou barvou! Ekologická katastrofa? Nebo nějaké jedy? Zatímco se občané divili a spekulovali,
co se děje, na místo spěchaly hasičské jednotky. Do Jednova
okamžitě zamířila i Policie ČR. Brzy se přišlo na to, kdo potok
červenou barvou zaneřádil...

VÍCE SE DOČTETE NA STRANĚ 11

➢

Krvav ervená voda v jednovské strouze vypadala opravdu strašideln. Podle policist i hasi však moidlo na
obilí nebylo životu nebezpené.
2x foto: HZS Olomouckého kraje

MAGISTRÁT MÁ TAJEMNICI Zesnulý Václav Kolá je
Úřad bude řídit
bývalá šéfka
místního „berňáku“

„Koáci“ opt
v Prostjov!
PROSTĚJOV Po dvou letech se
na Hanou vrací XXIII. Galavečer
českého turfu, který se uskuteční
jako v minulosti už několikrát
v prostorách Národního domu.
Nejprve proběhne od 19:00 hodin
v Městském divadle slavnostní část,
kterou bude moderovat Marek
Svačina. Poté proběhne v přilehlých
sálech společenská zábava. A budou
u toho ty největší koňácké hvězdy.
V sobotu 13. ledna 2018 tak můžete
v Prostějově potkat velikány českého
dostihového sportu jako Josef Váňa,
Čestmír Olehla, Holčákovi, trenér ze
stáje Na Srdéčku Stanislav Popelka,
Josef Bartoš, letošní vítěz Velké Pardubické Jan Kratochvíl a další. Místenky
je možné si objednávat od 3. listopadu.
Udělovat se budou mimo jiné ceny
nejlepší dvouletý hřebec a klisna,
nejlepší starší kůň, nejlepší mílař,
nejlepší steepler, Cena za dlouholetý
přínos dostihovému sportu, Šampión
jezdec na překážkách, Šampión trenér
na rovině, Majitel sezony, Chovatel
sezony, Nejlepší kůň českého chovu
a Kůň roku.
(pk)

řízení. „To je nyní úspěšně u konce
a k 1. lednu 2018 byla do funkce
tajemnice jmenována Blanka Vysloužilová,“ oznámila minulý pátek
odpoledne na webových stránkách
města Alena Rašková, primátorka statutárního města Prostějov.
Exkluzivně pro Večerník pak celou záležitost rozvinula.
„Do opakovaného konkurzu se
přihlásilo celkem osm kandidátů
na funkci tajemníka, z toho dvě
ženy. Jména vám však neřeknu, nechci, aby tito lidé měli problémy ve
svém současném zaměstnání. Jedna
z kandidátek byla z konkurzu vyřazena, protože nesplnila podmínky
výběrového řízení. Komise rozhodovala o vítězi na základě jeho
dosavadních zkušeností, vzdělání,
praxe, ale také například rozboru
psychologických testů. Následně
pak doporučila radě města Blanku

Vysloužilovou,“ shrnula celý proces
Alena Rašková s tím, že do funkce
už ji schválil také ředitel krajského
úřadu Lubomír Baláš. Jak ještě vzápětí dodala, na spolupráci se těší.
„Věřím, že paní Vysloužilová bude
velmi zdatnou tajemnicí. Po svém
odchodu z pozice ředitelky Finančního úřadu v Prostějově působila na
Ministerstvu vnitra ČR a také měla
několik funkcí ve společnostech zabývajících se lázeňstvím,“ uvedla na
její adresu primátorka Prostějova.
Večerník se obrátil i na samotnou
bývalou ředitelku prostějovského finančního úřadu a budoucí
tajemnici magistrátu, ale její vyjádření bylo hodně strohé. „Já
nic komentovat nebudu, nemám
to oficiálně. Jinak ale věřím, že
s médii budu dobře spolupracovat,“
omlouvala se Blanka Vysloužilová.
(mik)

Foto: archiv Veerníku

PROSTĚJOV Snad jediným bodem
jednání prostějovského zastupitelstva, který komunální politici schválili téměř hned a navíc jednomyslně,
bylo udělení čestného občanství
města Prostějova in memoriam nedávno zesnulému pedagogovi Václavu Kolářovi. Tento dlouholetý prostějovský zastupitel zemřel nečekaně
15. dubna 2017. Od pondělí 30. října
je čestným občanem Prostějova
in memoriam.

Návrh na udělení čestného občanství ppodal zastupitelský klub
TO 09 a Nezávislí ProstěTOP
jo
jované.
Doktor Kolář byl
d
dlouholetým
členem zastupitelstva a jeho osobu
není nutné představovat.
Několik roků například
působil ve funkci ředitele
reálného gymnázia. „Pana
K
Koláře
jsem si osobně velmi vážila, a to nejenom za to,
co uudělal, ale také jakým byl
a jaká to byla osobnost. Byl
moudrý, měl laskavý humor, kterým kolikrát i dokázal zklidnit rozbouřené vody mezi koalicí a opozicí zde na radnici. Osobně jsem si
myslela, že by pro něj byla i vhodná
Cena města Prostějova za letošní
rok. Ale pokud se domníváte, že by
bylo vhodnější čestné občanství,
nemám absolutně nic proti tomu,“
prohlásila prostějovská primátorka
Alena Rašková.
Poté dostal slovo komunistický
zastupitel Josef Augustin. „Pana

kolegu Koláře si nesmírně vážím.
Dovolím si však připomenout, že
čestná občanství města Prostějova
měli po druhé světové válce i takoví
lidé, jako třeba prezidenti Klement
Gottwald či Antonín Zápotocký.
Po převratu si pamatuji, že právě
na půdě zastupitelstva jsme rokovali o tom, zda udělování čestného
občanství, které bylo dříve hodně
zpolitizované, nějakým způsobem
nezměnit. Právě Vašek Kolář tehdy navrhl, že by to mohly být Ceny
města Prostějova. Podařilo se, a tyto
jsou udělovány dodnes. A připomínám, že to byl právě on, kdo před
čtyřmi lety za svoji činnost v oblasti
společenské, kulturní a historické
Cenu města již dostal. Takže nyní
nemám problém pro Vaška zvednout ruku a udělit mu také čestné
občanství,“ pronesl Augustin.
Pro Václava Koláře a udělení
čestného občanství města Prostějova in memoriam zvedlo ruku
všech 32 přítomných zastupitelů.
(mik)
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PROSTĚJOV V režii hnutí PéVéčko se přímo před radnicí na náměstí T. G. Masaryka přišly děti pochlubit
se svými vyřezávanými dýněmi. Halloween získává
i v našem městě obrovskou popularitu, a co víc,
v soutěži nejlepší tři dětské výtvory získaly hodnotné ceny. Sladkosti se ale rozdávaly všem...
(mik)

2x foto: Lukáš Andrýsek

17110311296

PROSTĚJOV Mimořádná lapálie s výběrem nového tajemníka
Magistrátu statutárního města
Prostějova je uzavřena. Lubomíra Baláše, který zamířil na
krajské hejtmanství, nahradí bývalá ředitelka Finančního úřadu
v Prostějově Blanka Vysloužilová! Informaci zveřejnily internetové stránky www.prostejov.eu.
Sama nová tajemnice se ještě vyjádřit odmítla.
Bývalý dlouholetý tajemník prostějovského magistrátu Lubomír
Baláš k 1. červnu tohoto roku převzal post ředitele Krajského úřadu
Olomouckého kraje. Magistrát
tedy vyhlásil konkurz na uvolněnou
funkci, ale jeho vítězka Jana Orságová nakonec po dohodě s primátorkou odmítla do křesla tajemnice
usednout. Vedení úřadu se tedy
v září pustilo do dalšího výběrového

ČESTNÝM OBČANEM
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STÍNY MINULOSTI

Revitalizace Spitznerových sad
Vražda pod Kosíem
stále NEUZAVENA Nejdříve ZLOST, teď CHVÁLA

V tomto nenápadn vyhlížejícím dom ve Lhot pod Kosíem došlo loni zaátkem
listopadu k vražd.
Foto: archiv Veerníku

LHOTA POD KOSÍŘEM Vražda nemilovaného otce. Tak by
se dal stručně shrnout případ,
který už od 1. listopadu loňského roku vyšetřují krajští policisté. Třiaosmdesátiletého seniora
měl nedobrovolně zprovodit ze
světa jeden z jeho synů, který
byl po úrazu z mládí zbaven svéprávnosti. Přestože jej policisté
bezprostředně po činu obvinili
z vraždy, vyšetřování případu dle
aktuálních informací Večerníku
ještě neskončilo.
K případu došlo ve Lhotě pod
Kosířem, což je vesnice vzdálená
zhruba dva kilometry od Čech
pod Kosířem na Prostějovsku. Zavražděný muž se po smrti své bývalé manželky vrátil do domu, kde
v té době bydleli dva jeho synové.

Napsáno
pred

5. 11. 2007

O souznění známé z filmu Tři chlapi v chalupě však dle místních zdaleka nešlo. „Žádná velká láska tam
nepanovala,“ řekl nám jeden z nich.
Po obci se pak zcela otevřeně mluvilo o tom, že jeden ze synů svého
otce kvůli dlouhodobým sporům
zastřelil. Zavražděný totiž býval
myslivec a měl doma zbraně. Podezřelý byl vzat do vazby a po třech
dnech obviněn z trestného činu
vraždy. Soud však dosud neproběhl, během uplynulého roku dokonce nebyla ani podána obžaloba.
„Vyšetřování tohoto případu zatím
nebylo ukončeno a nadále pokračuje. Věc dozoruje Krajské státní
zastupitelství Ostrava s pobočkou
v Olomouci,“ informovala Večerník
Marie Šafářová, tisková mluvčí
Policie Olomouckého kraje. (mls)

PROSTĚJOVZaposledníchdesetlet
už vedení města nechalo revitalizovat
dva největší parky, Kolářovy a Smetanovy sady. V těchto případech kácení
stromů a další úpravy vyvolaly četné
negativní ohlasy občanů. Ovšem
následná revitalizace Spitznerových
sadů, ta vyvolala doslova smršť kritiky
a protestů. Dlužno ale dodat, že stejně
jako ve všech předchozích případech
je dnes už ticho po pěšině a nový park
se všem líbí...
Revitalizace Spitznerových sadů začala
v únoru roku 2014, kdy park obsadili dřevorubci. Ti pokáceli tři desítky
vzrostlých stromů a oheň byl v tu ránu
na střeše. Zejména obyvatelé bydlící
v okolí parku protestovali, že šlo o zcela
zdravé stromy. „Byly přestárlé a zhruba
polovina z nich byla navíc nemocná.
Jejich kácení povolil odbor životního
prostředí, onu polovinu dokonce jasně
doporučil k likvidaci,“ namítala už tehdy Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky statutárního města Prostějov.
Co občany popuzovalo dále, byla
nově budovaná cestní síť ve Spitznerových sadech. Mnohým se zdála zbytečně široká, v parku totiž přibylo hodně asfaltu a betonu. „Jiní nám zase léta
nadávali, že jsme zde nechávali blátivé
cestičky, po kterých se nedalo chodit
ani jezdit na kole,“ namítal první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.
Další problém nastal s firmou, která
revitalizaci prováděla a veškeré práce

Od zaátku revitalizace Spitznerových sad v Prostjov ubhlo už ti a pl roku. Poátení protesty vystídaly pochvalné
dopisy...
Foto: archiv Veerníku

měla dokončit v létě roku 2014. Nestalo se, investice města za více než
pět milionů korun se protáhla až do
léta 2015! „Museli jsme být na firmu
přísnější, protože revitalizaci značně
podcenila a nesehnala potřebný počet
dělníků,“ vysvětlovala tento problém
Hemerková.
I krátce po otevření parku lidé stále
namítali, že je v něm více betonu
než zeleně. „To ale není pravda! Ve
Spitznerových sadech bylo vykáceno
čtyřiatřicet stromů a padesát nových

bylo vysazeno. Navíc jsme nechali vysadit celkem 2 027 kusů dalších dřevin.
Z toho je patrné, že zeleně je v parku
daleko více než v minulosti,“ odporovala v polovině roku 2015 náměstkyně
primátorky.
Jak se má situace nyní? Je listopad
roku 2017 a rozbouřená hladina
vody se zcela uklidnila. Ostatně jako
vždycky v našich prostějovských
luzích a hájích. „Přesně tak. V současnosti nám chodí děkovné dopisy, jak
jsme Spitznerovy sady nechali krásně

opravit. Úplně stejně tomu bylo v případě Smetanových a Kolářových sadů.
Lidé holt v Prostějově nemají rádi změny, a když se něco opravuje, tak nejprve
láteří, ale pak si zvyknou, danou věc
nakonec pochválí,“ míní dnes Ivana
Hemerková. Jak navíc Večerník zjistil,
počítá se ještě s určitou dosadbou veřejné zeleně. „Půjde zhruba o pět dalších
stromů, navíc jeden uhynulý musíme
nahradit novým,“ prozradila aktuálně
politička, která má životní prostředí na
prostějovské radnici v gesci.
(mik)

Starosta Tesař: Nemít ve městě fotbal je ostuda!
Sportovní příznivci mohou v Prostějově zajít na nejvyšší soutěž
v mužském basketbalu, od letošního podzimu i v ženském volejbalu,
tradičním sportem je pak lední hokej a svoji fanouškovskou základnu
si získal i obnovený boxerský oddíl.
Co si však mají počít příznivci nejpopulárnější hry planety, kterým
je bezesporu kopaná? Vrcholový
fotbalový klub totiž v Prostějově
chybí!
Starosta města Jan Tesař posílá fanoušky na fotbal do Olomouce či v lepším

případě do Lipové, šéf 1.SK Prostějov,
jakožto nástupce bývalého druholigového SK LeRK Jiří Kocourek pak věří
v návrat blyštivých časů. „Postoj vedení města k fotbalu v Prostějově rezultuje z jednání, která proběhla v loňském
roce ohledně odkupu licencí družstev
a jednotlivých hráčů a také následných
jednání o tom, zda budeme či nebudeme dál kopanou v Prostějově podporovat. Od začátku jsme přistoupili
na poskytnutí 4,5 milionu korun na
nákup licencí a dalšího 1,5 milionu
korun na běžný provoz 1.SK Prostě-

jov. Myslím si, že tím jsme jasně deklarovali, že nám na naší kopané záleží.
A co dál? Společně se zástupci 1.SK
Prostějov jsme se dohodli, že budeme podporovat pouze mládežnické
celky,“ uvedl starosta Prostějova Jan
Tesař. Jenomže aby padesátitisícové
město nemělo mužský fotbal, je nebývalá ostuda. „Souhlasím s tím, že to
hraničí s ostudou, ale podívat za sebe
by se měli i ti, kteří fotbal v Prostějově
dovedli tam, kde je teď,“ říká rezolutně Jan Tesař. Večerník se ho zeptal, co by vzkázal všem fanouškům

prostějovské kopané v souvislosti se
zánikem mužského fotbalu. „Nevím,
kolik těch fanoušků je. Myslím si, že
jich zase není tolik, jak se mě snažíte
přesvědčit. A co jim vzkázat? Jestliže
se chtějí chodit dívat na vyšší soutěž,
ať si zajedou do Olomouce, kam to
není přece daleko. Další poměrně vysoká soutěž se hraje v Lipové. Velké
vzrušení se navíc dá při fotbale zažít
i při utkáních mládežnických družstev, která v Prostějově i nadále hrají
kvalitní české soutěže,“ odpověděl
první muž Prostějova.

Prostějovští fotbaloví nadšenci Jiří
Kocourek, František Jura, Ivan Polák
či Bronislav Rozsíval se však nechtějí
vzdát a věří, že v příštích letech bude
mít nejpopulárnější sport na světě
v našem městě zelenou i v mužském
zastoupení. „Jestliže v buducnosti
budeme chtít mít v Prostějově i kvalitní mužský fotbal, musíme vycházet
z kvalitní mládežnické základny. Pak
si budeme moci vytvořit dospělý tým
z vlastních odchovanců,“ věří v lepší
fotbalové zítřky Jiří Kocourek, předseda 1.SK Prostějov.

17110311302
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U Kalicha

U sokolských hiš stojí pivnice. Námstí U Kalicha získalo svj název v íjnu 1928, pouze v letech 1940 až 1945 se jmenovalo námstí U gymnasia (Gymnasium-Platz). Pojmenované je podle polohy u modlitebny eskobratrské církve
evangelické. Samostatný Sbor eských bratí v Prostjov fungoval od roku 1922,
sborovna byla postavena v letech 1926 a 1927. Na menším námstí sídli sportovní
oddíl Tlocviné jednoty Sokol II, která se v roce 1899 odtrhla od pvodního Sokola Prostjov. Souástí areálu je nkolik hiš, krytá tlocvina i oblíbená restaurace
a pivnice s letní zahrádkou U Kalicha. Jižní stranu námstí uzavírá budova základní
školy s hlavním vchodem z Kollárovy ulice.
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Za Velodromem

Situace v prostějovské kopané
byla před deseti lety na bodu
mrazu. Mládež se zvšak naštěstí
zachránit podařilo, ovšem žádný z fanoušků nemohl přenést
přes srdce, že seniorský fotbal
zmizel z mapy českých soutěží. A k tomu všemu se stařičký
stadion ve Sportovní ulici měnil
postupem času v ruinu. Ale věřilo se i nadále, a ono to skutečně vyšlo! Těch pár zbývajících
nadšenců to skutečně dokázalo,
hlavně František Jura dotáhl
svoji práci do zdárného konce.
Už posledních pět let tak zase
v Prostějově chodíme na mužský
vrcholový fotbal, vloni jsme po
třinácti sezónách dokonce zase
fandili našemu týmu v bojích ve
druhé nejvyšší soutěži. Fotbal je
v Prostějově zachráněn a v jeho
prvním týmu skutečně hraje několik odchovanců, momentálně
usilující o druhý triumf v MSFL
za poslední tři roky. Přesto v duších pamětníků i nadále zůstává
hořkost z několika promarněných let...
(mik)
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168 CHACHAŘI PŘIJELI NIČIT PROSTĚJOV!

s mstskou policií

Pokřikoval a plival

Předminulý pátek 27. října byl zjištěn hlídkou na Žižkově náměstí
podnapilý člověk. Ležící padesátiletý muž z důvodu značné opilosti
nemohl stát ani na nohou. Pokřikoval, plival na chodník a rozhazoval
na zem papírky vytažené z kapes.
Orientační dechovou zkouškou
bylo u něj naměřeno 2,76 promile
alkoholu v dechu. Po přivolání lékaře, který posoudil jeho zdravotní
stav, byl opilec převezen na záchytnou stanici.

Ilustraní foto: internet

V baru spadl ze židle
Během večera v sobotu 28. října
strážníci řešili případ podnapilého
zákazníka v jedné z restaurací. Ten
upadl ze židle na zem a nehodlal
z místa odejít. Strážníci na místě zjistili dvaatřicetiletého muže.
Provedená dechová zkouška u něj
prokázala 3,48 promile alkoholu
v dechu. Přivolaný lékař rozhodl
o jeho převozu do protialkoholní
záchytné stanice.

Hledaný neutekl
Osobní znalost dopomohla strážníkům k zadržení hledaného.
Minulé pondělí 30. října před polednem si hlídka povšimla na Husově náměstí mladíka, který svým
zjevem odpovídal popisu osoby
v pátrání Policie ČR. Při spatření
hlídky se dal dotyčný ihned na
útěk, po dostižení již nekladl žádný
odpor. Donucovacích prostředků
tudíž užito nebylo. Šestnáctiletý
mladík byl zadržen a předveden na
obvodní oddělení Policie ČR. Zde
byl předán službu konajícímu policistovi k dalším úkonům.

Letáčky na „Dušičky“
V uplynulém týdnu strážníci ve
spolupráci s policisty ve zvýšené
míře prováděli kontroly hřbitovů
a přilehlých parkovišť. Důvodem
bylo co nejvíce omezit případné
krádeže věcí zanechaných ve vozidlech nebo přímo na hřbitově.
Každým rokem se totiž najde nepozorný občan, který na svůj majetek nedává pozor a zanechá jej
bez dozoru. Přitom si neuvědomí,
že právě tímto jednáním nahrává
zlodějům a může tak o své věci
přijít. Cílem strážníků a policistů
bylo zabránit lapkům v páchání
protiprávní činnosti. Na vozidla
byly umístěny letáčky s informací,
že auto není výkladní skříň.

Foto: MP Prostjov

Policie pátrá po sprejerech, příznivcích ostravského Baníku

Michal KADLEC
Na zásah policistů v Kostelecké ulici
upozornil Večerník jeden ze čtenářů. „U
stavebnin vedle rondelu stála čtyři policejní auta a pak ještě přijelo jedno větší
nákladní s modrými majáky. Někoho
tam policajti honili,“ svěřil se redakci
muž. Policisté do konce předminulého
týdne o žádném protiprávním jednání a
nutnosti jakéhokoliv zásahu neinformovali, proto jsme kontaktovali mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouc.
„Neznámý pachatel ve čtvrtek šestadvacátého října v době mezi 21:30 a 21:40
hodin nastříkal na budovy v Prostějově

červeným, černým a stříbrným sprejem
celkem jedenáct nápisů „FCB“, jednou
„Baník Ostrava“ a pak i vulgární nápis,
týkající se taktéž Baníku. Jednalo se dva
objekty soukromé firmy, dále o plynovou kotelnu, kontejner na papírový odpad u plynové kotelny, zeď a billboardy
u zadní brány do zimního stadionu i zeď
u stavebnin v ulici U Stadionu. Škoda nebyla doposud vyčíslena a ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu poškození cizí věci
s jednoletou trestní sazbou odnětí svobody,“ odepsala na písemný dotaz Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.

KRONIKA
Lehká kořist...

Po nájezdu píznivc Baníku Ostrava
zbyly v Prostjov poniené fasády
objekt v Kostelecké ulici. Pokud je
policisté dopadnou, hrozí jim až roní
kriminál.
2x foto: Michal Kadlec

Světlo světa spatřila v této
souvislosti zajímavá indicie. K dalšímu
činu sprejerů došlo poté, co ve stejném
týdnu hokejisté Prostějova zvítězili
v Havířově, přičemž severomoravští
„příznivci“ navštívili naše město již
v noci před tímto zápasem z 24. na října. Zda to však s činem v Kostelecké
ulici nějak souvisí, policisté nepotvrdili.

„Nemohu vám sdělovat podrobnosti
z průběhu vyšetřování. Po pachatelích
intenzivně pátráme,“ uvedla Zajícová.
Majitelé poškozených nemovitostí se nyní připravují k odstranění
sprejerských nápisů. „To mohli
udělat pouze nějací vygumovaní
a vypatlaní bezmozci,“ nebrala si servítky jedna z prodavaček
obchůdků v Kostelecké ulici.

Totálně opilého zloděje poslali na záchytku
PROSTĚJOV S tímto zlodějem
měli strážníci víc práce než
s ostatními darebáky. Muž, který
kradl ve dvou prostějovských obchodech, byl totiž zcela namol.
Nejenomže bude za svoji nenechavost potrestán, ale čtyři
tisíce korun zaplatí i za odvoz na
záchytku...

„V pondělí třicátého října v odpoledních
hodinách nám byla oznámena drobná
krádež v supermarketu Kaufland.
Přestupku proti majetku se dopustil
čtyřiatřicetiletý bezdomovec. Během
necelé hodiny jej strážníci řešili už podruhé, předtím kradl v jiném v obchodě.
V prvním případě zkonzumoval potraviny a alkohol, poté prošel pokla-

dní zónou bez zaplacení. Při druhém
setkání v Kauflandu byl již dotyčný
ve stavu, kdy rovněž nekontroloval
své chování. Nadýchal 2,07 promile
alkoholu v dechu. Strážníci rozhodli
o umístění podnapilé osoby do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci k odeznění akutní intoxikace
alkoholem,“ prozradila Tereza Gre-

plová, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov. Před samotným převozem byl
na místo přivolán lékař k posouzení zdravotního stavu opilého zloděje. Nocleh
na záchytce přijde dotyčného muže na
2 500 korun a přeprava převozní sanitkou na 1 500 korun. „Přestupky, kterých
se dopustil, dořeší příslušný správní
orgán,“ doplnila Greplová.
(mik)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

BAGREM PŘEJEL SPOLUPRACOVNÍKA,
POJIŠOVNA CHCE PES DVA MILIONY
Jiří V. tragické nehodě prakticky nemohl
zabránit, přesto čelí obžalobě
PROSTĚJOV Nešťastná souhra okolností s fatálními následky! Takto se dá nejlépe
charakterizovat případ dvou
chlapíků, který minulé úterý
projednával Okresní soud
v Prostějově. Resumé z něj
je nemilé: jeden muž mrtvý
a druhý čelící obžalobě, která z něj kvůli finančním požadavkům pojišťovny může
udělat i bezdomovce. Ano,
takový je výsledek tragické
události, k níž došlo letos
v lednu v areálu bioplynové
stanice ve Smržicích. Jaké
byly její okolnosti a zejména
míra zavinění řidiče bagru se
probíraly právě u prostějovského tribunálu.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
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PROSTĚJOV Předminulý čtvrtek 26. října v pozdních večerních hodinách se Kostelecká ulice zaplnila policejními vozidly. Poblíž rondelu u Víceúčelové haly-zimního stadionu
hlídky naháněly sprejery, kteří velkými nápisy oslavujícími
fotbalový klub Baník Ostrava poničili nejen fasády domů, ale
i zdi poblíž samotného„zimáku“. Škody nejsou dosud vyčísleny, ale podle všeho půjdou do desetitisíců korun. Otázkou je,
kde se v uvedený den večer tady v Prostějově vzali příznivci
ostravského klubu...

Někdy se během jediného okamžiku
může celý život nečekaně zvrtnout...
V sobotu 21. ledna 2017 to poznal Jiří
V., který o půl sedmé ráno nastoupil
do práce v areálu bioplynové stanice
u Smržic, kde byl zaměstnaný něco
přes půl roku. Poté, co naložil bagr, jel
po běžné trase. Kvůli zvednuté lžíci
měl zhoršený výhled. Přitom si nevšiml
Zdeňka S., který vyšel z budovy paletárny, u kanálu vyléval kbelík a nepochopitelně nezareagoval na blížící se bagr.

Kvli souhe nešastných okolností skonil Zdenk S. pod tímto osmnáctitunovým
nakladaem Volvo.
Ilustraní koláž: internet

„Najednou jsem ucítil, jako bych něco
přejel, a to předním i zadním kolem.
Okamžitě jsem zastavil a zjistil, že to
byly nohy mého spolupracovníka,“
popsal událost Jiří V., který přivolal dalšího kolegu. Společně pak těžce zraněného Zdeňka S. dopravili do tepla paletárny a zavolali záchranku. Lékařům
se sice podařilo muže zachránit,
život mu však prodloužili jen o necelý měsíc. V polovině února muž
následkům devastujících zranění
podlehl.

Kdo zaplatí léèbu?
Jeho léčba do té doby přišla na zhruba 2 150 000 korun. Právě tuto sumu
nyní pojišťovna požaduje po řidiči
bagru, který čelí obžalobě, že smrt
muže způsobil z nedbalosti. Jak prokázala dechová zkouška, Jiří V.
nebyl v době nehody pod vlivem
alkoholu, hlavním argumentem
obžaloby je ovšem fakt, že k řízení
osmnácti tun těžkého bagru neměl
oprávnění! Paradoxně devět dní před
nehodou získal řidičský průkaz na kolový nakladač. Bohužel pro něj pouze
do hmotnosti 3,5 tuny. „Jízda bagrem
patřila k mým běžným pracovním po-

vinnostem. Než jsem získal oprávnění,
vykonával jsem ji pod dohledem. Bylo
mi však řečeno, že pokud budu jezdit
v uzavřeném areálu, mohu po získání
strojního průkazu jezdit i s těžšími
stroji než je 3,5 tuny. Mimo areál bych
s ním však vyjet nemohl,“ hájil se Jiří V.
Toto tvrzení mu potvrdil i jeho nadřízený, který se odvolával na vyjádření
bezpečnostního technika. „Osvědčení
je pouze jedno a nezáleží na tom, zda
jezdíte v areálu, nebo po silnici,“ kontrovala nesmlouvavě soudkyně Adéla
Pluskalová.

Vše natoèila kamera
Průběh nehody zachytil kamerový
systém. I laikovi z něj bylo patrné, že
k tragédii došlo souhrou několika nešťastných okolností. Bagr jel se zdviženou lžící a nijak závratnou rychlostí
se blížil k muži vylévajícímu vodu do
kanálu. „Nechápu, co tam Zdeněk
S. dělal. V tu dobu tam neměl co pohledávat,“ vyjádřil se nadřízený obou
mužů. Přesto se stále nabízela otázka,
proč muž na přijíždějící bagr, který
musel slyšet, nijak nereagoval, prakticky se nechal přejet. „Možná byl do
něčeho zabraný, nebo se domníval, že

Ilustraní foto: internet

Minulé úterý 31. října v odpoledních hodinách využil neznámý
pachatel příležitosti, když nalezl
a následně i odcizil z parapetu
okna v kanceláři firmy v ulici
Letecká peněženku, ve které se
nacházely osobní doklady poškozeného, platební karta a finanční
hotovost 1 100 korun. Celková
škoda byla vyčíslena na dva tisíce korun. Případ šetří policisté
pro trestný čin neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku.

Drogy zapíral
Uplynulý čtvrtek 2. listopadu
v ulici Kojetínská zastavila policejní hlídka šestadvacetiletého
řidiče, který jel ve vozidle Škoda
Octavia. Po předložení a kontrole
dokladů byl řidič vyzván k dechové zkoušce, která byla negativní. Po ní následoval orientační
test na přítomnost návykových
látek, který byl pozitivní na amfetamin a metamfetamin. Řidič
policistům sdělil, že před jízdou
ani během ní nepožil žádné návykové látky. Hlídka muže vyzvala
k odběru biologického materiálu, kterému se dobrovolně podrobil. Další jízda mu byla zakázána
a řidičský průkaz mu byl zadržen.
Zda požil drogy či nikoliv, bude
jasné až po odborném vyšetření
odebraného materiálu.

Kapsář v hospodě
V noci ze soboty 28. na neděli
29. října kolem půlnoci v restauraci v ulici Újezd odcizil poškozenému dvacetiletému mladíkovi
neznámý pachatel z přední kapsy
kalhot peněženku, v níž se nacházela finanční hotovost 500 korun,
osobní doklady poškozeného
a platební karta. Policie případ
šetří pro trestné činy krádeže
a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku s dvouletou trestní
sazbou odnětí svobody.

Od nehody ujel
stroj pojede jinudy...,“ přišel s vysvětlením další ze zaměstnanců.

Rozsudek už život
nikomu nevrátí
Všem v jednací síni muselo být jasné,
že jakýkoliv rozsudek život Zdeňkovi
S. nevrátí. V případě uznání viny však
může razantním způsobem zasáhnout
do života obžalovaného. Není totiž
zcela vyloučeno, že kromě pojišťovny po něm budou vyžadovat peníze
i pozůstalí, kteří měli u soudu svého
právního zástupce. Na Jiřím V. bylo
zároveň patrné, že si v souvislosti s politováníhodnou událostí už vytrpěl svoje.
„Celá věc mě strašně mrzí a dokáži
si představit, co pozůstalí prožívají.
Podobná událost potkala i nás, když
jsme přišli o syna. Pozůstalým jsem
osobně kondoloval a napsal jim i dopis. Mimo jiné jsem v něm nabídl, že
přispěji na vypravení pohřbu,“ vyjádřil
se kultivovaně působící Jiří V. Zřejmě
v jeho prospěch bude svědčit i znalecký posudek, který v den hlavního líčení
předložila obhajoba.
Rozsudek v této věci však nepadl, hlavní líčení bylo odročeno na
5. prosince.

V nočních hodinách z úterý 31.
října na středu 1. listopadu neznámý řidič s nezjištěným vozidlem v
ulici Karlov před domem poškodil
zaparkované vozidlo tovární značky Volkswagen, které zde zaparkoval poškozený. Řidič neznámého
vozidla, aniž by situaci nějak řešil,
z místa nehody ujel. Na zaparkovaném vozidle vznikla škoda zhruba
deset tisíc korun. Událost je nadále
v šetření dopravních policistů.

PEDPLATNÉ
LEVNJI
STRANA 40

děti, pejsci, zdraví

BLAHOPØEJEME!!!

že těhotenské plavání je nejvhodnější pro ženy
od 13. do 20. týdne těhotenství.
Kurzy plavání pro nastávající maminky probíhají pod vedením zkušených fyzioterapeutek
z Centra léčebné rehabilitace Nemocnice Prostějov a trvají celkem pětačtyřicet minut. „Celá
lekce těhotenského cvičení ve vodě je koncipována především jako relaxační a pohodová
záležitost, přesto by nastávající maminky měly
svou účast zkonzultovat se svým ošetřujícím
gynekologem,“ dodává Tisoňová.
Zájemkyně o lekce předporodního plavání
se musí předem registrovat, a to jednoduše
online na stránkách Nemocnice Prostějov:
http://prednaskyprotehotne.nemocniceprostejov.agel.cz.

Tereza KŘEČKOVÁ
31. 10. 2017 51 cm 3,30 kg
Hačky
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Nejdříve děti školou povinné zazpívaly u domova s pečovatelskou službou
několik písní a rodiče se k poslechu
mohli zahřát dobrým svařáčkem. Poté

Josef
POPELKA

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

už všichni společně zmizeli průvodem
v blízkém háječku, kolem minigolfu
pod hrází, až dorazili ke škole. Krásná
podívaná připomínala doslova rej
světlušek. „Bylo to nádherné. Moc
jsem se těšila, je to super,“ svěřila se
nám se svými bezprostředními pocity pětiletá Kristýnka. „Myslím, že je
to povedená akce. Kdyby jich bylo
víc, nezlobili bychom se,“ konstatovala z hloučku rozveselených lidí jedna
z maminek.
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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.

 

MOSTKOVICE Místní obecní úřad ve
spolupráci se základní školou nachystal vskutku příjemnou akci, která doslova rozzářila celé Mostkovice. Dobrá
stovka rodičů i jejich ratolesti uplynulý
pátek po setmění rozsvítily lampiony, lucerničky a další všemožná svítidla, aby pak všichni společně vytvořili
světluškový průvod. Večerník tomu byl
svědkem.
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Aneta RŮŽIČKOVÁ
29. 10. 2017 48 cm 2,90 kg
Prostějov

 

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková
mluvčí společnosti Agel) Novou službu pro
těhotné ženy čerstvě zavedlo gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny AGEL. Zájemkyně z řad nastávající maminek mohou
využívat také lekce předporodního plavání,
které probíhá každé pondělí v nově zrekonstruovaném bazénu Centra léčebné rehabilitace Nemocnice Prostějov.
„Pobyt v bazénu pomáhá uvolnit svalové napětí
a odlehčit namáhaným kloubům. Díky cvičení
ve vodě pak maminky mohou posilovat nejvíce
svalových skupin najednou,“ vysvětluje vrchní
sestra gynekologicko-porodnického oddělení
Nemocnice Prostějov Věra Tisoňová a dodává,

1DVW¿YDMËFËPDPLQN\
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Z NEMOCNICE ...

Viktor VEJROSTA
29. 10. 2017 50 cm 3,20 kg
Prostějov

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

Nikola LOŠŤÁKOVÁ
28. 10. 2017 51 cm 3,80 kg
Prostějov

Veronika SVOBODOVÁ
29. 10. 2017 50 cm 3,15 kg
Ivanovice na Hané

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

6

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

www.vecernikpv.cz
PROSTĚJOV Jak Večerník informoval v minulém vydání, Josef Augustin (KSČM) se měl na pondělním
jednání zastupitelstva vyjádřit k výzvě
primátorky Aleny Raškové (ČSSD)
ohledně své rezignace na mandát
zastupitele v souvislosti s pravomocným rozhodnutím soudu. Ten
mu udělil podmínečný trest a zákaz
výkonu advokátní praxe za daňové
prohřešky.
Josef Augustin se však ke slovu nedostal
ani v pondělí, ani na úterním pokračování
jednání zastupitelstva! „Jasně jsem
proklamoval, že ohledně své rezignace se
vyjádřím v bodě programu různé, který
je vždy v pořadí až jako poslední. Nemohu za to, že jednání se natolik protáhla,
že k tomuto bodu jsme vůbec nedošli.
Pokud vím, zbylé body programu jsou
přesunuty na pondělí šestého listopadu,
tak snad se tehdy ke slovu dostanu,“ sdělil
Večerníku Josef Augustin.
Ani tentokrát byť jen náznakem neprozradil, zda opravdu bude rezignovat, nebo
jak se zachová. „Chci, aby moje vyjádření
slyšeli nejprve zastupitelé, teprve až potom média,“ vzkázal komunistický zastupitel, kterého k rezignaci dlouhodobě
vyzývá i jeho mateřská KSČM. Vyslyší
slova svých kolegů a vezme si slovo?
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nevyvolávají pocit důležitosti, a proto řada
z nich radši zůstane o víkendu doma, než
aby vážili cestu do volební místnosti,“ vloudil
se do hlav občanů Petr Sokol.
Říká se, že komunální politika je lidem
bližší než ta celostátní. Při posledních
volbách do městských orgánů však přišlo v Prostějově do volebních místností
pouze necelých 35 procent voličů. I tady
platí, že žádná regionální kampaň není tak
silná a všudypřítomná v médiích jako ta
parlamentní. „Tvrzení o blízkosti komunální politiky lidem je dnes už trochu klišé, víc
popisuje stav z minulosti než ze současnosti.
O politice nás totiž v současnosti informuje
hlavně televize. Ta funguje zejména celostátně, takže v ní mnoho informací o komunálních volbách nenajdeme. Pro voliče je i proto důležitější, kdo je premiérem, než kdo
bude primátorem jejich města. A mají vlastně pravdu, nejdůležitější věci jako výšku daní
či důchodů rozhoduje Parlament a nikoli
radnice měst či obcí,“ konstatuje politolog.
Na úplném pokraji zájmu nejen Prostějovanů je pak boj o křeslo v Senátu České republiky. „Panuje všeobecné mínění, že v těchto
volbách o mnoho nejde. Senát je v ústavním
systému slabší než Poslanecká sněmovna
a lidé ho nepovažují za důležitý. Navíc se nevolí v jedněch volbách, ale vždy v jeden rok
vybíráme jen třetinu senátorů. Kvůli tomu
neběží kampaň, která by pokrývala celou
republiku. Její dopad na voliče je slabší,“ vysvětluje Petr Sokol.
Nechejme se tedy překvapit, jaká volební
účast bude na podzim příštího roku při komunálních volbách v Prostějově.
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rovněž zdůvodňuje potřebou peněz
pro Domovní správu. A nezlobte se,
vrcholem drzosti a arogance je výrok
jednatele Domovní správy pana Průši, že za dlouhá léta nízkého nájemného si obyvatelé ušetřili desetitisíce
korun! Nevím, který důchodce tyto
peníze má...,“ zabouřil před zastupiteli Otakar Marek. Hned vzápětí
zkonkretizoval, co mu vadí na zvýšení
nájemného. „Paní Halvadžievová nedávno ve Večerníku uvedla, že zvýšení
bude zhruba ve výši dvaceti procent.
To je další lež! Nám v Brněnské ulici
bylo nájemné zvýšeno o více než sto
procent! A to ze sedmadvaceti korun
za metr čtvereční na dvaašedesát korun. Naopak nejméně bylo nájemné
zvýšeno lidem na Šárce v takzvaném
´Parlamentu´, jehož obyvatelé v životě nepracovali, pracovat nebudou
a dostávají obrovské příspěvky od státu,“ hřímal dále Marek.
Radní a předsedkyně bytové komise města Jana Halvadžievová ovšem
Večerník opakovaně informovala
o tom, že oněch dvacet procent je
průměrné zvýšení nájemného v celém Prostějově! „Nájemné bylo naposledy stanoveno v roce 2009. V té
době platila ještě regulace nájemného,
a proto bylo nově stanovené nájemné uplatňováno pouze u nových
smluv. Ti, kteří v té době již měli
nájemní smlouvu, těm zůstala původní částka. Nyní došlo
k dvacetiprocentnímu nárůstu
oproti stanovenému nájmu a ke
srovnání i těch, které podléhaly
regulaci. Nebylo spravedlivé, kdy
zhruba osm stovek nájemníků platilo
několikanásobně vyšší nájemné oproti
třem srtovkám, kteří měli to štěstí a bydleli v domech již před rokem 2010,“
vysvětlila znovu Jana Halvadžievová.
Rozčílení Otakara Marka se dá možná chápat, ale je třeba si uvědomit, že
donedávna platil on i někteří další za
pronájem městského bytu směšných
sedmadvacet korun, nyní je to dvaašedesát korun za metr čtvereční, což
je pořád pod hluboko pod prostějovským průměrem pronájmů, které
někdy vystoupají až na 150 korun!
(mik)
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NA ROVINU:

ƔƔ V Prostějově fungujete bezmála
dvě desetiletí. Co podstatného se za
tu dobu ve firmě Toray odehrálo?
„Naše společnost prošla zajímavým vývojem. Původní plán vyrábět tři základní
druhy polyesterových podšívek se relativně rychle rozšířil na více než osmdesát
druhů tkanin, které nacházejí podstatně
širší uplatnění. Naše látky se v současnosti používají i jako svrchní materiály

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

Pionýr. Takovým přídomkem se
může pyšnit japonská firma Toray,
která jako první využila možností
nově vytvářené průmyslové zóny na
východním okraji Prostějova. Za téměř dvacet let se s prostředím Hané
dobře sžila, o čemž svědčí její další
rozvoj. Nejen o tom vypráví jednatel úspěšné textilky Josef Konečný
(na snímku).

nebo se z nich šijí horkovzdušné balóny
vyvážené do celého světa. Před více než
deseti lety jsme rozjeli technologicky
příbuznou výrobu technických tkanin
pro automobilové airbagy. Být dodavatelem automobilového průmyslu však
momentálně není jen tak. Výrobky
musejí projít certifikací a i uvnitř firmy
je potřeba ledacos změnit. To nám však
nečinilo větší problémy, protože důraz
na kvalitu výrobků a bezpečné pracovní
prostředí byly základem, na kterém naše
společnost stavěla již od svého založení.“
ƔƔ Stále inzerujete volná místa. Pociťujete v místním regionu nedostatek
pracovní síly?
„Samozřejmě i naší společnosti se dotýká v současnosti velmi omezená nabídka kvalitních a spolehlivých pracovníků
na Prostějovsku a v blízkém okolí. I my
potřebujeme průběžně obsazovat přirozeně se uvolňující místa, naštěstí se jedná
o jednotky a nikoli třeba desítky volných
pozic, které se nám s jistým vypětím
zatím ještě daří obsazovat. Tato situace
však, bohužel, neumožňuje další rozšiřování aktivit naší pobočky, přestože naše

PROSTĚJOV Také v dnešním vydání pokračujeme v pravidelném
seriálu rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název „NA ROVINU“, a kdy se známých osobností ptáme
na aktuálně žhavá témata. Jako první míříme v každém kolečku
k prostějovským radním, následuje zpověď zástupce podnikatelské sféry (právě dnes), již příště přijde na řadu osobnost z kulturní
či společenské oblasti a na závěr třetí podzimní rundy pak vybraný pracovník ze státní správy policie či justičních orgánů.

4 otázky
pro ...

VHUL¾OYHéHUQÊNX

na Rašková navíc po předčasně
ukončeném řádném jednání zastupitelstva v úterý 31. října
rozhodla, že zbývající neprojednané
body programu se přesunou právě
na mimořádné zasedání v pondělí 6.
listopadu. „Mezi sedmi body, které

náměstek priHlavní téma prvnímátorky
statu? tárního města
Prostějova.
Národní cen
trum! Samotná Ale-

je
schválení
bezúplatného převodu
částí pozemků
potřebných k výstavbě
Národního centra.
Podle pravidel dotačního programu musí být tyto pozemky v majetku spolku Prostějov olympijský,
přičemž doposud byly pouze v pronájmu na dobu devětadevadesát
let,“ prozradil Zdeněk Fišer (ČSSD),

jsme nestihli projednat, je například
návrh opozice na vystoupení města
právě ze spolku Prostějov olympijský
či projednávání petice občanů za výstavbu padesátimetrového krytého
bazénu v areálu aquaparku,“ nastínila
prostějovská primátorka.
Není snad třeba dodávat, že i na
mimořádném zastupitelstvu bude
také Večerník a sledovat jej můžete
prostřednictvím živého vysílání přes
internetové stránky prostejov.eu.
(mik)

centrála v Japonsku i nadále intenzivně
zkoumá možnosti realizace dalších typů
výrob v prostějovském závodu.“
ƔƔ Jak funguje spolupráce s magistrátem, máte nějaké problémy, které
potřebujete v dohledné době řešit?
„Naše spolupráce s magistrátem i dalšími významnými institucemi jaké představují Úřad práce, Finanční a Celní úřad
nebo Hospodářská komora je dlouhodobě na velice dobré úrovni. Vzájemně
si pravidelně vyměňujeme informace
důležité pro rozvoj našeho podnikání
v souladu s představami o rozvoji města
Prostějova. Drobné problémy, na které
narážíme, jsou spíše dány legislativním
rámcem a narůstajícími administrativně
byrokratickými povinnostmi. Ty však
vznikají na centrální, celostátní úrovni
a obávám se, že trápí podnikatelskou
veřejnost celé republiky. To, co trápí většinu Prostějovanů, jsou časté dopravní
komplikace v ranních a odpoledních
špičkách způsobené konstantním nárůstem automobilové dopravy a častými uzavírkami z důvodu rekonstrukcí
a revitalizací. Jednoduchá řešení ale ani
tady neexistují. Vždyť kdo z nás vymění
pohodlí auta za kolo, autobus či procházku pěšky?“ (úsměv)
ƔƔ Toray a Prostějov. Když se ohlédnete dozadu, byla to dobrá volba?
„Pro Toray byla tato volba určitě
dobrá. Svědčí o tom i opakovaná vyjádření nejvyšších představitelů naší
centrály a fakt, že když naši majitelé



v Japonsku zvažují výstavbu nových
výrobních kapacit v Evropě, tak Prostějov je vždy ve hře. Toray byl koncem
devadesátých let prvním investorem
v tehdy otevírané průmyslové zóně
a věřím, že od té doby je pro Prostějov
dobrým partnerem, který vytvořením
nových pracovních míst snad částečně
pomohl zvládnout restrukturalizaci
tradičních prostějovských firem. Doufám, že Toray byl dobrou volbou i pro
zaměstnance, kterých máme dnes více
než čtyři stovky. Osm desítek z nich to
s námi táhne již od založení naší firmy,
tedy skoro dvacet let. Naše poděkování však patří všem, kteří pomohli dostat Toray tam, kde je, a položili pevné
základy pro její další rozvoj.“
Celý rozhovor najdete
na www.vecernikpv.cz.
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PROSTĚJOV Komunální politici
jsou v těchto dnech v jednom kole.
Sotva skončil dvoudenní maraton
řádného jednání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova, po
nichž následovala setkání s občany, už je vyhlášeno další, tentokrát
mimořádné zasedání nejvyššího
orgánu. To se uskuteční dnes, tj.
v pondělí 6. listopadu. A začíná už
v osm hodin!
„Hlavním bodem programu mimořádně svolaného zastupitelstva

DNES  0  +

PROSTĚJOV Jako běžný občan
vystoupil minulé pondělí statečně před všemi zastupiteli. A hněv
z něho jenom sršel. Otakar Marek
z Prostějova si stěžoval na nedávné zvýšení nájemného, ke kterému
přikročila Domovní správa Prostějov v městských bytech. „Postiženi“
byli i senioři, což Markovi vadilo
nejvíce. Hodně nahlas pak hovořil
o aroganci až drzosti radních. On
sám nyní platí po zdražení dvaašedesát korun za metr čtvereční.
„Bydlím v Brněnské ulici číslo 36
a chtěl bych tady zastupitele informovat o rozhodnutí rady města ohledně zvýšení nájemného v městských
bytech. To je odůvodňováno tím, že
bude více peněz na údržbu a opravy
společných prostor v domech. Toto
tvrzení se ale nezakládá na pravdě.
Osobně jsem písemně informoval
radu města, že nájemníci si na konci
roku platí ve vyúčtování z Domovní správy všechny opravy sami! Jde
například o výměny žárovek, vchodových zámků a podobně. Paní primátorka mi před třemi týdny poslala
dopis, ve kterém zvýšení nájemného

- $  / $ (  

netové stránky www.vecernikpv.cz


 
  

PROSTĚJOV Dlouhé a mnohdy
i úmorné jednání zastupitelstva
se nakonec protáhlo do dvou dnů.
Za tu dobu Večerník pochytal jako
vždy několik perliček vyřčených
jednotlivými komunálními politiky. A opět je čtenářům přinášíme
v plném znění.
* „Doufám, že kolega Filouš žádá
vypracovat revizní posudek na znalecký posudek pana Kocourka, a nikoliv posudek na samotného pana
Kocourka.“
Tomáš Blumenstein (ODS) měl
zřejmě obavy, že dehonestace už tak
proviněného znalce nemovitostí ze
strany Františka Filouše (nezařazený) bude mnohem tvrdší.
* „Jak vy na nás, tak my na vás!“
Primátorka Alena Rašková (ČSSD)
takto odpověděla Františku Filoušovi (nezařazený) na jeho kritickou
připomínku, že radní předložili jeden z návrhů
hlasování až přímo na zastupitelstvu.
* „Manželky mají vždycky pravdu!“
A opět primátorka a řídící schůze
Alena Rašková (ČSSD) tentokrát
souhlasila s občanem Mochťákem,
který při veřejném slyšení před zastupiteli upozornil na varování své
ženy, aby svůj diskusní příspěvek raději četl z papíru.
* „Bojím se, abychom to příště nedali zadarmo.“
Petr Kousal (KDU-ČSL) si neodpustil tuto poznámku po schválení
prodeje domu v Kravařově ulici,
jehož cena se snížila o dvě stě tisíc
korun.
* „Opozice už sedí v lavicích vzorně,
teď ještě koalice.“
Primátorka Alena Rašková (ČSSD)
snad jedinkrát pochválila opoziční
zastupitele, když po jedné z přestávek byli zpátky přesně načas v obřadní síni.
* „Už jsem se dlouho neptal hloupě,
tak se teď hloupě zeptám...“
Petr Kapounek (Změna pro Prostějov) byl na zastupitelstvu hodně
sebekritický.
* „Zastávám se domovní správy.
A nejenom proto, že pan Průša je
můj bývalý spolužák.“
Zuzana Bartošová (KDU-ČSL) odmítala kritiku domovní správy, která
podle opozice nechala historický
dům v Kravařově ulici zchátrat.
* „Nejsme tady, pane Filouši, od
toho, abychom se vzájemně uspokojovali.“
Radní Bedřich Grulich (ČSSD) nenechal nemístnou poznámku opozičního zastupitele bez odpovědi.
* „Na rozdíl od vás, pane Filouši, si
nečiním právo tvrdit, že rozumím
všemu!“
A další reakce na nejapnou poznámku Františka Filouše (nezařazený),
tentokrát v podání primátorky Aleny
Raškové (ČSSD).
* „Infrastruktura kanalizační sítě
v Prostějově je v nejlepším stavu od
roku 1919.“
Předseda představenstva Vodovodů
a kanalizací Miroslav Hanák se nenechal zaskočit kritikou.
* „Hlásím střet zájmů, protože
vlastním velkého psa!“
Vtipnou poznámkou při schvalování
nové vyhlášky o volném pohybu psů
ve městě zaperlil František Fröml
(Změna pro Prostějov).
* „Kdo by nechtěl v centru města pozemek za dva tisíce korun za metr?
Všichni! Já bych ho koupil hned.“
František Švec (nezařazený) se podivoval nad tím, jak Manthellan levně
přišel k pozemkům.
Zaznamenal Michal Kadlec

PERLIÈKY

ze zastupitelstva

Prostějov (mik) - Poprvé vstupovala do
letošních parlamentních voleb celkem
zajímavá strana Sportovci. Současné
i bývalé sportovní celebrity ale zcela propadly. Například v Prostějově, který je po
celém světě znám jako velice sportovní
město, získali Sportovci pouze 0,13 %
hlasů a volilo je pouze 29 občanů.


 
sportují...

Výšovice (mik) - Stejně jako bedihošťský starosta triumfoval ve volbách ve
svém domácím prostředí, to samé se
dalo čekat i ve Výšovicích ohledně bývalého starosty a nyní hejtmana Ladislava Oklešťka. Ten nakonec získal doma
30,43 % preferenčních hlasů a u Výšovických to jasně vyhrál. Stejně tak v této
obci triumfovalo celé hnutí ANO 2011
s výsledkem 26,23 % hlasů.

Hejtman to má
doma dobré

Hruška (mik) - Jedno z nejvýraznějších
vítězství zaznamenalo hnutí ANO 2011
v Hrušce. V této obci na Němčicku ho
volilo 37,50 % občanů, kteří se dostavili
k volbám. Večerník by zajímalo, kolik
sem Andrej Babiš poslal před volbami
koblížků...

Koblihy do Hrušky

Dětkovice (mik) - V Dětkovicích volební výsledky takřka kopírovaly ty celostátní. Ze 427 oprávněných voličů se tu
ale našli dva jedinci, kteří svůj hlas dali radikálním extrémistům. Jeden z nich volil
Blok proti islamizaci, druhý zase Dělnickou stranu sociální spravedlnosti. Oba
tak svým „vyvoleným“ jediným hlasem
zajistili 0,35 % hlasů v Dětkovicích...

Radikální pouze jedinci

Prostějov (mik) - Ještě jedno ohlédnutí
v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dorazilo do redakce z tiskového
oddělení Policie ČR. „Na celém Prostějovsku jsme prováděli zvýšený dohled
zejména v okolí volebních místností.
Během akce nezjistili žádné protiprávní
jednání. Narušení řádného průběhu
voleb, nebo veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním, nebylo policistům
dosud ani oznámeno,“ uvedla Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.

Volební klídek

RYCHLÝ


Prostějov (mik) - Vichřice, která předminulou sobotu 28. října zasáhla i Prostějov, a kterou meteorologové nakonec nazvali orkánem Herward, měla dozvuky
i o dva dny později. Hasiči totiž i v tento
den likvidovali zbylé škody přímo v Prostějově. „Především šlo o popadané stromy či silné větve, v jednom případě ale
bylo nutné odstranit i převrácený velký
billboard. V Prostějově jsme takto zasahovali například na Žižkově náměstí či
v Průmyslové ulici,“ prozradila Vladimíra
Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje.

Dozvuky vichøice

Prostějov (mik) - Ve středu 1. listopadu,
tedy hned den po ukončení zastupitelstva, se sešli prostějovští radní k mimořádnému zasedání Rady statutárního
města Prostějova. Obvyklá tisková konference se však ve čtvrtek neuskutečnila.
„Neprojednávali jsme žádné záležitosti,
které by bylo nutné komentovat. Na
pořadu jednání byl postup rady v případě pozemků, které je nutné převést do
majetku spolku Prostějov olympijský
v souvislosti s výstavbou Národního
olympijského centra,“ uvedl Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek prostějovské primátorky.

Mimoøádná rada

RYCHLÝ


zpravodajství
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Antonín Dušek, předseda komise volebního okrsku číslo jedna na prostějovském
magistrátu.
Večerník se zeptal i odborníka na slovo
vzatého, politologa Petra Sokola. Proč
tedy Prostějované mají radši parlamentní volby než ty komunální? „Není to
záležitost pouze Prostějova, a dokonce ani
jen České republiky. Všude v Evropě platí,

   

tická čísla, ale i názory členů volebních
komisí. „Při těch komunálních lidi přijdou,
hodí obálku do urny a zase odejdou. Teď při
těch parlamentních jsem si všiml, že voliči
diskutují o politice nejenom se členy komise, ale pak i venku na chodbě sami mezi
sebou. I mně připadá, že celostátní politika
má pro ně větší význam než ta komunální,“
podotkl během volební soboty například

2012

35,36

Zdroj: www.volby.cz

SENÁTNÍ
VOLBY

16,77

2014

34,76

Zdroj: www.volby.cz

KOMUNÁLNÍ
VOLBY

že občany zajímají hlavně volby celostátní
a v jejich rámci volby, o nichž si lidé myslí, že
nejvíce ovlivňují jejich život. U nás to platí
u voleb do sněmovny a překvapivě i u těch
prezidentských. Prezident má sice mnohem
menší pravomoci než sněmovna, ale lidé
v něm zase vidí symbol celého státu, a proto
ho přišli volit ve vysokém počtu. Naopak
třeba krajské nebo evropské volby v lidech

Bojím se, že příště ho budeme nabízet
zadarmo! Chtěl bych ale zdůraznit, že
bychom si tuto nemovitost měli ponechat ve svém vlastnictví, je hodně
vzácná. Vím, že není zrovna v dobrém
technickém stavu, ale zadním traktem
lze velice výhodně spojit tento dům
s dvorním traktem radnice. Magistrát
by tak tento dům mohl účelně využít,
neměl by se ho zbavovat,“ přednesl svoji myšlenku Petr Kousal (KDU-ČSL).
„Nechci, aby nemovitost spadla do klína
soukromníkovi a my se tak dočkali nějaké herny nebo sexshopu,“ přidal lidovecký zastupitel.
„Nerad se zbavuji městského majetku,

PROSTĚJOV Od poloviny minulého týdne vyšetřují policisté nehodu,
ke které došlo v jednom z průmyslových areálů ve Vrahovicích. Cyklista
středního věku zde nedával vůbec
pozor, najel do protisměru, když ho
smetlo projíždějící auto. Muž z kola
spadl, naštěstí ale neutrpěl příliš vážná zranění.
„Ve středu prvního listopadu, půl hodiny po páté hodině, jel v areálu prostějovské firmy v místní části Vrahovice
dvaapadesátiletý cyklista. Při jízdě na
kole nejel při pravém okraji komuni-

kace a čelně se tak střetl s osobním
vozidlem Opel Corsa, které vjíždělo
do areálu. Cyklista upadl na silnici a se
zraněním lehčího rázu byl převezen do
prostějovské nemocnice,“ uvedla Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Na kole vznikla škoda zhruba za jeden tisíc korun. Vozidlo neutrpělo
žádnou újmu. Dechová zkouška na
alkohol byla negativní u řidiče i cyklisty. Míra zavinění je nadále předmětem
šetření dopravních policistů,“ doplnila
Zajícová.
(mik)
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PROSTĚJOV Nadvakrát, ale přece!
Minulé pondělí 30. října zastupitelé
schválili na druhý pokus prodej historického domu v Kravařově ulici číslo
3. Novou majitelkou se stala podnikatelka z Českých Budějovic, která za
nemovitost nabídla 2 610 000 korun.
Je to o dvě stě tisíc korun méně, než
za kolik mohlo město prodat stejný
dům v létě. Tehdy ale byli zastupitelé
proti...
Několik opozičních zastupitelů ale
s prodejem jednoho z nejstarších domů
v Prostějově nesouhlasilo ani teď. „Minule jsme tento barák prodávali za 2,8
milionu korun, nyní o 200 tisíc levněji.
samotný prodej hlasovalo jedenadvacet
zastupitelů. „Novou majitelkou se stává občanka Českých Budějovic. Zatím
nám neuvedla, co s nemovitostí hodlá
udělat,“ oznámil Jiří Pospíšil (PéVéčko),
náměstek primátorky statutárního města Prostějov.
(mik)
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Diskuse, ve kterých zazněly argumenty
pro i proti prodeji domu v Kravařově ulici, probíhala zhruba hodinu. Následně
neprošel návrh, aby se jednání o prodeji
„kravařky“ odložila do doby, než bude
zpracována analýza přesných nákladů
na možnou rekonstrukci. Nakonec pro

PROSTĚJOV Dopravní nehoda jako
vystřižená z akčního filmu skončila
zraněním chodkyně. Stala se uplynulý pátek kolem čtrnácté hodiny v ulici
Na Hrázi. Žena přitom pouze stála na
chodníku a chtěla přejít přes silnici
přes přechod, když v tu ránu byla sražena autem, které řídil opilý muž. To
ale ještě nebylo všechno...
„Z dosavadního šetření vyplývá, že šestačtyřicetiletý řidič vozidla Ford Galaxy,
který jel po ulici Mlýnské ve směru k ulici
Na Hrázi, po projetí levotočivou zatáčkou
z prozatím přesně nezjištěných příčin najel
vpravo na travnatou plochu, kde pokračo-

val v jízdě. Přitom srazil na chodníku stojící
třiapadesátiletou chodkyni, která stála před
přechodem pro chodce. Osobní automobil měl dále pokračovat v jízdě, vrátil se ale
na komunikaci a narazil do vlevo parkujícího vozidla značky Hyundai Matrix. To
bylo dále odhozeno na za ním stojící auto
značky Opel Vectra,“ popsala hodně nebezpečnou situaci Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie České republiky – KŘP
Olomouckého kraje.
Při nehodě došlo ke zranění chodkyně
s blíže neupřesněnou dobou léčení, další

osoby zůstaly bez úhony. Předběžně byla
celková hmotná škoda odhadnuta na 78
000 korun. Přivolaní policisté provedli
u řidiče orientační dechovou zkoušku a naměřili mu 1,83 ‰ alkoholu v dechu. „Muž
s naměřenými hodnotami souhlasil. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali
další jízdu. Nyní je podezřelý z trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky,
za který mu, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ poznamenala Urbánková.
(pk)

a naboural dvě auta

Opilec za volantem SRAZIL CHODKYNI

ale tentokrát budu hlasovat pro prodej.
Ta budova totiž chátrá a podle všeho se
náklady na rekonstrukci pohybují řádově v desítkách milionů korun. Tolik
peněz není příliš účelné investovat do
jednoho domu, navíc nevidím pro něj
žádné využití pro město,“ byl zcela jiného názoru další z opozičních zastupitelů
Jan Navrátil (Změna pro Prostějov).
Proti svému kolegovi z hnutí naopak
vystoupil architekt Fröml. „Já bych zase
podpořil názor pana Kousala. S domem
totiž prodáváme i pozemek! A ten může
být určitou rezervou pro potřeby města,
zejména s ohledem na možné rozšíření
radničního prostoru,“ pronesl Fröml.
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PRODÁN
Novou majitelkou je žena z Českých Budějovic

Něco v tomto smyslu napověděly ohlasy
Prostějovanů, se kterými měl Večerník
možnost hovořit během nedávných parlamentních voleb. „Já jsem volby do sněmovny nevynechal od revoluce ani jednou.
Ty komunální pro mě nejsou podstatné
natolik, abych volil nové zástupce na radnici.
MněsevProstějovělíbí,aprotonevidímdůvod k tomu, abych něco měnil. Stejně bych
zvolil tu samou stranu jako v parlamentních
volbách,“ svěřil se se svými myšlenkovými
pochody Jaroslav Svoboda. Obdobně jako
on přemýšlí hodně dalších Prostějovanů.
Bohužel... „Až se mi v Prostějově něco nebude líbit natolik, že bych to chtěla ovlivnit
nějakým svým hlasem pro jinou stranu ve
volbách, udělám to. Zatím nemám důvod,
takže jsem už tři volební období u komunálních voleb nebyla. Zato teď při parlamentních jsem tady, protože, co se děje ve státě, je
hrůza a já to změnit chci. I když vím, že jeden
hlas nic nezmůže. Ovšem podle toho, co říkají všichni lidi, změnu to chce pořádnou,
a ihned! Takže sama určitě nejsem,“ prozradila Večerníku asi padesátiletá paní Jitka.
Příjmení prozradit odmítla.
Větší zájem o parlamentní volby mezi
Prostějovany potvrzují nejenom statis-

Michal
KADLEC

pro Večerník

Původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Obecně se tvrdí, že košile je bližší než kabát. A že
lidi zajímá více dění v obci či městě, ve kterém žijí. Pokud se ale
podíváme na výsledky volební účasti při jednotlivých volbách,
přijdeme na to, že Prostějovany mnohem více zajímají parlamentní volby než například ty komunální. Až na samotném
okraji zájmu jsou pak pro našince volby krajské, v závěsu za nimi
pak senátní, přičemž v případě jejich druhého kola je o účasti až
darmo mluvit...

„Lidi více zajímá, kdo bude premiérem než jejich
primátorem,“ konstatuje politolog Petr Sokol

NEŽ KOMUNÁLNÍ ČI KRAJSKÉ. NA CHVOSTU JSOU SENÁTNÍ

PROSTĚJOVANY PŘITAHUJÍ PARLAMENTNÍ VOLBY VÍC
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Kromě paní, která s čerstvě natrhanou
kyticí v náručí právě hledala drobné,
tam nebyla ani noha. Považoval jsem
to za něco neuvěřitelného.
Díky tomuto principu prodeje
v mých očích Rakušané neobyčejně
stoupli. „Kdyby něco podobného
zkusili zavést u nás, ráno by to zdupané pole nikdo nepoznal. Jediný
zbylý mečík by se válel kdesi v příkopu a z kasičky by trčel zaseknutý
starý knoflík,“ přemítal jsem tehdy.
Princip prodeje založený na vzájemné důvěře jsem považoval za
mnohem výmluvnější znak skutečné
vyspělosti národa než všechna ta luxusní auta či čistotou zářící domy,
které jsem kolem sebe viděl.

Trvalo řadu let, než jsem se s něčím
podobným setkal i u nás. Při hledání
dýně k vyřezávání mi kdosi doporučil pouliční prodejnu před domem
v Čechovicích. Manželé Janečkovi
zde u chodníku prodávají přebytky
ze své zahrady. Stejně jako v Rakousku zde není žádný prodavač ani
kontrolor, jsou tu jen cenovky označující hodnotu nabízeného zboží.
Místo červené kasičky se tu peníze
házejí do poštovní schránky umístěné ve vratech domu.
Obchod založený na důvěře, kterou
vkládají prodávající do svých zákazníků, tu funguje už druhým rokem. Za
celou dobu zde příležitost udělala zloděje pouze jednou. Jinak jasná většina

lidí poctivě platí. Jedná se tedy o bezmála dokonalou ilustraci optimistického latinského přísloví „Fides obligat
fidem“ čili „Důvěra budí důvěru“.
Princip prodeje založený na vzájemné důvěře je jedním z mála důkazů,
že u nás stále ještě neplatí ono okřídlené „všetci kradnú“. Spíše to vypadá, že zmíněný postoj má sloužit jen
coby pohodlné alibi pro naše vlastní
pochybení učiněná pod jiným kdysi
oblíbeným heslem „Kdo nekrade,
okrádá vlastní rodinu“.
Jsem přesvědčen, že ani jeden z těchto
přístupů mezi lidmi nad tím druhým
nikdy zcela nezvítězí. Sám jsem však
zvědavý na to, který z nich u nás bude
v následujících letech převládat...
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mínil jsem tady před nedávnem hospodské remcání,
bude tu zas. Vy se pak zeptáte, byls
volit? A zazní stručná odpověď - ne,
na co? Smutné je to slyšet, smutné
je to registrovat. Další otázka, na
kterou asi neuslyšíte hned tak odpověď, by mohla znít - koho jsi volil? Ano, je to každého věc, přesto
bylo velmi zajímavé slyšet před
volbami, koho kdo volit určitě
nebude. A ejhle právě ti, které
nikdo nevolil, tedy údajně, jsou
na bedně s náskokem, případně mezi nejlepšími pěti. Zřejmě
jsem při svých debatách asi hovořil s nastrčenými dvojníky nebo se
volební lístky ve volebních urnách
samy od sebe zázrakem přepsaly
a výsledky jsou úplně jiné, než by
měly být. Anebo tu máme zase obnoven onen jev jinak myslet a jinak
mluvit, který byl tak typický pro

Z

Český národ je národem milujícím soutěže a sázení,
a to doslova všeho druhu. Sportovní fanoušci sází
s oblibou na zápasy v Tipsportu, dívky a ženy se
hlásí do nejrůznějších soutěží miss, v televizi jsou
s oblibou sledovány nejrůznější zábavné soutěže od
vaření amatérských kuchtíků až po talentové soutěže ve zpěvu a podobně. Politickou soutěží různých
stran a uskupení bývají pravidelně volby do Parlamentu, krajských orgánů a městských zastupitelstev.
Tak tomu bylo i v letošním podzimu, kdy se konaly
parlamentní volby a kterých se zúčastnila nadpoloviční většina oprávněných voličů. Je to škoda, že
nechodí k volbám více našich občanů, ale s největší
pravděpodobností za tento stav nesou odpovědnost
samotní politici, kteří se chovají tak, jak se bohužel
chovají.
Současné volby ukázaly v plné nahotě další tvář našich politiků, a to neschopnost přijmout sportovně
svoji porážku tak, jak je to samozřejmé a obvyklé
u všech sportovců a soutěžících, o nichž jsem se
krátce zmiňoval. Sám jsem celý život sportovec a nedovedu si představit, že bych nepodal po své prohře

ruku svému soupeři. Když ve fotbale nafilmuje v závěru důležitého zápasu nějaký hráč penaltu a rozhodčí ji odpíská, nadává na jmenovaného hráče
polovina republiky a rozhodčí si dle rozhodnutí svazových orgánů několik zápasů nezapíská, případně
dostane pokutu. V našich volbách tomu tak bohužel
není a ani být nemůže. A co víc, strany a jejich lídři,
kteří se dle získaných hlasů jen s velkým štěstím dostaly do Poslanecké sněmovny, nyní kují nejrůznější
pikle jak hnutí, které získalo od občanů téměř trojnásobný počet hlasů, nebo strany na dalších místech
vyšachovat ze hry a sestavit vládu dle svého obrazu.
Přitom všem vůbec nehledí na náš stát a občany,
které zastupují, jde jim pouze o sebe a svá „koryta“.
Kde jsou jejich sliby, že jsou státotvornou stranou,
že nebudou dělat obstrukce, že pomohou vládě dle
svých programů spravovat náš stát.
Musím se přiznat, že jako obyčejnému občanovi
této republiky je z tohoto politického divadla velmi
smutno. Přitom je to tak jednoduché: přiznat svou
porážku, pogratulovat vítěznému hnutí k dosažení
uvedeného výsledku a pracovat tak, aby v dalších

volbách volili občané jejich stranu nebo uskupení.
Pokud by poražené strany navíc pomohly vládě prosazovat smysluplné zákony, byl by to určitě v dalších
volbách jejich bodík navíc. Toto však do sebe zahledění politici, kteří špatně spravují tuto republiku již
víc než sedmadvacet roků, nedovedou a ani to tak
nechtějí. Při této příležitosti si myslím, že by bylo
opravdu na zváženou změnit nefunkční zkorumpovaný systém tak, aby vítěz voleb mohl vládnout
sám až do dalšího volebního období. Každá taková
strana (hnutí) by se potom musela opravdu snažit,
neboť v následujících volbách by jí to občané a voliči, jak se říká, „spočítali“ i s úroky. Trvalo by to několik dalších volebních období, než by důvěru občanů
získala zpět, pokud by ji vůbec někdy získala.
Přes všechna tato úskalí a současné problémy jsem
i do budoucna optimista. Věřím vítěznému hnutí,
že bude vládnout ku prospěchu všech, a to i těch
občanů, kteří jemu nedali svůj hlas, a že i politici
stran, které letos neuspěly, udělají vše pro dobro naší
republiky a nebudou stavět překážky v realizaci volebního programu vítěze voleb.
Richard Beneš



láda ještě sestavena není a jednání jsou to velmi „veselá“. Co
bychom také chtěli při devíti subjektech. Možná se ještě dočkáme neuvěřitelných veletočů v myšlení zvolených
politiků, kteří něco slíbili, ale pro teplé
místečko na sliby zapomenou. Tvrdím dokonce, že nás čekají předčasné volby. Pak snad valná část voličů
posbírá trochu rozumu a bude volit.
Rád bych tomu věřil, protože zatím
je mi velmi smutno...
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minulý režim? Joj, tak pak je s naší
demokracií něco špatně, že se již
zase bojíme...
cela náhodně jsem narazil
na zpomínky těch, kteří na
podzim roku 1938 šli bránit svou
vlast proti Hitlerovi a nebáli se. Pak
ovšem přišla Mnichovská dohoda
a zrada, načež oni se zas vrátili potupeni ke svým rodinám, cloumal
v nich vztek i bezmoc. Tak vážnou
situaci snad teď nemáme, ale nedošlo náhodou k tomu, že jsme svým
hlasováním tak trochu zradili sami
sebe?
okud se podívám přímo na
Prostějovsko, je dobře, že zase
máme poslance od nás, škoda jen,
že jich není víc. Volební přepočítávání bohužel dokáže způsobit
velké veletoče a ani stříbrná pozice s preferenčními hlasy ještě
parlament nezaručí. S volebním
systémem těžko něco uděláme,
v každém případě znovu říkám, je
to škoda, víc hlasů více zmůže. Regionálně přemýšlet totiž musíme při
každých volbách, protože zadarmo
nám nikdo nic nedá a tak je důležité mít v institucích, které rozhodují
mimo jiné o penězích, své zástupce
a raději ve větším počtu.

Politice chybí sportovní fair-play



no, může být ještě hůř. A tak
dnes komentuji a analyzuji.
Donucen situací, zalistoval jsem ve
výsledcích parlamentních voleb, a to
až z první republiky, tedy státu, jehož
vznik před devadesáti devíti lety si
také někteří lidé nedávno připomněli.
Mám osobní zkušenost s posměšným hodnocením tohoto svátku.
Když totiž padne otázka, proč
vlastně slavíme vznik dnes již neexistujícího státu, vzápětí padne dovětek, aspoň že máme díky tomu
to volno... K tomu pak ještě hláška,
blbé je, že to letos vyšlo na sobotu.
Ano, takhle jsme dnes schopni chovat
se ke svým dějinám, k tradici, takhle
nějak v nás dříme vlastenectví. Lze se
pak divit volebním výsledkům? Opět
tu vidím problém s volební účastí, třetině národa je zřejmě jedno, jak bude
žít, kde bude žít, s kým bude žít, hlavně že bude nějak přežívat.

A

Tento příspěvek vznikl chvíli po parlamentních volbách a především pak po zveřejnění jejich výsledků. Psán byl za deštivého
smutného počasí. Myslím, že i příroda tak chtěla něco a k něčemu se vyjádřit. Ano, rozumně uvažujícího jedince vskutku výsledky nemohly nechat chladným. Já osobně jsem se domníval,
že když došlo v jednom z mých příspěvků k připomenutí sta let
od bolševické revoluce, že nic horšího již komentovat nebudu
muset. Bohužel jsem se přepočítal...

QUO VADIS REPUBLIKO aneb
MALÉ PODZIMNÍ ZAMYŠLENÍ

Je to už dvanáct let zpátky. Tehdy
jsem se coby vysokoškolák potuloval Evropou stopem. V kapse jsem
měl zlomek výplaty, kterou jsem si
během prázdnin vydělal na brigádě
v německé továrně na zpracování
drůbeže. Zbytek jsem si schovával na
další školní rok. Abych ušetřil, jezdil
jsem stopem. Díky tomu jsem potkal
skvělé lidi a viděl věci nevídané.
Někde kousek za Vídní jsem si tenkrát
šinul na stop, když jsem zahlédl pozoruhodnou ceduli. „Blumen selberpflücken,“ psalo se na ní. Vlastnoruční trhání kytek. Stála zapíchnutá u políčka
s mečíky. Vedle pak červená kasička
a ceník: jeden mečík za 70 centů, za
7 euro 10 kytek a jedenáctá zdarma.

MARTIN ZAORAL
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RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
S týdenním předstihem nabízí seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku své devatenácté pokračování,
čímž se tak nezadržitelně blížíme k jubilejní dvacítce. A právě u tohoto čísla, které symbolizuje i letošní výročí založení nejčtenějšího regionálního periodika, najdete avizované bonusy
v podobě připravované soutěže mezi čtenáři. Oceňovat budeme také samotné provozovatele.
To vše už od příštího dílu, který vyjde 20. listopadu. I proto začínáme listopad nikoliv představením
další firmy v průmyslové zóně, ale právě gastronomickou stranou.
I nadále se tak díváme na zoubek nejen regionálním restauracím, ale také místním hostincům.
Mezitím pro vás čas od času připravíme nějaké překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegeteriánské restaurace či monitoringu Hanáckých slavností. Dnes se po odbočce k baru z minulého
dějství vracíme do restauračního zařízení, byť název tomu na první pohled neodpovídá. Věřte ale,
že najíst se zde můžete dosyta...
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...

 
 
 
Dostali jsme chuť na „po americku“
dobře připravený kus masa a kam jinam se vypravit než do podniku, který
právě tuto poptávku nese už ve svém
názvu. Pro dnešní hodnocení jsme se
vypravili do restaurace nazvané pěkně
„česky“: Steak and Burger Bar.
Nejprve jsme se vžili do situace
člověka, který Prostějov nezná a na
tomto místě nikdy nebyl, tudíž neví,
kde se nachází a jestli mu bude stačit na večeři obsah peněženky. Co
udělá takový návštěvník? Hledá na
internetu. Tento člověk by do Steak
and Burger Baru těžko přišel, protože by jednoduše stránky restaurace nic nenašel.
My jsme ovšem již několikrát navštívili, a to jak v poledne za účelem oběda,
tak ve večerních hodinách, takže víme,
jak se na vytouženou židli posadit.
A známe také základní nabídku i cenovou hladinu.
Tak tedy: vydáte se na náměstí a vedle
muzea projdete úzkým průchodem,
jako byste mířili na tržnici. Ještě než
k ní dojdete, podíváte se doprava a je
vám jasné, kde se hledané místo nachází. Předzahrádka už je sice v podzimním počasí prázdná, ale vězte, že v létě
je o posezení za příjemného sluníčka
solidní zájem.

  
  
Úzkým vchodem a přes uzavřené
zádveří, oddělující vstupní dveře od
restaurace, vejdete do nevelké místnosti, v jejíž výzdobě dominují dřevo
a obnažené cihlové zdivo. Vlevo si
všimnete malého barového pultu,
s jehož funkčností se zřejmě moc

nepočítá, neboť je zaskládán reklamními panely. Tato nefunkčnost
je trochu zvláštní u podniku, který
má v názvu slovo bar, ale tuzemský
životní styl si na postávání nebo posezení u baru se sklenkou whisky
či burbonu nezvykl. Nad ním září
u stropu velká televizní obrazovka,
nedílná součást téměř všech hostinců
a dokonce i některých restaurací.
Mobiliář tvoří masivní dřevěné stoly
a židle, míst není mnoho, nepočítali
jsme je, ale odhadem se kapacita restaurace blíží čtyřem desítkám míst
u stolů. Pokud je volno, můžete si vybrat stůl pro čtyři, jestliže je vás víc, jsou
k dispozici dva velké stoly. Ty jsou bez
ubrusů a příbory vás očekávají v dřevěném stojanu, jak je v podobných neformálních podnicích zvykem. Jednoduchostí i použitými materiály interiér
odpovídá stylu restaurace.

   
 
Hlavní položkou vkusného jídelního lístku jsou samozřejmě steaky
a burgery. Prvně jmenované masíčko najdete v jídelním lístku hned
v deseti variantách, zvolit můžete
steaky o váze 200, 300 nebo 400 gramů, k nim si můžete vybrat ze šesti
omáček. Burgerů je v nabídce devět
a k nim sedm omáček. Kromě klasických příloh můžete zvolit i grilovanou
zeleninu. Kdo neholduje ani jedné
z uvedených variant americké klasiky,
může si vybrat i z několika jídel klasického ražení. Polední menu není zaměřené tak stylově a obsahuje pět položek
v ceně pod sto korun i s polévkou.
O nabídku piv se postaral hanušovický
pivovar Holba - nabízí se světlý Šerák,
jedenáctka i třináctka a milovníci černého piva mohou dostat polotmavou
jedenáctku. Pokud dáváte přednost
vínu, výběr není velký, a sice buď průměrně pitelné červené z Rakvic, nebo

větší výběr z Lechovic, jako ve většině
prostějovských podniků. Přednesena
bývá ústně, což se zatím tak stalo při
všech našich návštěvách ve Steak and
Burger Baru, zřejmě sem moc zájemců o víno nechodí. Nabídka tvrdého
alkoholu je širší a zahrnuje všechny
druhy - rumy, vodky a whisky i burbony - v dostatečném množství.
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Abychom po cestě svlažili hrdlo a patřičně naladili chuť, doplnili jsme studium jídelního lístku malým pivem, v jednom případě jedenáctkou, ve druhém
případě pivem černým. Holba Šerák patří k pivům oblíbeným a je považována
za pivo chutnější než některé výrobky
velkých mezinárodních koncernů. Jedná se přece o „ryzí pivo z hor“. Dvakrát
jsme byli dotázáni, co si dáme k jídlu,
ale nakonec jsme zvědavost servírky
přece jen uspokojili a objednali si
Flank Burger s bylinkovou omáčkou
a Top Blade s pepřovou omáčkou
a restovanými fazolkami. Kuchař vyslal servírku s dodatečným dotazem, jak
má být steak připraven. Odpověď zněla
„medium“, tj. s hnědou krustou na povrchu a uvnitř růžový.
Flank (což je maso z hovězího pupku)
Burger byl servírován obzvlášť estetickým způsobem na dřevěném prkénku
- paletce, samozřejmě v housce a kromě
oblohy uvnitř s hranolky a bylinkovou
omáčkou. Na rozdíl od obvyklých burgrů, jejichž základem je plátek mletého
masa, byl flankburger z celého kusu.
Maso bylo dobře propečené, šťavnaté
a na americký způsob vyváženě dochucené, s listem salátu a další oblohou,
hranolky tak akorát křupavými. I bylinková omáčka byla vydařená, jen nebylo
úplně zřejmé, zda je připravená přímo
ve zdejší kuchyni.
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Nemělo to jedinou chybu.
Jídlo, obsluha, prostředí
i další služby na vysoké úrovni. Ani při
opakované návštěvě se nenašlo nic, co by
nás zarazilo. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
vřele doporučuje fajnšmekrům.

4 VELMI DOBRÉ
Jen maličko chybí k úplné
dokonalosti. Jídlo i servis na
vysoké úrovni. Pokrmy jsou připraveny
s invencí a z kvalitních surovin. Příjemný interiér, absolutní čistota všech
prostor je samozřejmostí. Bez obav, že
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Sem doporučujeme zajít jen
tehdy, nemáme-li nic jiného na
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Steak byl rovněž servírován lákavě
s dosti velikou hromádkou restovaných
fazolových lusků. Provedení nebylo právě medium, ale medium well, ale to by
nebyl takový problém, jako velmi tuhá
šlacha uprostřed ve střední části masa,
která při delší přípravě masa zesklovatí
a změkne, ale u krátké úpravy, charakteristické pro steak, může zůstat tvrdá,
což se v tomto případě stalo. Jinak byl
steak měkký a vyladěný co se soli týče,
ale odnesli jsme si poučení, že top blade,
neboli loupanou plec, raději využijeme
pro jiný způsob úpravy, který nechá
vyniknout tomuto jinak šťavnatému
masu. Večeři jsme zapili rozlévaným
červeným vínem, které nás uspokojilo,
ale jinak k němu nemáme co dodat.

& % 
 
Servírka byla profesionálně chladná,
na to, že značnou část našeho pobytu
v restauraci měla na starost pouhé čtyři
hosty a teprve skoro po dvou hodinách
se počet zdvojnásobil, mohla být o stupínek přátelštější. Po odborné stránce se
nedá nic vytknout. To, že se zeptala na
požadovaný stupeň propečení steaku
teprve dodatečně, nebereme jako velkou
chybu. Při tak malém počtu hostů bychom očekávali alespoň pozdrav při
odchodu, neutíkali jsme rychle a bez
placení. Těšili jsme se na stejnou přátelskou pohodu, jakou jsme zde zažili při
minulé návštěvě. Tak snad zase příště…

'
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Nachází se v uličce v zadní části restaurace. Je zřetelně označeno a představuje
standard, který návštěvník v podniku
tohoto typu očekává. Žádný luxus, ale
účelné vybavení a čistotu – a to toalety poskytují.

Steak and Burger Bar - proč vlastně nese název bar?
Určitě to není špatná restaurace, ale není ničím mimořádná. Chtělo by to vymyslet něco, co by přitáhlo hlavně mladou generaci a těžit z intimní velikosti
a neformálního vzhledu. Jídlo nepatří k nejlevnějším a nabídka nápojů (s výjimkou lihovin) je poměrně omezená. Ani neexistence internetových
stránek nesvědčí o velké snaze získat klientelu, byť
facebookový profil existuje. Za nás lepší průměr.
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V létě je Steak and Burger Bar zajímavý díky venkovní zahrádce a poloze v centru města, která je na frekventovaném místě, kudy proudí na
tržiště spousty lidí. Také v poledne je

zde díky zajímavým jídlům v menu
poměrně rušno. V podvečer a večer
jsme se zde vždy cítili osaměle. Lepší
to prý bývá v pátek večer, to jsme nezkusili, ale při nepříliš velké kapacitě
restaurace se tvrzení dá uvěřit. Co se
týče obsluhy, trochu vstřícnosti k návštěvníkům by však neškodilo.

$-$.906(/«%«95(67$85$&,
67($. %85*(5%$5"
+/$68-7(1$:::9(&(51,.39&=
1(%2100čå(7(1$36$7
692-,5(&(1=,1$(0$,/9(&(51,.#39&=
é,1$$'5(682/2028&.35267÷-29

:      " $0    

%7' ;</ => ?@B@ ; C-=)F%-;='G/
BARU 12 OPIC?

si trhnete ostudu, sem lze pozvat i nej- výběr. Menu nemělo žádný nápad. Dovzácnější hosty.
jem se snažila vylepšit ochotná obsluha, ale kde nic není... Stěží zde strávíte
příjemný večer a ve dvou už určitě ne.
DOBRÉ
Jako by se zde již před lety zastavil čas.
Průměr po všech stránkách.
VYHNĚTE SE
Trochu invence při přípravě pokrmu by neuškodilo. Na druhou
Na
zdejší místo bychom nepostranu porce zasytí a nezpůsobí žaluzvali ani svého největšího nepřídeční újmu. Prostředí slušné, obsluha
se snaží. Je sice na čem pracovat, ale po- tele. Jídlo bylo mdlé, nevábně vypadazváním do tohoto podniku neurazíte. jící a žaludek si je dlouho pamatoval.
Také interiér byl, stejně jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani nesnažila atmoSNESITELNÉ
sféru místa zpříjemnit.

2

   

 +0 666

RaS resumé
EXCELENTNÍ

BEREME
&* +,6
,6:6;;;

WWW.VECERNIKPV.CZ

%  

 0"   +  M  QTWXY

;5$+  + " 

   ++ Q[Y

4 " $     5"  $ 5 QT\Y
]$ 

+"   $ 5

 +$ Q^^Y
Zdroj: www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

Pondělí 6. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

zpravodajství

9

[+@HµHÜµ?I½CJK<NµF<
FO@MÑHîFKMµ>D?JHDITIPOÁh
!0*KJQ<ÜPE@3DMBDID@U<NQĄEÜDQJOIÁNOTG
PROSTĚJOV Madam Virginie
má na svých stránkách neobyčejné množství textového
materiálu. Vede si na nich mimo jiné i svůj zápisníček. Díky
tomu mohl vzniknout i tento
rozhovor, který se vlastně nikdy neodehrál...

Martin ZAORAL

ƔƔ Jak jste se k zájmu o mučení druhých dostala?
„Jsem
přirozeně
dominantní
a k BDSM jsem měla sklony již od puberty, kdy jsem začínala postupně objevovat širokou škálu praktik. Během
svého života jsem nasbírala plno zkušeností od lehčích sado maso prvků
až po ty méně obvyklé a perverznější

praktiky. Ráda se oblékám do různých
fetish oblečků, přes kůži, latex, lack,
pvc, korzety, silonky... V umírněnější
formě mě v neobvyklých materiálech
je možné potkat i na veřejnosti. Miluji
korzet, který dá vyniknout mým křivkám, a boty na vysokém podpatku.
Svoji nadvládu a dominanci si dokážu
vzít i zápasením či wrestlingem.“
ƔƔ Co máte ráda na mužích?
„Přirozenou submisivitu a za samozřejmost považuji uctivé gentlemanské chování nejen v soukromí, ale i na
veřejnosti. Na své klienty jsem velmi
přísná a porušení pravidel nemilosrdně trestám. Lekce vedu individuálně
podle svých zkušeností a zaměření
klienta.“
ƔƔ Kde jste na vytvoření svého velkoryse pojatého studia vzala peníze?

„Z drtivé většiny jsem toto prostějovské BDSM studio financovala
sama. Pomohli mi osobní otroci, ale
to především s vlastní instalací jednotlivých zařízení. Některé BDSM
doplňky jsem od nich dostala darem jako milou pozornost. Nemám
žádného ´pasáka´, který mě k práci
dominy nutí. Jsem samostatná dominantní žena, která však ctí pravidla slušnosti a bezpečnosti. S tím
musíte počítat, protože se ke mně
na lekce hlásí i vulgární a sebestřední jedinci, kteří vykazují známky
větší či menší míry agresivity...“
ƔƔ Objevují se při vašich setkání
s klienty nějaké problémy?
„Hlavní problém je v tom, že spousta lidí špatně komunikuje a není
schopna vystihnout vše v pár vě-

tách. Sami vlastně neví, co chtějí...
Druhý případ je ten, že jsou rozmlsaní přemírou sado maso služeb.
Neměli by zapomínat, že každá
dáma je odlišná a má svůj vlastní
osobitý styl. Jedné vyhovuje křik
a nadávky, další je vcelku klidná
osoba, která přemýšlí nad systematickými postupy ovládání otroka
pomocí rafinovaných her... Vždy je
třeba se sladit a to rozhodně nejde
na první schůzce. Několik lidí to už
pochopilo, stali se tak mými stálými
klienty, nebo osobními otroky. Takových si velice vážím.“
ƔƔ Zaznamenáváte i negativní
reakce?
„Mám řadu spokojených klientů.
Objevují se však i takoví, kterým
říkám ´norníci´. Snad i díky nim

začínám být stále větší celebritou v BDSM komunitě.
Za tu neplacenou reklamu
jim děkuji. Jsem ochotna si
jejich názory vyslechnout
a hledat v nich třeba návody k tomu, abych se v něčem zlepšila. Jsem však
přirozeně dominantní,
nelze tak ode mě očekávat, že do lekcí nezahrnu
i něco z toho, co mám hodně
ráda. Hodně mě také zaráží skutečnost, že tihle lidé dokáží být chytří
ve světě anonymního internetu,
kde se rozepíší do detailu, co se jim
nelíbilo a proč. Ve studiu ale všichni většinou jen kývou hlavami, jak
hadroví panáci, a nejsou schopni
přímé a otevřené komunikace...“
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Foto: www.panivirginie.cz
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tatíčka MASARYKA...  
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programem, který člověka dovede až na kraj jeho nom někdy pochybil, tak pokorně přijmu jakýkoliv
vytrvalosti a oddanosti. Ráda muže zamykám do trest, který mi uloží,“ popsal jednu takovou placepásu cudnosti. Mí osobní otroci to vědí, někteří jsou nou službičku otrok Pavel.
uzamčeni a šťastni,“ pochlubila se Virginie, přičemž
PROSTĚJOV Vybavení prostějovského BDSM člověk při čtení těchto slov musí mít na paměti, že
studia ze všeho nejvíce připomíná středověkou nejde o nic víc, než pouze o podivně zvrhlou hru.
Posedlá mocí
mučírnu, kterou si zřídil sexuálně vyšinutý
Jak svědčí její webové stránky, slečna Virginie je do
člověk. Najdeme zde například trestnou kozu
svého řemesla zcela ponořená. „Ta chuť zamknout
s otvorem pro penis, dřevěnou svazovací postel
Otrok Pavel
někoho proti jeho vůli a začít jej ovládat krůček po
s kovovým obojkem, uzamykatelnou klec či
dřevěný pranýř. Jestli máte podobné choutky, U svých klientů však má slečna Virginie očivid- krůčku, je u mě velmi silná,“ svěřila se mladá žena,
je to pravé místo pro vás! Pokud se nad těmito ně úspěch, o čemž svědčí mimo jiné i jejich četné do které byste její zálibu, která se jí stala i povolá„pomůckami“ při sexu pohoršujete, raději už reference. „Po nezbytných záležitostech, jako je ním, na první pohled zřejmě neřekli. Přestože
políbení obou nohou a slibu poslušnosti, jsem se nabídka jejích služeb působí na nezaujatého
dále nečtěte...
„Světu ženské dominance jsem zasvětila celý svůj svlékl do naha, navlékl si latexovou kuklu, byla mi čtenáře jako vlhký sen španělského inkvizitora,
život. Lidé u mě mají možnost okusit, jaké to je být nasazena pouta, roubík a moje paní mě připoutala vše se řídí přesně danými pravidly i ceníkem.
v mé moci, pod zámkem, na řetězu, nebo jen v kle- na trestnou kozu a započala s výpraskem. Snažil A je to určeno pouze těm, kteří mají o podobče uprostřed temné místnosti. Moje luxusní studio jsem se vydržet výprask, jak se dalo, ale bolest byla nou „zábavu“ zájem.
se nachází v Prostějově a překvapí nejen svou ve- silnější než moje odhodlání, a tak jsem i plakal. „Moji rafinovanost, temperament, přísnost, nelikostí, ale i výbavou,“ píše hrdě na svých interne- Moje paní mi přesto sázela jednu ránu za druhou. ústupnost a vášeň v kombinaci s mými sadistictových stránkách mladá žena, která vystupuje pod Výprasky si skutečně užívá. Po výprasku si pořídi- kými choutkami si nedokáže naplno vychutnat
la několik fotografií a byl jsem odpoután z trestné každý. Jen ten, kdo ví, kde je jeho místo, ví, co
přezdívkou Madame Virginie.
Útlá blondýnka dle svých slov dokáže vládnout kozy. Nebyl jsem vůbec schopný postavit se na chce, co mu působí radost a potěšení. Ať už je to
duším prahnoucím po bolesti a ponížení. „Mám nohy, jak mě šíleně moc bolel zadek. Uslzený jsem ponížení, bolest, bezmoc, věznění nebo posluhoráda poslušné otroky poslouchající na slovo, muž- poklekl před svou paní, políbil jí obě nožky, podě- vání madam,“ zdůrazňuje Virginie, jejíž prostějovské služky na úklid i pro mé pobavení. Miluji také koval jí za potrestání a slíbil jsem, že už se podobné ský salón se naplno rozjel koncem loňského roku.
(mls)
pokorné vězně trávící čas na samotce s výchovným prohřešky nebudou opakovat. Pokud bych přeci je-

17052670575

➢ z titulní strany
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Pohledná madam Virginie z Prostějova hledá muže. Má však speciální přání.
Žádá si „solventního otroka“, který si troufne poznat sílu její dominance a nadvlády. Někoho, kdo se nechá zmrskat až do krve a bude z toho tak šťastný, že jí za to,
jak se patří, zaplatí. Madame díky tomu získá moc jak nad jeho spoutaným nahým
tělem, tak i naditou peněženkou. No, neberte to!
O tom, že pohledná žena dokáže muže pěkně oškubat a udělat ze solventního chlapa otroka, netřeba pochybovat. Že vás u toho ještě bude navíc mlátit hlava nehlava,
tak to už je vymoženost (nejen současné) zvrácené doby.
Najít vysvětlení pro tyto choutky není úplně snadné. Nejspíš v tom u mužů i žen
bude kus touhy po adrenalinu, ponížení, bolesti a ztráty kontroly nad vlastním osudem. Zřejmě se někteří z nás mají natolik dobře, až dostali pocit, že si za to všechno
zaslouží pár ran karabáčem na holou. Je v tom úplně stejná emoce jako v případě
katolických sebemrskačů prohlašujících se za tak velké hříšníky, že si zaslouží potrestat. Tihle „věřící“ si to však dělají sami a tak to mají alespoň zadarmo...
Na druhou stranu je až s podivem, jaké levárny některým z nás prochází. Lži, manipulace, nevěry a podvody. Nejenže nic z toho u nás není trestné, jen máloco z toho
se dočká i potrestání. Ale facka, ta ano. Můžete svého partnera podvádět a ždímat,
přesto se vám nic nestane. Dáte mu v rozčilení facku a riskujete problémy s policií
i s úřady. Někteří lidé už od dětství za své špatné chování instinktivně očekávají
fyzický trest. Ten však v dnešní době obvykle nepřijde. Ale těmto „hříšníkům“ přesto
chybí, potřebují ho k nastolení vlastní duševní rovnováhy. A tak začnou halucinovat
o nějakém drsném týpkovi, který jim už dá co proto. Nebo zvednou telefon a zavolají madam Virginii.
Osobně bych všem těmto ženám i mužům nabídl mnohem užitečnější variantu.
Poslouchejte, vy chásko, dobře vím, jaké jste potvory a podvraťáci a že si zasloužíte
potrestat. Klidně vám to připomenu, kdykoliv to půjde. A vy se nám za to postaráte
o zahradu, je na ní fakt spousta práce. Nebudete-li pracovat dostatečně usilovně,
dojde i na nějakou tu ránu karabáčem. Ani mi za to nemusíte platit. Doufám, že se
ozvete, moje nabídka se už nemusí opakovat!

17103011284

Uplynulý pátek 3. listopadu krátce po
jedné hodině v noci kontrolovali policisté v Určicích vozidlo Fiat Ducato.
U dvaačtyřicetiletého řidiče provedli
orientační dechovou zkoušku a naměřili mu 1,84 promile alkoholu v dechu,
k čemuž se muž doznal. Po poučení se
odmítl podrobit lékařskému vyšetření,
spojenému s odběrem biologického
materiálu v nemocnici. Policisté mu
zadrželi řidičský průkaz a zakázali další
jízdu. Nyní je podezřelý z trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky,
za který mu, v případě prokázání viny
a odsouzení, hrozí až roční pobyt za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Opilec v Určicích

V úterý 31. října odpoledne zastavila
a zaparkovala u hřbitova v Brodku
u Prostějova jednatřicetiletá žena vozidlo Volkswagen Touran. Podle sdělení řidičky auto zabrzdila ruční brzdou a opustila ho. Nicméně vozidlo
nebylo zajištěné dostatečně, protože
se samovolně rozjelo a po několika
metrech narazilo do sloupku dopravní značky. Škoda vznikla pouze
na patce sloupku v hodnotě jednoho
tisíce korun. Dechová zkouška na alkohol byla u řidičky negativní. Nehoda byla vyřešena uložením blokové
pokuty ve výši 1 000 korun.

Auto se rozjelo

V neděli 29. října necelou hodinu
po půlnoci zastavila policejní hlídka
v Olšanech u Prostějova devětatřicetiletého muže, který řídil vozidlo Peugeot 4007. Řidič byl vyzván k dechové
zkoušce, která byla negativní. Dál se
podrobil i orientačnímu testu na návykové látky, který byl pozitivní na
amfetamin, metamfetamin a extázi.
Po testu byl vyzván k odběru biologického materiálu, kterému se podrobil.
Řidič policistům sdělil, že před dvěma
dny olízl prášek pervitinu nebo kokainu. Další jízda mu byla zakázána.

Prý si jen líznul...

V noci z úterý 31. října na středu
1. listopadu vypáčil neznámý pachatel
vstupní dveře od skladu prodejny ve
Vrbátkách. Ze skladu se za použití násilí dostal do prodejny, ze které odcizil
cigarety různých značek v předběžné
hodnotě třicet tisíc korun a taky alkohol za více než dva tisíce korun. V pokladně navíc našel a přivlastnil si osm
tisíc korun. Celková škoda přesáhla
o pár korun částku 42 600 korun. Případ policie šetří pro trestný čin krádeže.

Zloděj se napakoval

Předminulou neděli 29. října v odpoledních hodinách sdělil oznamovatel
na linku 158 nález předmětu připomínajícího munici, který nalezl v betonovém žlabu na umývání řepy před
areálem cukrovaru. Na místo se dostavil specialista z pyrotechnické služby,
který nalezenou věc ohledal a zjistil, že
se jedná o vybuchlý dělostřelecký granát ráže 122 milimetrů z druhé světové války. Na místě nedošlo k žádnému
ohrožení života nebo zdraví.

11

STRANA 40

PEDPLATNÉ
LEVNJI

Pondělí 6. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

saa
sa
aa

Brouka StaWu pijdou dti na jae probudit.

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

3x foto: Martin Zaoral

www.vecernikpv.cz

Po ukolébavkách vyrazili brouci na poslední svícení.

jjaké
akké bbylo
yllo uuspávání
sppáváníí br
broučků
rouučkůů v plumlově...
pluumlovvě....

Tradiční Uspávání broučků se
v Plumlově několik sezón konalo
u místního kostela. Už před dvěma
roky se přesunulo na nádvoří zámku,
kde má k dispozici výrazně lepší pódium i technické zázemí. Nicméně
loni při této akci došlo k omylu, když
organizátoři program o půl hodiny
uspíšili. „Dneska jsem si vzala program s sebou. A čas si pečlivě hlídám,“
ukazovala před Večerníkem na hodinky plumlovská místostarostka Gábina
Jančíková, která za pořádáním této
akce každoročně stojí. Právě děti, které Jančíková již více jak dvacet let vede
v místní „ZUŠCE“, se i letos postaraly
o ukolébavky pro broučky. Část pěveckého sboru zazpívala i píseň o tom,
že „na stejné zemi, co my, bydlí s námi
stromy.“ „Je to připomínka našeho
společného sázení lipové aleje u Staré
cesty,“ zmínila se Jančíková. (čtěte na
straně 25)
Pak už přišla na řadu scénka o tom,
kterak pilné berušky nasbíraly nektar,

Foto: Martin Zaoral

do něhož se jim ovšem pustil lačný
Pučmeloud. I letos brouka, který dělal hmyzu ostudu, zavřely berušky
do sudu. Pak už se desítky místních
dětí, jejich rodiče a s broukem Staňou
z Prostějova v čele vypravili i s lampiony na poslední svícení městem. Po návratu průvodu na zámek dostaly děti
sladkosti a brouček Staňa se společně
s veškerým hmyzem uložil ke spánku
pod peřinu. „Na jaře ho sem určitě přijdeme vzbudit,“ přislíbila Jančíková.

Martin ZAORAL

moje příbuzná chatu. Ovšem ty lidi neznáme, určitě nejsou ze Stražiska ani z
Malen. Asi sem přijeli jen něco slavit,“
prozradil Večerníku jeden z místních.

Agresivní žena se nyní z důvodu
útoku na zdravotníky bude zodpovídat z přestupku proti občanskému
soužití.

Na tuto chatu, ležící v odlehlé ásti Stražiska, vyrazila tyicetiletá žena se svými kamarády na oslavu spojenou s alkoholem...
Foto: Martin Zaoral

,“
ka nebyla
„Ze Stražis
místní
shodují se

STRAŽISKO Tohle musí být
strašná ženská. Uplynulé pondělí se
čtyřicetiletá žena se svými známými vydala do Stražiska na mejdan.
Jelikož alkohol zkombinovala
s léky, udělalo se jí špatně. Přesto
byla agresivní a napadla záchranáře,
kteří jí přijeli pomoci. Není divu, že byly pouta z jedné ruky odstraněna.
skončila v policejních poutech. Ani Podezřelá ale uvolněnou rukou
pak si ovšem nedala pokoj...
udeřila zdravotnici do rtů. Opětovně
tedy skončila útočnice připoutána
a za asistence policistů byla převezena
Opilá žena se po mixu alkoholu do prostějovské nemocnice. Zde se
s léky nebyla schopna ani udržet na již zklidnila a byla ošetřena,“ popnohou. Proto její kamarádi přivolali sala horké chvilky Miluše Zajícová,
záchrannou službu. Sama „dáma“ tisková mluvčí Krajského ředitelství
však nechtěla se zdravotníky spo- Olomouckého kraje s tím, že ke
lupracovat a řidiče sanitky kopla. zranění zdravotníků naštěstí nedošlo.
„Ani po výzvě policistů se situace „Provedenou dechovou zkouškou
nezlepšila a vůči záchranářům byla bylo ženě naměřeno 1,92 promile
stále útočná. Policisté jí proto nasa- alkoholu v dechu,“ dodala.
dili pouta a připoutali ji k sanitním Průjezdu sanitky doprovázené policenosítkám. V sanitce se zdravotní ses- jním vozem si všimli i lidé ze Stražiska.
tra pokusila ženě změřit tlak, proto jí „Kousek od místa, kde popíjeli, má

MLÁTIT ZÁCHRANÁŘE

Krumsín (mls) - U rybníčku Milíř
v Krumsíně se mimo jiné tradičně
scházejí děti při zdejší cestě Pohádkovým lesem. Vodní plocha by měla
v dohledné době projít revitalizací.
Náklady na odbahnění se odhadují
na zhruba 300 000 korun.

Odbahní Milíø

Bousín (mls) - Zastupitelstvo Bousína rozhodlo o sloučení parcel za
účelem vybudování nového rybníka. Ten by měl vzniknout v kopci
na okraji obce ve směru na Repechy.
„Nějaký rybník tam už je, my nyní
uvažujeme o tom, že jej opravíme
tak, aby z něj vznikla oficiální vodní
plocha. Sloužit by měl k zadržování
vody i koupání. Chceme k tomu využít dotace,“ vysvětlil Večerníku starosta Bousína Petr Ondráček.

Chystají nový rybník

Čechy pod Kosířem (mls) - Rekonstrukci místního hřbitova dokončují
v těchto dnech v Čechách pod Kosířem. Konkrétně se jedná o opravu
cihelné hřbitovní zdi, úpravu obou
vstupů i přilehlých chodníků. Část
peněz na tuto akci obec získala díky
dotacím z vládního rozpočtu.

Opravují høbitov

RYCHLÝ
VEERNÍK

PLUMLOV Něco takového málokdo z nás pamatuje. Vichřice, která
předminulou neděli řádila po celém Česku, za sebou zanechala pořádné škody i v regionu. Například
v Plumlově zůstaly díry ve střeše
zdejšího zámku a pohroma na místním hřbitově.
Čtyři zdevastované hroby, pět spadlých
stromů, vyvrácený betonový pilíř a poničené oplocení. To je účet nedávné vichřice z plumlovského hřbitova. „Kromě

zjistili jsme

pilíře, oplocení a poničených hrobů je už
na hřbitově vše uklizené,“ prozradil Večerníku Adolf Sušeň, starosta Plumlova.
V městečku nedaleko od Prostějova
jsou proti podobným událostem pojištěni. „Pojistka se vztahuje i na hroby.
V současnosti jednám s pojišťovnou
i vlastníky hrobů, jakým způsobem
budou peníze za opravy vyplaceny,“
prozradil Sušeň.
Pro Plumlov to není jediná pojistná
událost, kterou musí v těchto dnech
řešit. „Ze střech vysokého i nízkého
zámku nám uletěly tašky, máme v nich
teď díry,“ pokrčil rameny plumlovský
starosta.
(mls)

Silný vítr za sebou na plumlovském hbitov zanechal poádnou spouš.

Foto: Marek Otruba

DUBANY Zraněním skončila dopravní nehoda, která se stala uplynulý pátek 3. listopadu kolem půl
páté odpoledne na komunikaci
mezi obcemi Hablov a Dubany. Řidič luxusního vozu sice zachránil
život zvířete, ale málem ohrozil ten
svůj...
„Z provedeného šetření a vyjádření
samotného řidiče vyplývá, že sedmadvacetiletému šoférovi vozidla Suzuki
Alto, který jel ve směru od Hablova na
Dubany, měl do jízdní dráhy vběhnout
zajíc. Muž na vzniklou situaci reagoval
tak, že ve snaze zabránit střetu strhl řízení vozidla vlevo, vyjel do travnatého
příkopu, kde levým bokem došlo ke
střetu se stromem. Po nárazu vozidlo
svou setrvačností pokračovalo dál,
kde došlo ke střetu s dalším stromem,“
popsala nehodu Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje s tím, že
řidič osobního vozidla byl zraněn.
„Alkohol byl u něj vyloučen orientační
dechovou zkouškou. Předběžně byla
hmotná škoda odhadnuta na dvacet
tisíc korun,“ dodala Urbánková. (pk)

JEDNOV Zprvu pocit strachu a rizika
možného nebezpečí zavládl mezi
občany obce na Konicku. Co se stalo?
„V pátek třetího listopadu tři minuty po jedenácté hodině byl na operační středisko
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje oznámen únik neznámé látky
v jednovské kanalizaci. Na místo vyjeli profesionální hasiči z Konice a dobrovolní
hasiči z obce, kteří po příjezdu zjistili, že celou vesnicí teče krvavě červená voda bez
zápachu. Velitel zásahu proto na místo povolal hasiče z Prostějova s chemickým
kontejnerem a z Olomouce se speciálním Ramanovým spektrometrem. Ten by pomohl určit, o jakou látku se jedná. Na místo události byli povoláni také zástupci obce
a pracovníci životního prostředí,“ informovala bezprostředně po události Vladimíra
Hacsiková, tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje.
Z preventivních důvodů hasiči uzavřeli také místní studánku. „Policie pátrala
po původci zdroje, kterého objevila mezi místními obyvateli. Jeden z nich
totiž čistil sud od mořidla na obilí a látku spláchl do kanalizace,“ prozradila
Hacsiková. „Podle dostupných informací by látka obsažená ve vodě neměla
být v koncentraci nebezpečné životnímu prostředí,“ uklidnila jedním dechem
obyvatelstvo.
Je tedy otázkou, do jaké míry se tímto případem budou strážci zákona zabývat.
„Původce znečištění policistům uvedl, že vyplachoval tisícilitrový plastový sud,
ve kterém se údajně nacházely asi tři litry mořidla na obilí. Znečištěnou vodu pak
vypouštěl do kanálu. Zjistilo se, že se nejedná o látku, jež by poškodila životní
prostředí nebo byla zdraví škodlivá. Celou událost si bude ve své kompetenci
přebírat a řešit odbor vodního hospodářství Městského úřadu Konice,“ poskytla
Večerníku vyjádření Miluše Zajícová, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Hasiči zásah v Jednově ukončili ve čtvrt na dvě odpoledne. „Po dohodě s pracovníky
životního prostředí se látka nechala samovolně odtéct a rozplynout,“ uzavřela mluvčí
krajských hasičů Vladimíra Hacsiková.
(mik)

DZBEL Za pořádáním populárního pohádkového lesa ve Dzbelu
stojí místní hasiči. Navzdory své
aktivitě dosud nemají odpovídající
zázemí. To by se v dohledné době
mohlo změnit. Za čtyři miliony korun by v obci mohla vzniknout nová
zbrojnice!
Sbor dobrovolných hasičů ve Dzbelu
má celkem sedmdesát členů. Kromě
zmíněného pohádkového lesa, na který se v červnu sjíždějí děti ze širokého
okolí, se podílejí také na přípravách
kácení máje, dětského a hasičského
plesu, pochovávání basy a řadě dalších
tradičních akcí. Dosud však nemají
žádnou zbrojnici. Vyhrazena je jim
pouze garáž, ve které stojí jejich cisterna...
Obec proto plánuje výstavbu nové
hasičské stanice, která by měla přijít
na zhruba čtyři miliony korun. Dzbel
na ni už získal dotaci z ministerstva
vnitra ve výši 1 794 450 korun, dal-

zjistili jsme

ších sto sedmdesát tisíc korun nedávno přihodil Olomoucký kraj, zbytek
je připraven zafinancovat z vlastního
rozpočtu.
Jenže věc má háček: vše se musí
stihnout do konce června příštího roku, jinak hrozí, že dotace

Foto: archiv Veerníku

nebude proplacena! „Bohužel stále
nemáme stavební povolení, konický
úřad nám projekt vrátil a projektant
jej nyní musí přepracovat. Doufám,
že si s tím pospíší,“ nechala se slyšet
starostka Dzbelu Jana Konečná.
(mls)

Hasii ze Dzbelu loni oslavili 130 let od svého založení.
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Vyhýbal se zajíci, Strach: moidlo v kanalizaci
Ve Dzbelu chtjí hasi(skou zbrojnici
VICHICE poniila stechu narazil
do stromu ZE STRANY 3
➢
plumlovského zámku,
ádila i na hbitov

Nkteré berušky lítaly poádn vysoko.

F o too r e poo r táá ž

PLUMLOV Nespavost je vážná nemoc. Ale na druhou stranu: už se
jenom třikrát vyspíte a máme tu jaro... S nespavostí si na rozdíl od
některých z nás nemusí lámat hlavu broučci z Plumlova. Děti z místní ZUŠ si pro ně uplynulou sobotu na nádvoří plumlovského zámku
připravily takové představení, že budou až do jara spát jako dudci.
Večerník byl u toho!

Martin ZAORAL

pro Večerník

původní reportáž

Letos tradiční plumlovská akce jela přesně dle programu

BROUČCI SI UŽ HOVÍ, DĚTI JE ŘÁDNĚ USPALY Zlila se na chatě, pak začala

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Granát v cukrovaru

KRONIKA

aneb jsme
s vámi u toho...

letos slavíme jubileum...
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„VŠECHNO KOLEM VČEL NÁDHERNĚ VONÍ“

Pro Tomáše Nezvala ze Žárovic je včelaření šance, jak se dostat od počítače k přírodě

v rámci exkluzivního
kluzivního
interview
pro Večerník
ík
se ptal

Martin
ZAORAL

17072710828

ƔƔ Včelaření je jeden z nejstarších
oborů lidské činnosti, který je založený na odvěkém vztahu člověka
k přírodě. Vy sám však pracujete ve
firmě, která se zabývá vývojem robotů při využití nejmodernějších počítačových technologií. Jak se vám daří
tyto dvě relativně vzdálené oblasti
skloubit?
„Samozřejmě čerpám své znalosti ze zkušeností z práce. I díky tomu jsem mohl
nejnovější poznatky použít i při vývoji
úlové váhy. Elektroniku ve včelaření používám hlavně proto, že může pomoci při
tradičním včelaření.“
ƔƔ Cítíte se vy sám být spíše kutilem,
nebo vynálezcem?
„Pod slovem vynálezce si představuji člověka, který dělá něco naprosto nového.
Objevuje nové principy a mechanismy.
Tohle kritérium moje úlová váha nesplňuje, takže jsem v tomto případě spíš
kutil.“
ƔƔ Stalo se někdy, že vám ulétly včely,
a to ať už obrazně, či ve skutečnosti?
„Včelařím teprve pár roků a nyní mám
pět včelstev, takže se mi daří včely uhlídat
tak, aby se nerojily a neulétly. Obrazně
včely občas ulétnou... Pak je potřeba dát
si chvilku pauzu od práce.“ (úsměv)
ƔƔ Byly vám včely třeba ukradeny?
„Tento rok jsem poprvé zažil krádež
na vlastní kůži, docela mě to naštvalo
i zamrzelo. Když slyšíte o krádeži úlů
od někoho cizího, přeci jen to nevnímáte vůbec osobně a řeknete si, že
takové věci se prostě dějí. Pokud však
přijdete o svůj úl, je to úplně něco jiného. Nejde jen o tu materiální ztrátu,
ale i o vložené úsilí, které zahrnuje
výrobu úlu přes natírání až po vychovávání včelstva.“

ƔƔ Čím si sladíte čaj?
„Normálně nesladím. Pokud jsem však
nemocný, tak si dám bylinkový a s medem!“ (úsměv)
ƔƔ Komu dalšímu je určen med od
vašich včel?
„V první řadě pro rodinu, potom pro mé
kamarády, kteří pracují na vylepšování
webové aplikace BeeSpy.“
ƔƔ Je med ze Žárovic, kde žijete, něčím specifický?
„Specifický je podle toho, co zemědělci
zasejí na nejbližších polích, takže bývá
každý rok jiný.“
ƔƔ Jak jste se ke včelaření vůbec
dostal?
„Přivedla mě k němu rodina mojí manželky. Tenkrát jsem se včel ještě opravdu
bál. Náhodou jsem se ocitl u prohlídky
úlů a hned jsem dostal do rukou rámek
plný včel, abych jej chvilku podržel. Po
pár minutách strnulého držení jsem je
začal sledovat a objevovatjejich
objevovat jejich kouzlo.“

ƔƔ Bývají včely v některých případech útočnější než jindy?
„Ano, záleží moc na počasí a teplotě.
Když pracujete ve včelách v létě v době
hlavní snůšky, včely mají tolik práce, že
si vás vůbec nevšímají, ale pokud jim
začnete vrtat do úlu před bouřkou nebo
když je chladno, s jistotou si odnesete pár
žihadel.“
ƔƔ Když už nějaké to žihadlo schytáte, jak jej odstraňujete?
„Žihadlo by se mělo vyškrábnout co
nejdřív. I po vytržení ze včely dokáže do
těla ještě nějakou dobu pumpovat jed.
Určitě by se nemělo mačkat nebo chytat
pinzetou, tím si toho jedu do těla dostanete zaručeně nejvíc...“
ƔƔ Zatímco některý koupený med
brzy ztuhne, jiný zůstává tekutý. Čím
to je?
„Každý pravý med musí časem ztuhnout neboli zkrystalizovat. Pokud se tak
nestane, je nejspíš nadstavený sirupem
nebo utrpěl nějaký teplotní šok. Pak už
to není med, ale jen sladká hmota. Když
med ztuhne, lze jej snadno

přivést do tekutého stavu opatrným za- ci, navíc mezi včelaři o ně nebyl zájem. ƔƔ Vy sám používáte při chovu včel
hřátím.“
Současná váha měří pouze hmotnost, tradiční chemii, nebo se snažíte jít více
ƔƔ Váš systém pro monitorování včel teplotu a vlhkost. Vývoj probíhá neustá- přírodní cestou?
BeeSpy je velmi propracovaný. Jak le, vylepšujeme jak samotnou váhu, tak „Používám jen to, co musím. Pravidelné
jste na nápad přišel a jak dlouho jeho hlavně webovou aplikaci, ve které včelař léčení proti varroáze je povinností kažvývoj trval?
dého včelaře. Je určitě lepší mít zdravé
vidí všechny měřené veličiny.“
„První úlovou váhu jsem sestrojil asi ƔƔBylněkdo,kdovámsnímpomáhal? včely i na úkor použití chemie. Léčení se
před třemi lety, když jsem začínal včelařit, „BeeSpy je opravdu komplexní řešení, provádí teď na podzim, kdy už se nebere
protože jsem chtěl znát, co se děje v úle, takže v jednom člověku by se zvládnout žádný med.“
i když u něho nejsem. Tento první model dokonce
Tento rok jsem poprvé zažil krádež včel
počítal průlety včel z úlu,
na vlastní kůži, docela dost mě to naštvalo
ale později, jak z prototypu vznikal produkt, něa zamrzelo. Nejde jen o tu materiální ztrátu,
které funkce jsme museli
odstranit, protože velmi
ale i o vložené úsilí, které zahrnuje výrobu úlu
komplikovali instala-

přes
př natírání až po vychovávání včelstva...
nedalo. Kamarádi mi pomohli hlavně se
softwarem a bratr s mechanickou konstrukcí.“
ƔƔ Váš systém může napomoci v boji
s úbytkem včel. Jaké choroby nejvíce
ohrožují včely v Česku?
„Můj systém slouží hlavně jako zdroj informací o včelách a jejich umístění v krajině. V nově připravované aplikaci bude
i včelařský zápisník, který umožní přidávat k jednotlivým včelstvům a událostem
v grafu poznámky, například vytáčení
medu nebo léčení, takže včelař bude mít
lepší přehled o prováděných úkonech.
Nejvíce se v Česku zápasí s varroázou,
což je roztoč, který ničí včelí plod a s tím
bohužel systém BeeSpy pomoct neumí.“
ƔƔ Co je kromě nemocí hlavním nepřítelem včel?
„Včelám může hodně ublížit nevhodné
použití postřiků na polích. Rychle se
otráví a během jednoho týdne můžete
přijít o velkou část včel, což je potom
pohroma. Další velký nepřítel je zloděj.
Krádeží včelstev je opravdu hodně.“
ƔƔ Co si myslíte o využívání chemie
v zemědělství?
„Nemám s tím problém, ale musí se
respektovat určitá pravidla a brát ohled
například i na včelaře. V dnešní době, kdy
je nutné dosáhnout co největších výnosů, aby se člověk měl šanci uživit, to bez
chemie jde jen velmi těžko.“

ƔƔ Jeden ze starších včelařů mi kdysi
říkal, že včelstva se i navzdory všem
nemocem vždy dají obnovit, ale včelaře nenahradíš. Myslel tím, že včelařů
u nás ubývá. Je tomu tak? Nebo se včelařství opět vrací do módy?
„Podle čísel, která jsem viděl, a podle
počtu včelařů v mém okolí si myslím, že
je nás dost a další stále přibývají. Přijde
mi, že včelařství je teď opravdu hodně
v módě. Mít pár včelstev není nijak náročné na čas ani na finance a ze tří včelstev máte dost medu pro celou rodinu.
Mám několik zákazníků, kteří jsou buď
majitelé firem, nebo vysoce postavení
manažeři a včelaření mají jako koníček.
Nejspíš jsou v České republice oblasti,
kde je včelařů málo, ale okolí Prostějova
to rozhodně není.“ (úsměv)
ƔƔ Co vám osobně včelaření dává
a bere?
„Včelaření mě baví a je to pro mě možnost dostat se od počítače do přírody.
Navíc všechno kolem včel nádherně
voní. A co mi bere? Stojí to nějaký ten čas,
ale spíš za to může vývoj systému BeeSpy
než včelaření samotné.“
ƔƔ Máte nápad na nějaký podobný
zlepšovák třeba v jiném oboru lidské
činnosti?
„Nyní žádný nápad nemám, ale to čas od
času přijde samo tak jako třeba digitální
úlová váha.“ (směje se)

vizitka
TOMÁŠ NEZVAL
✓ narodil se 31. srpna 1987 v Prostějově
✓ vystudoval základní školu v Plumlově
a SPŠ a SOU v Prostějově¨
✓ po maturitě byl přijat na VUT Brno,
kde na fakultě Elektrotechniky vystudoval

Foto: archiv Tomáše Nezvala

obor mikroelektronika
✓ momentálně pracuje jako vývojář hardwaru ve firmě, která se zabývá
výrobou strojů, řídicích systémů a robotiky
✓ je ženatý, bezdětný
✓ mezi jeho koníčky patří včelaření a kutilství
zajímavost: přestože vývoj jeho „včelího špiona“ trval tři roky, on sám se
včelaření věnuje relativně krátce, přičemž přes letošní sezónu měl pouze tři
včelstva, ze kterých získal asi 50 kg medu, avšak zazimoval již pět včelstev.

151204111262

PLUMLOV Nápad, který dává smysl.
Přesně tak lze charakterizovat systém
pro monitorování včel BeeSpy. Díky
němu mohou chovatelé zjistit, jak
pilné mají včelky a hodí se zejména v
případech, kdy mají své úly daleko od
svých domovů. Autor této myšlenky
Tomáš Nezval totiž dokázal perfektně
propojit znalost moderních technologií, lásku k přírodě, manuální zručnost i smysl pro praktické využití. V
polovině letošního října za svůj vynález získal prestižní cenu E.ON Energy
Globe určenou projektům, které šetří
přírodu. Přestože byl v uplynulých
dnech pracovně velice vytížen, podařilo se nám s Tomášem Nezvalem
pořídit tento rozhovor točící se nejen
kolem včel.

letos slavíme jubileum...
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ZASTUPITELSTVO
SE
ROZTÁHLO
DO
DVOU
DNŮ
„Končím jednání, je nás málo,“ oznámila primátorka v úterý po obědě
PROSTĚJOV Jiskry létaly na všechny strany, ale více než polovina návrhů zahrnutých v jednotlivých bodech programu
stejně nebyla neschválena. A co víc, sedm bodů nebylo neprojednáno vůbec! Šestadvacáté zasedání Zastupitelstva statutárního města Prostějova, které začalo v pondělí hodinu po
poledni, se kvůli neskutečným obstrukcím ze strany opozice
protáhlo až do druhého dne. Jenomže v úterý po vyhlášení
polední pauzy zbylo v obřadní síni prostějovské radnice pouze
dvanáct osob! Podle zákona tak primátorka Rašková byla nucena jednání ukončit...
přímý přenos z obřadní síně radnice dávají záležet na svých peprných
slovech a všechny čeká hodně dlouhá partie. Jen schválení programu, což je jindy otázkou deseti
Michal
minut, trvalo tentokrát dvě hoKADLEC
diny! „Upozorňuji na dodržování
a TOMÁŠ KALÁB
jednacího řádu, který jsme všichni
schválili. Podle něj má každý člen
Už na začátku pondělního zasedání zastupitelstva právo pouze na dva
bylo patrné, že opoziční zastupite- dvouminutové diskusní příspěvky,“
lé si před kamerami přenášejícími hlásala během pondělního odpoPůvodní
zpravodajství
pro Večerník

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Opozice protahovala projednávání jednotlivých bod programu zastupitelstva tak, že schválena byla pouhá polovina pedložených návrh.
Pokrauje se dnes na mimoádném zasedání...
Foto: Michal Kadlec
ledne alespoň třikrát Alena Rašková (ČSSD), primátorka statutárního města Prostějov. Marně. Někteří
jedinci z opozice k jednomu bodu
programu hovořili i pětkrát a rozhodně déle než dvě minuty. V
tomto případě však zaslouží kritiku

i sama první žena radnice, která
v mnohých případech nedokázala
počet diskusních příspěvků v rozporu s jednacím řádem ukočírovat...
Opozičním zastupitelům neprošly schvalovacím procesem
návrhy k rezignaci náměstků pri-

mátorky Jiřího Pospíšila či Ivany
Hemerkové. Zatímco prodeje
různých pozemků v Prostějově
odhlasovali zastupitelé celkem
rychle, jednání se zadrhlo na návrhu radních prodat starý dům
v Kravařově ulici. Diskuse kolem
této památkově chráněné nemovitosti se opět neskutečně protáhla.
Během pondělí byly navíc vyhlášeny dvě hodinové přestávky, z nichž
jednu si vyžádali opoziční zastupitelé. A jejich obstrukce při programu došly až tak daleko, že ve dvaadvacet hodin, kdy podle jednacího
řádu primátorka jednání přerušila,
byla projednána pouhá polovina
naplánovaných bodů...
Pokračovalo se v úterý ráno
od devíti hodin. Tentokrát se
ovšem dostavilo tak málo komunálních politiků, že bylo
předem jasné, že žádný bod

programu nemůže být schválen.
Opozici tak již podruhé neprošlo
odvolání poslance Jaroslava Faltýnka z dozorčí rady FCC Prostějov ani z představenstva Vodovodů
a kanalizací. Jejich „problémy“
přišly na přetřes záhy a sáhodlouze se diskutovalo i kolem výstavby
Galerie Prostějov. Když těsně po
poledni Alena Rašková vyhlásila
přestávku na oběd s tím, že pokračovat se bude o půl druhé, sedm zastupitelů se v tu chvíli omluvilo, že
už nepřijde! Primátorka tak další
jednání předčasně ukončila s tím,
že zbývající body se přesunou do
mimořádného zasedání, které je na
programu dnes, tj. pondělí 6. listopadu. Možná je to dobře, protože
jinak by pokračovalo snad doteď...
Zpravodajství z dvoudenního zastupitelstva najdete na následující
dvoustraně 14-15

Radní se hned dvakrát potkali se svými obany. A bylo to vzršo...

„VYITE SI TO RUN,“ ROZHÁDANÉ VRAHOVICE,

ČECHOVICE Ve stále ještě novotou vonící rekonstruované sokolovně se minulé úterý konalo
druhé letošní setkání občanů
s vedením statutárního města
Prostějov. V tomto případě měli
možnost vznést své dotazy, podněty a stížnosti občané bydlící
v Domamyslicích, Čechovicích
a Krasicích. A protože v těchto
lokalitách bydlí několik opozičních zastupitelů a jednání nejvyššího orgánu bylo v tu chvíli
ještě živé, některé manýry se
přenesly i tam... Primátorka Alena Rašková však pro ně pražádné pochopení neměla.

primátorka zastupitele
FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

původní reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
„Jestli se chcete napadat, běžte za
dveře a vyřiďte si to ručně!“ vyzvala
znesvářené „kohouty“ Bedřicha Grulicha (ČSSD) a Petra Kousala (KDUČSL), kteří začali ostře vzájemně
diskutovat na téma osvětlení ulice
Luční. Přitom tento problém je ve své
podstatě vyřešen, doplnění osvětlení
včetně rekonstrukce chodníku je
plánováno na příští rok.
Na úvod shrnul první náměstek
primátorky Zdeněk Fišer investiční
akce uskutečněné v těchto lokalitách během letošního roku, mezi
něž patří především rekonstrukce
místní sokolovny. Za to se městu
dostalo i na tomto setkání osobního poděkování od místních
sokolů. Z rozpracovaných akcí
se místní mohou těšit na revitalizovaný krasický rybník, realizaci
zdržely opakované výběrové řízení
a ekologické pohnutky. Administrativní průtahy jsou také za
zpožděním výstavby chodníku
v ulici Žitné. V projektové fázi
jsou nové zázemí pro dobrovolné
hasiče v Domamyslicích a cyklostezka ve směru na Seloutky.
Dlouhodobým tématem Domamyslic je točna pro autobus, jak
připomněl Jiří Tabery. Náměstek
Fišer souhlasil s tím, že se jedná
o kolizní bezpečnostní místo, ze tří
variant byla vybrána jediná možná,
ale v rozpočtu na příští rok realizace
plánovaná není, bude se zatím vypracovávat projekt.
Zastupitelka Hana Naiclerová se zajímala o princip přidělování dotací pro

stské
Do této pím poputují
jova
ásti Prost nvestice
rekordní i

vyzvala v qechovicích kv4li Sídlišti

Vcný prbh setkání s obany narušila pouze diskuse mezi dvma zastupiteli...
2x foto: Tomáš Kaláb

osadní výbory ve výši milionu korun
vzhledem k nepoměrnému počtu
obyvatel jednotlivých místních částí.
Primátorka Rašková vysvětlila, že
z hlediska města šlo o pilotní pokus
nahrazení participativního rozpočtu.
Magistrát tím poskytl všem osadním
výborům stejnou šanci z přidělených
peněz realizovat podle vlastního
uvážení akce, které v rozpočtu zůstaly
takzvaně „pod čarou“ a místní je
přitom považují za důležité.
K dalším podnětům patřilo řešení
dopravní situace v ulici Kosířské,
kde místní navrhují zpomalovací
retardéry, nebo znečištění komunikace u výjezdu ze stavby „rodinného domu“ naproti Alberta. Tento
případ si převzal k řešení přímo
ředitel městské policie Jan Nagy.
Ke slovu se dostali i přítomní vedoucí odborů magistrátu. Antonín
Zajíček z pozice šéfa odboru rozvo-

je a investic objasnil nejen místním,
ale i radním historii problémů s vodou tekoucí při vydatných deštích
podél krajské silnice ve směru od
Seloutek. „Původní kanalizace
z první republiky byla totiž dimenzována pouze na dešťovou vodu,
jenže později do ní byly svedeny
splašky z jednotlivých domů. Ty
se pak dostávají mimo jiné do
Mlýnského náhonu a zapáchají
v Kolářových sadech,“ uvedl. Radní
se shodli aspoň na tom, že vpusti je
potřeba pravidelně čistit, a pokud
se o ně nestará majitel, tedy kraj,
zařídí to město samo.
Setkání skončilo po osmdesáti
minutách z drtivé většiny věcné
diskuse a účastníci se rozcházeli
s dojmem, že rozhodně nešlo o ztracený čas. Některé problémy se totiž
pojmenovaly a řešily hned na místě
či dle příslibu v následujících dnech.

Svornosti!
PROSTĚJOV Ve čtvrtek vpodvečer se tělocvična školy v ulici Majakovského ve Vrahovicích zaplnila
do posledního místečka. Na setkání
s prostějovskými radními a vedoucími odborů magistrátu přišlo přes
sedm desítek místních občanů.
První náměstek primátorky Zdeněk Fišer nejdříve hostům setkání
vypočítal, kolik se do Vrahovic investovalo peněz letos a co všechno
je čeká příští rok...

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

původní reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
„O letošní největší investici ve Vrahovicích asi není potřeba se déle vyjadřovat, jedná se o rekonstrukci a výstavbu kanalizace v ulicích Jano Köhlera
a Hrázky. Tato investice za zhruba
patnáct milionů korun se už pomalu
dokončuje a obyvatelé ulic se konečně dočkají i jejich zprovoznění. Ještě
letos zahájíme rozsáhlou rekonstrukci
vrahovického koupaliště, za pět milionů korun půjde hlavně o demoliční
a zemní práce. Začaly už práce na
rekonstrukci mostu u pivovaru na
začátku Vrahovic a podařilo se nám
už vyřešit všechny majetkové problémy z okolí takzvané ´myší díry´, kde
v příštím roce proběhne výrazná rekonstrukce, opravena a rozšířena tady
bude vozovka a rovněž vznikne nová
část cyklostezky,“ prozradil Zdeněk Fišer (ČSSD) s tím, že v roce 2018 čekají
Vrahovice rekordní investice, které
pohltí až třetinu všech rozpočtových
nákladů na stavební investice v celém
Prostějově. „Rekonstrukce koupaliště
bude stát celkem osmdesát milionů
korun, pak nás čeká komplexní oprava zdejší hasičské zbrojnice za deset
milionů korun, rekonstrukce mostu
spolkne čtyři miliony a úpravy okolo
´myší díry´ ještě asi jeden milion korun,“ vypočítal Fišer.
Ve školní tělocvičně pak byla probírána různá témata. Lidem vadily
neopravené chodníky, nedostatečné osvětlení některých ulic, řeč

V tlocvin školy v Majakovského ulici ve Vrahovicích panovala pevážn napjatá atmosféra.
2x foto: Michal Kadlec

přišla i na stále opakovaný problém
okolo zoufalého stavu části železničního přejezdu ve Vrahovické
ulici a diskutovalo se i o dalších záležitostech Vrahovic. Bezmála hodinová přestřelka názorů plná emocí však
nastala ve chvíli, kdy se zdejší občané
dostali k tématu zrušené revitalizace
Sídliště Svornosti. „Projekt byl hotov
a připraven, ale několik z vás, hlavně
jistý Čeněk Svoboda, sepisovalo různé
petice, které celou rekonstrukci sídliště
zabrzdily. Tady pan Svoboda například
požadoval, aby se sídliště neopravovalo vůbec,“ přiložil polínko do ohně
náměstek prostějovské primátorky Jiří
Pospíšil (PéVéčko). „Lžete pane náměstku! Moje petice směřovala pouze
k tomu problému, že jste nedokázali
Minervě zabránit, aby auta jejich
zaměstnanců blokovala parkoviště
na celém území sídliště,“ oponoval
Čeněk Svoboda. „Revitalizace Sídliště

Svornosti byla odložena na neurčito,
protože polovina z vás ji skutečně nechtěla. Bouřili jste se také proti tomu,
abychom vám tady zvýšili počet parkovacích míst. Přednost tak dostala
rekonstrukce Tylovy ulice i sídliště
Šárka v Prostějově. Až se dohodnete, můžeme znovu požádat o dotace
a zahrneme tuto investici do rozpočtu,“
vpálil vrahovickým občanům do očí
první náměstek primátorky Zdeněk
Fišer. „Kdo byl všechno proti kromě
pana Svobody? Jmenujte je, my si to
s nimi vyřídíme,“ nenechali si emoce pro sebe ostatní účastníci setkání
s radními. „Není problém dotazníkové
archy okopírovat a dát vám je k nahlédnutí nebo je přímo poslat,“ odpověděla
primátorka Alena Rašková (ČSSD).
Ve Vrahovicích tak nyní bude zřejmě
pořádné dusno. Snad zdejší občany
alespoň trochu zklidní nové koupaliště, na které čekají už dlouhé roky...
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letos slavíme jubileum...
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Hanácká kuchyně nabízí chutné
a vydatné
pochoutky
Hanácká kuchyně má svá vlastní lákadla, kterým odolá jen málokdo. Jedná
se například o hanácké koláče, hanácké vdolky či pravé olomoucké tvarůžky. Ty představují pro Česko podobný
sýrařský klenot jako třeba eidamský
sýr pro Nizozemsko, parmazán pro
Itálii či camembert pro Francii.

Velmi často se také v hanácké kuchyni odnepaměti
používaly brambory, zelenina a všude známým pojmem se stalo oslazené a okyselené hanácké zelí vylepšené slaninou, cibulí, jablky, zahuštěné brambory
či moukou. Pohostinná Haná pak k pokrmům nabízí

HANÁCKÉ
KOBLÍŽEK (kobléch)

i dobroty na zapití - známé jsou například pálenky s
mnohaletou tradicí z prostějovské Palírny U Zeleného stromu, jako je Prostějovská Starorežná. Slavnostní jídla se samozřejmě zapíjela i pivem z místních pivovarů. Přinášíme vám několik z těchto receptů.
Postup:

Brambory oloupeme a rozmixujeme. Je možné použít původní zpracování pomocí jemného struhadla. Přidáme
vejce, mouku, sůl, majoránku a prolisovaný česnek. Směs
Suroviny:
přelijeme z mixeru do misky, přidáme na kostičky jemně
5 větších brambor
asi 10 olomouckých nakrájené uzené maso a promícháme. V pánvi s formami
na volská oka či lívanečky rozehřejeme olej (sádlo), každou
1 až 2 vejce
tvarůžků
100 g uzeného masa (podle množství těsta) formu z poloviny naplníme těstem, na něj vložíme tvarůžek,
který překryjeme druhou vrstvou těsta. Pomalu pečeme, až
150gpolohrubémouky šlehačka
je těsto zespodu propečené, jednotlivé koblížky obrátíme a
3 stroužky česneku brusinky
dopečeme. Na talíři každý koblížek ozdobíme kopečkem
sůl, majoránka
olej (sádlo)
šlehačky, do jehož středu vložíme brusinky.

17052610562

17110311294

17110111285

Traduje se, že lidé na Hané jedli odnepaměti nezdravě, když hojně konzumovali
vepřové maso, slaninu, bramborové
šišky s mákem mastili máslem či sádlem a pojídali další tučná jídla. Současní
odborníci na výživu by nám jistě nic podobného nedoporučili. Na druhou stranu nesmíme zapomínat na to, že naši
předci na úrodné Hané museli v zemědělství tvrdě fyzicky pracovat. Faktem
je, že hanácká kuchyně je stejně vydatná jako chutná. Abyste si mohli udělat
představu, co obnáší a jaké regionální
potraviny se k její přípravě hodí, přináší
vám dnes Večerník právě tuto tematicText: Martin Zaoral
kou stranu.
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Co osud vezme, nevrací,
i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí
a zapomenout nedovolí.

FINANCE

Koupím byt 2+1 v OV, západní část Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč, EXPRESSměsta. 777 602 873
CASH Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Koupím chalupu – chatu. Plumlov a okolí
739 367 205

řádková inzerce / vzpomínky

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

Refinancování zadlužených
nemovitostí, oddlužení, vyplacení
zástav, exekucí, vykoupení.
Tel.: 776 062 620, 736 713 291

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

Potřebuji koupit byt 2+1 nebo 1+1. Děkuji Půjčka bez ručitele tel.: 728 321 390
604 635 527
Prodám byt 3+1 v OV, v centru Slo- Rychlá půjčka 10 000 - 200 000 Kč pro
všechny se stálým doložitelným příjmem
venská ul. 736 631 702
(HPP, DPČ, OSVČ, důchodci, MD...).
Pronajmu byt 2+1 v Prostějově, Anglická Bez poplatků, bez registrů, bez zástavy, s možností odkladu splátek. Tel.: 607 967 834.
ul. Tel.: 602 775 607
Prodám byt 3+1 v OV, centrum
města. Možnost přikoupení garáže.
Tel.: 774 506 771

KOUPÍM

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
Pronajmu garáž na Močidýlkách. Tel.: nám Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796
01 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
728 567 556
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitMladá rodina koupí menší byt v Pv. nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
Platba hotově. Tel.: 777 920 304
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
Prodám garáž ve Vrahovicích, směrem na www.gupv.cz. PO – PÁ 11:00 – 16:00 hod.
Držovice. Cena dohodou. Tel.: 775 250 572
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
Pronajmu cihlový byt 3+1 v centru Pv. a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraVlastní kotel, volný ihned. Tel.: 775 758 775 ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
Pronajmu vybavený byt 2+1 v rodin- starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
ném domě v PV. 60 m2. Cena vč. inkasa a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
9000 Kč/m. Tel.: 720 750 511.
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Pronajmu prostory bývalé vinotéky,
Plumlovská 21, Pv. Možno i jako obchod, kanceláře apod. Tel.: 604 202 135
Pronájem prostorů na kosmetiku, kadeřnictví, pedikúru, kanceláře. Tel.: 721 755 420

Dnes, tj. 6. listopadu 2017
si připomínáme
20. smutné výročí od úmrtí
paní Marie ŠMEHLÍKOVÉ.
S láskou v srdci vzpomíná
rodina.

Marně naše oči tě hledají,
marně po lících slzy stékají,
v temné noci usnul slunný den,
my na tebe drahá, nikdy nezapomenem.

Dne 7. listopadu 2017
vzpomeneme
10. výročí, co nás opustil náš syn,
vnouček a pravnouček
Lukášek BORÝSEK
z Prostějova.
S láskou stále vzpomínají
maminka Lucie, sestra Barunka,
babička Iveta, dědeček Pavel,
strýc Lukáš s rodinou,
prababička Hana a Naďa.

Dne 10. listopadu 2017
uplyne páté smutné
výročí od úmrtí
paní Růženy ŠOUSTALOVÉ
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.

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

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

Dne 8. listopadu 2017
uplynou smutné 3 roky,
kdy navždy dotlouklo srdce naší sestry,
paní Jaroslavy VLÁČELOVÉ
z Čech pod Kosířem.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte.
Děkují a vzpomínají sestry
s rodinami.

Dnes, tj. 6. listopadu 2017
si připomínáme 25. výročí úmrtí
pana Miroslava ŠEVČÍKA.
Vzpomínají manželka
a dcera s rodinou.

Dne 9. listopadu 2017
vzpomeneme 12. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Václav LUŽNÝ
z Přemyslovic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery
s rodinami.

SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Vitráže Tiffany
Výplně dveře, okna, zástěny, paravány.
Svítidla, lampy, lustry, nástěníky.
Dle vašeho přání pro váš krásný domov
i místo vašeho podnikání, kavárny,
restaurace, obchody. Josef Vörös,
Prostějov, tel.: 602 777 454

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

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

K příležitosti památky zesnulých
vzpomínáme na naše milované,
pana Františka KIŠACE

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří se přišli
ve středu 1. listopadu 2017
rozloučit s našim drahým zesnulým
panem Zdeňkem WANTULOKEM.
Zároveň děkujeme za květinové dary.
Naše poděkování také patří
pohřební službě Makový
a především paní Elišce Komárkové
za citlivý a profesionální projev.
Děkuje manželka a dcera s rodinou.

AUTO - MOTO

Prodám hrob v Mostkovicích, tel.:
Pneuservis Kobeřice nabízí tyto služ775 987 675
by: prodej, monáž, opravy pneu, opravy
Prodám krmnou řepu, tel.: 728 758 750 motorových vozidel, výměna autoskel,
odtah vozidel s přepravou až 8 osob. Tel.:
Prodej brambor na uskladnění každou 603 262 980
neděli až do vánoc od 9:00 -12:00 hod.
Široký výběr odrůd. Cena 10 Kč/kg, Prodám starší pojízdný karavan na zahrakrmné brambory nutné objednat pře- du, bez papírů. Cena 6.000 Kč.
dem telefonicky, cena 2 Kč/kg. Oldřich Tel.: 605 152 380, 733 647 372
Mlčoch, Lešany 36, tel.: 721 308 323

SEZNÁMENÍ

Prodám Fiat Punto, najeto 39 t. km,
cena dle dohody. Tel.: 731 236 558

1707212808

Prodej pneumatik: Prodám kompletní
Pohledný 61/185 hledá ženu, zázemí i kola se zimními pneumatikami na Škodu
auto mám, chybíš mi jen Ty. Vánoce ve Felicii. 2000 Kč. Tel.: 720 750 511
dvou, tel.:737 491 860

najdete nás na

www.

vecernikpv.cz

Scházíš nám, ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš.

Dne 11. listopadu 2017
uplyne první rok od úmrtí
pana Františka ZEDKA.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná
manželka s rodinou.

16011421482

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

Dnes, tj. 6. listopadu 2017
vzpomínáme 3. výročí úmrtí
pana Františka STAVINOHY
z Prostějova.
Za vzpomínku děkují
sestra a bratr s rodinami.

a paní Zdeňku KIŠACOVOU.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera Zdena
s rodinou.

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

Nabízíme celoroční údržbu zahrad - teď
vhodná doba pro stříhání a tvarování
živých plotů. Dále přijímáme objednávky na úklid sněhu. Volejte 737 554 054,
email: rg.zahrady@gmail.com

Dne 2. listopadu 2017
uplynulo 4. výročí,
co nás navždy opustil
pan Štefan JURÁŠ.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka, dcera a syn
s rodinami.

A za vše, za vše dík. Za lásku,
jaká byla, za život, jaký byl...

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

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování

Dne 25. října 2017
jsme si připomněli
1. smutný rok od úmrtí
pana Jana PODHORNÉHO.
S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.
Utichlo srdce znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Utichlo a šlo spát,
budeme na něj věčně vzpomínat.

STĚHOVÁNÍ,
vyklízení
Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
PARNÍ ČIŠTĚNÍ koberců, čalounění
a interiérů vozidel. Ihned suché.
Dokonale čisté. Tel.: 777 806 688, Sběratel koupí barevné hutní sklo 60. let
Tel.: 603 161 569
www.ecosteam.cz

Dne 8. listopadu 2017
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Petra DOSTÁLA
z Vrbátek.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Hana, dcery Lucie
a Blanka a syn Petr.

ZVÍŘATA
Muž 71 let z venkova hledá menší drobnou ženu přiměřeného věku, řidíč. průkaz vítán. Najdeme se? Okr. Pv, Ol. Tel.: Prodám podomácku krmená prasata.
38 Kč/kg. Tel.: 777 302 902
739 046 685

Dne 3. listopadu 2017
jsme vzpomenuli 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Božena ŠENKOVÁ
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel Zdeněk
a dcera Zdena s rodinou.

Dne 9. listopadu 2017
uplyne 9 roků,
kdy nás navždy opustil náš tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Oldřich KAŠPÁREK
z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku
děkují syn Oldřich a dcery Marta
a Hana s rodinami.

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

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
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
Poslední rozlouèení
Pondělí 6. listopadu 2017
Milada Petýrková 1939
Jaroslav Lének 1929 Kostelec na Hané 14.00 kostel Kostelec na Hané
Kladno – Kročehlavy Středa 8. listopadu 2017
Hynek Přikryl 1924
Mostkovice René Arnošt 1970 Tvorovice 13.15 Obřadní síň Prostějov
Vlasta Skaličková 1928
Prostějov František Daniel 1946 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Ing. Lubomír Kovářík 1949 Prostějov Sobota 11. listopadu 2017
Ludmila Čehovská 1945
Stanislav Zatloukal 1931 Lešany 13.30 kaple Lešany
Olšany u Prostějova
Prostějov Ing. Josef Cetkovský 1926 Soběsuky
Zdeněk Wantulok 1948
Prostějov Josef Mikulík 1924
Margita Fujáková 1969 Domamyslice
František Drnovský 1949 Prostějov Drahomíra Freudenreichová 1949
Hradčany
Prostějov Petr Pospíšil 1970
Jana Vašíčková 1962
Otinoves
   $ #$

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
   $ #$
Ivo Smékal 1957 Prostějov
Antonín Fraus 1948 Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 6. listopadu 2017
Vladimír Rusina 1967 Alojzov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 10. listopadu 2017
František Mikulka 1935 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
:%  %Q
Pondělí 6. listopadu 2017
Františka Nováková 1928 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 9. listopadu 2017
Petko Velikov Slavov 1930 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst

Agrodružstvo Tištín přijme na HPP:
- traktoristu
- řidiče nákladního auta s profesním
průkazem
- opraváře zemědělských strojů s ŘP sk. T
- zedníka s ŘP sk. T
- pracovníka/ci do živočišné výroby
- hospodskou/pomocnou kuchařku
i brigádně
Nástup možný ihned. Služební byt je možno zajistit. Bližší info na tel.: 582 388 438
a 602 747 061.

PRÁCI NABÍZÍ

   !

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Kuchař/-ka
Pomocná síla do kuchyně
Provozní zámečníci (údržba)
Referenti logistiky
(zákaznický disponent/-ka)
Řidiči sk. C+E
Učitel/-ka matematiky
Zámečníci-soustružníci
Hospodářsko-správní
pracovník /-ce obce Alojzov

Pozice

Montážní dělníci
telekomunikačních rozvaděčů

14

22 000 Kč
24 000-25 000 Kč
26 020-33 930 Kč
18 000 Kč

ÚSV
střední odborné
vysokoškolské
střední odborné

MUBEA- HZP Prostějov
PV- RECYKLING Prostějov
ZŠ Klenovice na Hané
KITTEC, Vranovice Kelčice

ÚSO s maturitou

Obec Alojzov

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

16 000-24 120 Kč pružný

Plat (Kè)

90-110 Kč

Provoz

dvousměnný

Kvalifikace

základní + praktická škola

Firma

MICOS Prostějov

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

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

Právě tolik nabídek

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

bylo v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO

17101871221

17110321297

17110361303

17102511265

17110111286

17102621269

VEČERNÍKU

17110121289

17102621270

Kvalifikace
Firma
střední odborné
Dětský domov Plumlov
základní+praktická GASTRO Brno, Prostějov
DT Výhybkárna a strojírna, Prostějov
střední odborné

HLEDÁTE BRIGÁDU?

JE V PÁTEK
10. LISTOPADU
V 10.00 HODIN

Přijmu zedníky i živnostníky. Více info na tel.:
704 458 607

Plat (Kè)
Provoz
17 580-18 000 Kč jednosměnný
18 000-20 000 Kč turnusové
19 000 Kč
jednosměnný

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

UZÁVÌRKA

Firma NEKR SERVIS s.r.o. v Držovicích přijme do HPP horizontkáře
CNC. Nástup možný ihned. Informace
u pana Hlouška 777 743 604.

999

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

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

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

Pondělí 6. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?

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

Rudolfovo pekařství přijme:
- prodavačku pečiva,
- uklízečku ranní směny + sobota
- dělníka do výroby – provoz
Kostelec na Hané, ranní a noční směna,
provoz Prostějov brzká odpolední
Přijmeme na DPP dělníky do výroby.
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod Výhodou řidič s VZV. Po zapracování
možnost HPP. Tel. 777 099 406
Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru inva- Přijmeme pomocnou sílu do truhlářlidního důchodce se znalostí práce na ské výroby v Prostějově. Oprávnění
PC, noční směny a invalidní důchod- na VZV výhodou, nástup možný
kyni na úklid kanceláří. Zkrácené ihned. Více info na tel.: 605 710 365
pracovníúvazky,místovýkonuProstějov.
Informace na tel.čísle: 602 786 692.
Přijmeme automechanika do autoservisu a pracovníka do pneuservisu
Na lehčí manuální práce přijmeme v Prostějově. Platové ohodnocení až
zaměstnance brigádně možno i na HPP. 20 000 Kč. Nástup možný ihned. Pro
Tel.: 603 533 508
info volejte 777 870 729.
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.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 6. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

soutěže
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Také pětačtyřicáté 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 9. 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.

)%  =  Q% WWX[\]^_

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE






Nám. Spojenců
Radim FIALA, Mlýnská 29, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 500 Kč na koncert.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...






Predrag Benaček Hana KYŠOVÁ, G. Sachera 13, Prostějov
Výherce získává: JEDNA VSTUPENKA v hodnotě 500 Kč na koncert
OSMISMĚRKA

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE







LOUFANÁNEK
Radek HENEK, Runářov 95, Konice
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 350 Kč
a malý dárkový předmět.

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

SU
DO
KU





SUDOKU



7,6,4,7
Marie POSPÍŠILOVÁ, F. Stupky 12, Olomouc
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.
KŘÍŽOVKA

17102361238

 

Výherce získá #$!%& '()*+!
 
 



Nejlepší pražená káva od KAMIKAVA
Jiřina ZAŤKOVÁ, Dolní 36, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment e-shopu.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA
PŘEDSTAVENÍ ...... NA LEVÉ RUCE

Výherce získává  !"
    

PÍKAŘ, REAKCE, DRAHÁ, KMETI, POHOVKA, STÁDA, ŘECKO, LAUREÁT, SEŠUP,
KORAL, KUCHYŇKA, CÍTIT, SRÁZY, ZÁVĚRA, POKLOP, NANDU, SVÁTÁ, MUDRC,
ŘÁDEK, OBRYS, OPATI, METRY, CAPOT, UČITI

Pá - So - Ne
9:00 - 19:00

17102361223

17102061219

MÁME
OTEVŘENO

Výherce získává RODINNÉ VSTUPNÉ
 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

16093063154

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
KULTURY a graficky lehce poupravili lídra již legendárního seskupení, které se již tento pátek představí
v prostějovském "Kasku"

17102761252

Výherce získá #$!%& '()*+!
 
 

Výherce získává , !
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letos slavíme jubileum...

zveme vás...
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TIP ku
SUDOVÁ PŘITAŽLIVOST:
TŘI SESTRY A ALKEHOL
KDY: PÁTEK 10. LISTOPADU, 19:30 HODIN
KDE: SPOLEÈENSKÝ DÙM, KOMENSKÉHO UL., PROSTÌJOV

Spojení zlatavého moku a super muziky, to je koncert rockových
kapel Tři sestry a Alkehol. V dějinách hudby se vůbec poprvé tyto
dvě skupiny rozhodly uspořádat společné turné. A protože jsou
obě proslulé svými hospodskými písněmi, nesmí na jejich koncertě chybět dobré pivo Radegast, které se bude čepovat přímo na pódiu. Občerstvováni z něj budou samotní hudebníci, ale i návštěvníci v první řadě. Musíte si proto na koncert pospíšit, abyste mohli
v průběhu celého večera popíjet s těmito známými kapelami!
„Cesty osudu, jak praví klasik, jsou nevyzpytatelné. Nicméně již od devadesátých let minulého století si celé generace fanoušků obou souborů přáli, byť symbolické, spojení Staré Kovárny a Slamníku v jednu jednotnou, nikdy
nezavírající hospodu! Tento sen ožije právě v letošním pod-

zimu. Čtyři hodiny muziky, dobrého pití a skvělé zábavy!“
Kapely Tři sestry a Alkehol tak vyráží na společné turné Sudová
přitažlivost Radegast tour 2017. Jejich pubrockové (s hospodskou tematikou, pozn. red.) písně „uvidíte na vlastní uši a uslyšíte
na vlastní oči“ na pátečním koncertě v „Kasku“. S ryzí desítkou či
dvanáctkou v ruce si je můžete přijít užít již za 350 korun, když si
vstupenku zakoupíte v předprodeji, nebo za 400 korun při koupi
vstupenky na místě. Předprodej vstupenek probíhá v Hudebních
nástrojích Tyl v Kramářské ulici, v předprodejní síti Ticketstream
a jejich pobočkách či on-line na stránkách kapely Tři sestry.
Začátek koncertu, který pořádá MAMUT Agency a mediálním
partnerem je PROSTĚJOVSKÝ Večerník, odstartuje v 19:30
hodin, dveře Společenského domu se otevřou již v 18:00 hodin.

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 6. listopadu
14:00 Putování s dinosaury
americký rodinný film
17:30 Sněhulák
mysteriózní thriller USA
20:00 Chlapi nepláčou
německé drama
úterý 7. listopadu
14:00 Putování s dinosaury
17:30 Wind River
akční thriller USA
20:00 To
americký horor
středa 8. listopadu
17:30 Milada
české životopisné drama
20:00 Zabití posvátného jelena
mysteriózní thriller USA
čtvrtek 9. listopadu
17:30 Vražda v Orient expressu
americké detektivní drama
20:00 Suburbicon: Temné předměstí
komediální krimi USA
pátek 10. listopadu
15:30 Maxinožka
francouzský animovaný film
17:30 Vražda v Orient expressu
20:00 Suburbicon: Temné předměstí
sobota 11. listopadu
16:00 Cinetube
YouTube live show
20:00 Vražda v Orient expressu
neděle 12. listopadu
10:30 My Little Pony Film
americká animovaná komedie
15:30 Maxinožka
17:30 Vražda v Orient expressu
20:00 Suburbicon: Temné předměstí

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 7. listopadu
19:00 HLEDÁM DĚVČE
NA BOOGIE WOOGIE
Příběh sleduje osudy postav pana Myšky,
majitele firmy na výrobu sýrů Bernardýn,
jeho konkurentky - paní Dobrmanové,
vyrábějící sýry Dobrman, a jejich rodinných příslušníků. Celý děj se komplikuje
ve chvíli, kdy do hotelu přijíždí další Pavel
Zemanský. Prvorepublikový příběh skladatel doprovodil šlágry, které dnes vnímáme
jako osvěžující retro ve stylu Melody Makers Ondřeje Havelky.
Účinkují:Z.Mollíková/I.Plíhalová,adalší…
Režie: Dagmar Hlubková
Moravské divadlo Olomouc
středa 8. listopadu
19:00 JIŘÍ VODIČKA
A MARTIN KASÍK
abonentní koncerty na housle a klavír
pátek 10. listopadu
19:00 ZNOVU A LÍP
komedie o lásce, manželství a přehodnocování. Hrají: M. Daniel, K. Frejová
Režie: Martina Krátká
Divadlo Titans Praha (čtěte na straně 28)
sobota 11. listopadu
19:00 KLÍČ PRO DVA
Rošťácky bláznivá britská konverzační komedie o tom, jak ve svém bytě bez úhony
přežít setkání svých milenců, jejich manželek a dávných přátel.
Hrají: M. Drmolová, H. Švédová, a další…
Režie: Pavel Drmola
Moje divadlo Prostějov

Knihovna

Vápenice 9, Prostějov
Kino klub
úterý 7. listopadu
9:30 SETKÁNÍ S PAMĚTÍ
setkání absolventů letošního pokračovaŠkolní 4, Prostějov
cího kurzu trénování paměti, na němž se
středa 8. listopadu
bude cestovat, přemýšlet, soustředit se
14:00 DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
a přitom si opakovat některou z paměťoamerická komedie
vých technik
sobota 11. listopadu
středa 8. listopadu
15:00 MACH A ŠEBESTOVÁ
17:00 KOLÁŽE
NA PRÁZDNINÁCH 3
vernisáž výstavy koláží z vlastních kreseb
pásmo pohádek ČR
17:30 PŘÍŠERKY POD HLADINOU Bohumila Olšanského – konstruktéra a projektanta, ale také výtvarníka a fotografa, který
animovaná komedie USA
je znám svými kreativními fotografiemi a ne20:00 VETŘELEC: COVENANT
tradičními úpravami kreseb a snímků.
americký sci-fi horor
čtvrtek 9. listopadu
16:00 FOCENÍ S HARRYM
Kulturní klub
POTTEREM
Zúčastnili jste se online soutěže s Harrym
Potterem? Ať už jste vyhráli nebo ne, přiŠkolní 4, Prostějov
jďte na předávání cen. Po slavnostním
pátek 10. listopadu
vyhlášení se můžete nechat vyfotit v na18:00 TANEČNÍ VEČER NEJEN
šem fotokoutku s rekvizitami Harryho
PRO SENIORY
Pottera. Každý návštěvník dostane placku
do 30. listopadu
a záložku s motivem bradavických kolejí.
OLIVER HELLER
(Pernštýnské nám., Prostějov)
- AFFECT/EFFECT
17:00 PLÁNOVÁNÍ OBCE V PRAXI
výstava prací D. Vybírala, studenta ateliéru Hledání podoby města, ve kterém se dá
performance na brněnské Fakultě FVU
dobře žít - s kvalitní architekturou a živým veřejným prostorem. Moderovaná
Zámek Konice
diskuze zástupců dvou českých obcí, které
se rozvíjejí s vizí a je radost v nich bydlet:
do 15. listopadu
hlavní architektky města Litomyšle ZdeňFOTOGRAFIE V KONICI
ky Vydrové a starosty Dolních Břežan
výstava snímků „Jeseníky“ Ivo Netopila a Věslava Michalíka.
(Podkrovní sál)
„Příroda okem tuláka“ Vojtěcha Krejčího

DUHA

DUHA

ZUŠ V. Ambrose

Zámek Prostìjov

do 3. prosince
TVOŘENÍ S HUDBOU JE RADOST
Kravařova 14, Prostějov
výstava výtvarných prací spolku Koktejl
do 30. listopadu
pod vedením Květy Snášelové
ZAČÍNÁME
(výstavní sál)
výstava prací žáků VO (Galerie Linka)

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 26. listopadu
POD KŮŽÍ MARSYA
výstava k nedožitým 90. narozeninám
prostějovského rodáka Františka Sysla st.
(1927-2013) se věnuje nejen jeho restaurátorské činnosti, ale ve stejné míře i jeho
volné tvorbě

DIVADLO POINT
Olomoucká 25, Prostějov
sobota 11. listopadu
18:00 FINDING AMERIKA:
GANGSTEŘI Z NAŠEHO ODDÍLU
muzikálový příběh dvou kluků, kteří touží
po dobrodružství a hledají poklad amerického gangstera Lanzy Ručky, který zmizel
kdesi v Chicagu, se odehrává v době socialistických spartakiád, modrých košil a rudých šátků. Zavede však diváka i do tajných
barů chicagského podsvětí počátku minulého století.
(KD Malé Hradisko)

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 12. listopadu
AUTÍČKA PRO MALÉ I VELKÉ
Máte rádi retro a hračky? Tak přijďte
zavzpomínat na autíčka, která se vyráběla
v Československu v sedmdesátých až
devadesátých letech 20. století a hrály si
s nimi tzv. „Husákovy děti“. Do kouzelného světa autíček vtáhne sbírka 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.

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

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 12. listopadu
13:30 a 15:30 ČEPICE NAHORU,
ČEPICE DOLŮ
loutkové představení

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

najdete nás na

www.

vecernikpv.cz

akce v regionu...
Koncert Václava Hudečka v Mořicích
Světoznámý houslový virtuos Václav Hudeček, přední česká
pěvkyně Jana Hrochová a uznávaný cembalista Martin Hroch vystoupí tuto sobotu
11. listopadu v 16:00 a 18:00 hodin na benefičních koncertech v kostele sv. Martina
v Mořicích. Výtěžek z akce bude věnován na opravu unikátních mořických varhan.

Spisovatel o Jesenících

Cestopisná přednáška se spisovatelem a rozhlasovým redaktorem Miroslavem Kobzou
na téma Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku se koná dnes, tj. v pondělí
6. listopadu od 17:00 hodin v Městské knihovně Němčice nad Hanou. Proběhne také
autogramiáda stejnojmenné knihy autora.

Listopadové keramikování
SVČ Orion Němčice nad Hanou zve na Listopadové keramikování, které proběhne
v úterý 7. listopadu, kdy je na programu keramické tvoření z hlíny a následně 21. listopadu dohotovení samotného výrobku. Vždy od 18:00 do 20:00 hodin.

Za hudbou do Alojzova

Hudební večer v Alojzově se koná v pátek 10. listopadu v místním pohostinství od
19:00 hodin. Hudba - Bratři Hladcí - country, folk, lidovky. Bohaté občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

FLORBAL:
sobota 11. listopadu:
8:30 5. kolo Olomoucké ligy mužů (týmy
Kostelec na Hané „B“, Hranice „B“, Mohelnice „B“, Šternberk, Kojetín, SH Kostelec
na Hané).

HÁZENÁ:
sobota 11. listopadu:
10:30 Sokol II Prostějov – SK Kuřim (9. kolo
2. ligy mužů, SH ve Studentské ulici v Pv).
neděle 12. listopadu:
10:30 Sokol Kostelec na Hané-HK - Dolní
Cerekev(9.kolo2.ligymužů,sk.JižníMorava,
SH Kostelec na Hané).

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI
Sobota

11.11. 13.30 - 14.30

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 7. listopadu od 17:00 hodin je
na programu seminář na téma „Specifika
výchovy chlapců“
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 od 17:00 do 19:30 hodin
se koná KURZ EFEKTIVNÍHO
RODIČOVSTVÍ, setkání jsou zaměřeny
na výchovu k odpovědnosti a samostatnosti
ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* v pondělí 6. listopadu od 14:00 hodin se
uskuteční Kreativní dílna - přání z papíru, v níž se budou se tvořit zajímavé přání,
která ale může sloužit i jako úschovna na
drobnosti či obal na drobný dárek
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 6. listopadu od 16:00 hodin se
koná tvůrčí dílna KERAMIKA.
* v pátek 10. listopadu od 16:00 hodin je na
programu benefiční akce - beseda o ježcích,
jejich životě a zimním spánku

MC Cipísek
nám J.V. Sládka 2 Prostějov
* podpůrná ženská skupina „Prostějovský
Polokruh“ je otevřena nastávajícím maminkám, maminkám po porodu i s dětmi, každé sudé pondělí od 17:00 hodin
* šestnáctý ročník tradiční akce pro celé
rodiny spojené se sběrem krmení pro lesní
zvěř „Bude zima, bude mráz, aneb lampionová cesta za panem myslivcem“, se
uskuteční ve středu 8. listopadu (sraz před
MC Cipísek 16.50-17.00), svítící lampiony a krmení pro zvířata s sebou (kaštany,
bukvice, suché pečivo, kukuřice apod.)
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

Poradenská služba České obchodní inspekce probíhá vždy první pracovní pondělí
každého měsíce roku 2017 (červenec až
prosinec) v zasedací místnosti Odboru rozvoje a investic, kancelář č. 435 ve třetím poschodí Magistrátu města Prostějova, Školní
4. Konzultace probíhají v časovém rozmezí
od 13:00 do 16:00 hodin. Bližší informace
je možno získat na Odboru obecní živnostenský úřad Prostějov, Školní 4, v přízemí
budovy (kanceláře č. 143 až 147).
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).

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby Nemocnice Prostějov pořádá ve čtvrtek
nevidomým a slabozrakým občanům na 9. listopadu odpoledne Lekce předporodní přípravy. Přijít na přednášku mohou
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
zájemkyně v jakékoli fázi těhotenství, a to
AKADEMIE SENIORŮ pořádá na na základě registrace na internetové adrese
půdě LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov www.prednaskyprotehotne.nemocniv úterý 7. listopadu od 14:00 hodin ceprostejov.agel.cz nebo objednávky na
přednášku na téma „Bonsaje“, kdy se do- čísle 582 315 710.
zvíte vše o historii, typech a základech
<<< www.vecernikpv.cz
tvarování bonsají

SHÁNÍTE ÈTENÍ NA PODZIM? MÁME TEN SPRÁVNÝ TIP! PROSTÌJOV-HANÁCKÝ JERUZALÉM
       "#$%&'()*+',+./    $
MILUJE
M
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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SPOLEČNOST

Číslo 45tRočník 21

Hrál hokej proti Detroitu,
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SEBASTIAN
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Naleznete
uvnitř

2017
DEVÍTKA
FINIŠUJE
 Tipovací soutěž
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
čeká na finále. Kdo získá dvacet tisíc
korun?
strany 23

DERBY PRO
ESKÁČKO

 Prostějovští fotbalisté naplnili
v hanáckém derby na půdě 1.HFK
Olomoucrolifavorita
strana 29

EXKLUZIVNĚ

Vesmírná Tour 2017
populárního zpìváka
odstartovala v pátek
ve Spoleèenském domì

Martin ZAORAL
L

  !"# "$

PROSTĚJOV To musel být zážitek! Proti hokejovým klubům, jejichž jména známe pouze prostřednictvím zpráv SENZAČNÍ
a televizních přenosů ze zámořské NHL, si zahrál desetiletý Michael Nazad z Prostějova.
Šikovný kluk, který prošel jestřábí přípravkou, v současnosti působí v Uničově. Na turnaj do VÍTĚZSTVÍ
amerického Detroitu odletěl coby součást českého mládežnického výběru Czech Knights.  Tým BK Olomoucko se rozjíž-

strana 24

JEDNOU


 Na zkoušku do 15. prosince tohoto
roku s opcí do konce sezóny přišel do
týmu prostějovských Jestřábů Viktor
Nestrašil, bratr reprezentanta Andreje.

\  : :]$<D $#   #;  ^_D ';
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Sobotní odpoledne
REKORDNÍ
utovete
ŠLÁGR VEČERNÍKU - SPORTY

burza a

rán;

 Zajímavou aktivitu realizují na
Střední odborné škole podnikání
a obchodu v Prostějově. Pro žáky
9. tříd prostějovských základních škol
připravili workshopy věnované mediální gramotnosti se zaměřením na
reklamu.
 V 6. kole první ligy basketbalistů
vyhrál tm BCM Orli Prostějov na půdě
Šlapanic 73:66. Zářil 17-bodový Borovka.
 Položením dušičkových věnců
uctili ve středu 1. listopadu ředitelka
Městského divadla v Prostějově Jana
Maršálková a ředitel společnosti Národní dům Jan Páleník památku mecenášů Národního domu v Prostějově
manželů Karla a Karly Vojáčkových.
Čtěte na www.vecernikpv.cz!
 Na turnaji s dotací 15 000 amerických dolarů v estonském Tartu si prostějovský tenista Zdeněk Kolář zahrál
finále. První nasazený hráč v boji o titul
potom nestačil na finského kvalifikanta
Harri Heliovaara 3:6 5:7.

➢

dí! O víkendu vyválčil cenný triumf na horké půdě v Opavě
strana 38
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PROSTĚJOV Hanácký auto moto veterán klub v AČR Prostějov uspořádal v letošním roce už druhou motoristickou burzu. Polovina parkoviště před hypermarketem Tesco se uplynulou sobotu
ráno zaplnila jak desítkami prodejců různého motoristického zboží, tak stovkami návštěvníků.
Všichni něco sháněli, nejčastěji náhradní díly, které už v dnešních obchodech prostě neseženete...

REPORTÁŽ Z TÉTO UDÁLOSTI NAJDETE NA STRANĚ 25

boje na zelených trávnících aneb

➢

KAM ZA F

bude nabité

PROSTĚJOV Kdo rád chodí v roli diváka či přímo fanouška na týmové
sporty, ten si v sobotu 11. listopadu odpoledne přijde v Prostějově bohatě na své. Stihnout může hned tři lákavé mače různých odvětví.
Jako první je na programu fotbal, když od 14:00 hodin přivítají muži
1.SK Prostějov v areálu SCM za místním vlakovým nádražím celek FC
Viktoria Otrokovice. Půjde o zápas 15. kola MSFL, v němž domácí budou hájit druhé místo tabulky proti soupeři, jenž letos bojuje o záchranu.
Hned po skončení duelu v kopané je potřeba se rychle přesunout do haly
Sportcentra DDM, kde od 15:30 hodin už bude v plném běhu duel 5. dějství UNIQA extraligy žen ČR mezi volejbalistkami VK Prostějov a TJ Sokol Frýdek-Místek. Také zde je jasným favoritem domácí mančaft z Hané
coby obhájce devíti mistrovských titulů.
Sobotní sportovní maratón pak rovněž v hale Sportcentra DDM zakončí
střetnutí 8. kola basketbalové Kooperativa NBL, ve kterém muži BK Olomoucko hostí výběr NH Ostrava. Tady půjde o bitvu dvou družstev ze
spodních pater tabulky, ve hře tudíž potenciálně bude případný postup
do play-off.
Tak co, zvládnete v hledištích jako opravdoví příznivci všechna tři utkání?
(son)

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 13. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 13. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 13. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 13. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 13. KOLO

SK LIPOVÁ
FC KOSTELEC NA HANÉ
SOBOTA 11.11. 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

SK PROTIVANOV
FK NĚMČICE NAD HANOU
SOBOTA 11.11. 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

TJ SOKOL ČECHOVICE
FK SLAVOJ KOJETÍN
NEDĚLE 12.11. 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

TJ SMRŽICE
TJ SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
SOBOTA 11.11. 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

TJ SOKOL V PIVÍNĚ
FK SLAVOJ KOJETÍN „B“
NEDĚLE 12.11. 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

22

letos slavíme jubileum...

výsledkový servis
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Foto: Marek Sonnevend
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21. KOLO WSM LIGY

„Za dva body jsme rádi.“
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Takové drama jsme ani nečekali
a lepší koncovku si ani nemohli vysnít! O vítězi mimořádně
atraktivního ročníku FOTBALOVÁ
DEVÍTKA s tučnou prémií pro vítěze totiž rozhodne až úplně poslední bonusové kolo. Po pětadvaceti
dějstvích se na čele průběžného
pořadí seřadila hned dvojice tipujících se stejným počtem bodů,
přičemž mezi nimi je jedna žena!
Dlouhodobě vedoucího Jiřího
Horáka dohnala v samotném finiši
Pavla Maliňáková. Toto duo aktuálně sesbíralo shodně 182 bodíků a
o celkovém vítězi tudíž rozhodne
závěrečné klání. Kdo bude úspěšnější v těchto devíti zápasech, pobere nejen jednotlivé prvenství,
ale především se stane celkovým
vítězem či vítězkou. V případě rovnosti bodů i po nadcházející sobotě rozhodne větší počet triumfů
v jednotlivých kolech.
Teoretickou naději na DVACET
TISÍC KORUN a další ceny sice ještě živí duo Radek Motal a Roman
Cibulka, které by však muselo využít nenadálého selhání vedoucí
dvojice. V těsném závěsu je i pátý
Josef Václavík. Tuhý boj se očekává
i ve druhém kvintetu elitní desítky,
která se může těšit na hodnotné
ceny. A aby měli motivaci i další,
drobnými dárkovými předměty
pak odměníme celou první dvacítku. Právě DVACET LET je totiž letos
PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku.

GRATULUJEME

V minulém
týdnu si přišla
pro výhru
z 24. kola

MANŽELKA
FRANTIŠKA

PATZE

Foto: Milan Fojt

výsledkový servis
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VRCHOL TIPOVAÈKY JE TADY!

HODINA H UDEØILA:
HORÁK VS. MALIÒÁKOVÁ

Pětadvacáté kolo bylo současně již třináctým podzimním dějstvím a přineslo velké drama. Nejvyšší zisk třinácti bodů totiž nasbíralo hned trio tipujících. Štěstí při losu se pak usmálo na Libora Nakládala, o druhé a třetí
místo se pak podělili Jiří Svobodník a Jiří Paul. O bodík zpět pak zůstalo hned kvarteto Polehla, Kouřil, Musil
a Maliňáková. Průběžný lídr Jiří Horák získal další dva body méně a dělil se o 13. až 29. místo.
Jak jsme nastínili v minulém vydání, závěr fotbalové tipovačky měli v rukou svazoví bafuňáři. Existovaly de facto
tři varianty, z nichž nakonec „zvítězilo“ nejpravděpodobnější za „B“, kdy byl přidán ještě jeden náhradní víkend
a tím i možnost přídavku v podobě zcela závěrečného kola. A to rozhodne skutečně o všem, přičemž vězte, že
bojovat se vyplatí o každý bodík. Každá příčka totiž bude mít svoje vlastní originální ohodnocení.
Naposledy si zopakujme, že celoroční tipovací soutěž určená věrným čtenářům Večerníku odmění celkového vítěze částkou DVACET TISÍC KORUN. Zkrátka pak určitě nepřijdou ani ostatní úspěšní tipéři. Sólo se bude počítat
i podzimní část, jejíž vítěz si mimo jiné může chystat hrdlo a žaludek na padesátilitrový sud černohorské dvanáctky.
Také toto pořadí zveřejníme v příštím čísle, kde najdete i konečný sumář. 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, máte poslední šanci!

JEDNODUCHÉ ZAPOJENÍ

O CO SE HRAJE?

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 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!

Vítěz nadcházejícího dějství se může opětovně
těšit na multipack výběrových piv od partnera
naší soutěže PIVOVARU ČERNÁ HORA a
vzhledem k poslednímu mimořádnému kolu i
na CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Na druhého a třetího
v pořadí pak čekají dárkové poukazy a upomínkové předměty.

POZOR, OD 11. ZÁŘÍ PLATÍ NOVÝ KONTAKTNÍ E-MAIL: fotbal.devitka@vecernikpv.cz
POŘADÍ 25.KOLA
1. Libor Nakládal 13 bodů, 2.-3. Jiří Svobodník a Jiří Paul oba 13 bodů, 4.-7. Michal
Polehla, Jaroslav Kouřil, Petr Musil, Pavla
Maliňáková všichni 12 bodů, 8.-12. Jiří
Možný, Radek Motal, Zdeněk Langr, Lukáš
Antl, Tomáš Lakomý všichni 11 bodů, 13.29. Vlastimil Rybařík, Jitka Vlachová, Zdeněk Majer, Jaromír Seidler, Bob Hála, Tereza Kučerová, Martina Matušů, Ivo Zmeškal,
Jiří Kočař, Jaromír Přecechtěl, Božena
Jahnová, Petr Přibyl, Jiří Horák, František
Sedlák, František Grulich, Karel Štěpánek,
David Blahák všichni 10 bodů, 30.-42. Miluše Musilová, Ondřej Nejezchleba, Rostislav Spáčil, Drahomír Duchek, Renáta Benešová, Vlastimil Dostál, Miroslav Růžička,
Bohumír Arnošt, Tomáš Frňka, Jan Vysloužil, Jakub Jamrich, Ladislav Pírek a David
Gryglák vvšichni 9 bodů, 43.-53. František
Svobodník, František Vysloužil, Jiří Svoboda, Věra Jurenková, Antonín Daněček,
Zdeněk Pazdera 2, Jiří Spáčil, Petr Látal,
Jana Klusová, Stanislav Konupka, Jiří Svozil
všichni 8 bodů, 54.-76. Jindřich Stach, Oldřich Trávníček, Michal Petržela, Richard
Vaverka, Vladimír Kouřil, Jaroslav Drábek,
Vladimír Krč, Zdenek Pazdera 1, Jiří Hájek,
Edvard Drtil, David Dostál, Miroslav Pluháček, Roman Ryba, Josef Trubka, Pavel
Novák, Roman Cibulka, František Horák,
Ladislav Šťastný, Michal Lužný, Rudolf Trefený, Josef Václavík, Klára Knápková, Lukáš
Král všichni 7 bodů, 77.-82. Květoslav Nejezchleba, Oldřich Lošťák, Majka Lusková,
Josef Soldán, Miloslav Ondrouch, Martin
Hlavinka všichni 6 bodů, 83.-88. Miloslav
Brázda, Vladimír Kaštyl, Karel Sklenář,
Vendula Musilová, Květoslav Lužný, Lenka
Karáskovávšichni 5 bodů, 89.-91. Zdeněk
Halenka, Vladimír Staněk, Oldřich Horák,
92.-93. Jaroslav Jordán, Tomáš Gottwald
oba 3 body, 94. David Karhan 2 body, 95.
Markéta Kaštilová 1 bod.

VÝSLEDKY

l<m

25. kolo – FOTBALOVÉ DEVÍTKY

1. 1. HFK Olomouc - 1. SK Prostějov (2) 1:4
2. Kralice - Medlov (X) nezahájeno
3. Konice - Haňovice (1) 2:1
4. Plumlov - Lipová (2) 0:1
5. Smržice - Lipník (2) 2:5

6. Klenovice - Ústí u Hr. (0) 1:1
7. Horní Štěpánov - Brodek u Pv (1) 9:3
8. Otaslavice - Určice B (1) 5:2
9. Brodek u Kon. - Čechovice B (1) 8:1

TIPOVACÍ KUPÓN
l<m
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 26. KOLO:
TIP

1

0

2

1. 1.SK Prostějov - Otrokovice
2. Protivanov – Němčice n. H.
3. Lipová - Kostelec
4. Beňov - Určice
5. Smržice - H Moštěnice
6. Nezamyslice – Hvozd
7. Skalka – Němčice n. H. „B“

PRŮBĚŽNÉ CELKOVÉ POŘADÍ PO 25.KOLE
1. - 2. Jiří Horák a Pavla Maliňáková oba 182 bodů, 3.-4. Radek Motal a Roman Cibulka oba
177 bodů, 5. Josef Václavík 176 bodů, 6. Zdeněk Pazdera 1 174 bodů, 7. Rudolf Trefený 173 bodů,
8.-9. Jaroslav Kouřil a Miloslav Ondrouch oba 172 bodů, 10. Roman Ryba 169 bodů, 11.-12. Miroslav Růžička a David Gryglák oba 168 bodů, 13.-14. Oldřich Lošťák, Renáta Benešová oba 167
bodů,15. František Patz 164 bodů, 16.-18. Lukáš Antl, František Sedlák, Jana Klusová všichni 163
bodů, 19.-22. Bob Hála, František Grulich, Michal Lužný, Jakub Jamrich všichni 161 bodů, 23.
Antonín Daněček 160 bodů, 24.-28. Jitka Vlachová, František Svobodník, Květoslav Nejezchleba,
Martin Hlavinka, Petr Müller všichni 159 bodů, 29.-31. Richard Vaverka, Karel Štěpánek, Ladislav Šťastný všichni 158 bodů, 32. Michal Petržela 157 bodů, 33.-35. Jaromír Seidler, Petr Musil,
Jan Vysloužil všichni 156 bodů, 36.-37. Jaromír Přecechtěl, Miroslav Coufalík všichni 155 bodů,
38.-41. Zdeněk Halenka, Drahomír Duchek, Zdeněk Pazdera2, Josef Trubka všichni 154 bodů,
42.-43. Jaroslav Drábek, Lukáš Král oba 153 bodů, 44.-46. Vladimír Kouřil, Jiří Paul, Květoslav
Lužný všichni 152 bodů, 47. Zdeněk Majer 151 bodů, 48.-49. Stanislav Konupka, Ladislav Pírek
oba 150 bodů, 50.-51. Jiří Kočař, Edvard Drtil oba 149 bodů, 52.-54. Jiří Spáčil, Tomáš Lakomý,
David Blahák všichni 148 bodů, 55. Jaroslav Jordán 146 bodů, 56.-60. Vladimír Staněk, Karel Sklenář, Petr Látal, Pavel Novák, Lenka Karásková všichni 145 bodů, 61. Miroslav Pluháček 144 bodů,
62.-64. Michal Polehla, Ivo Zmeškal, Libor Doležel všichni 143 bodů, 65.-66. Vladimír Kaštyl,
Josef Soldán oba 142 bodů, 67. Petr Přibyl 141 bodů, 68.-70. Tomáš Frňka, Jiří Svozil, Kamil Kohoutek všichni 140 bodů, 71.-73. Vladimír Krč, Eva Halousková, Petra Halousková všichni 139
bodů, 74. Oldřich Trávníček 138 bodů, 75.-76. František Vysloužil, Zdeněk Langr oba 137 bodů,
77. Jiří Hájek 136 bodů, 78.-82. Jiří Svoboda, Rostislav Spáčil, František Horák, Roxana Müllerová,
Jakub Zatloukal všichni 134 bodů, 83.-85. Miluše Musilová, Tereza Kučerová, Jan Buigl všichni
133 bodů, 86.-87. Miloslav Brázda, Vendula Musilová oba 132 bodů, 88. Klára Knápková 131
bodů, 89. Magdaléna Vránová 130 bodů, 90. Roman Prokeš 128 bodů, 91. Zbyněk Lošťák 127
bodů, 92. Oldřich Horák 124 bodů, 93.-94. David Karhan, Vladimír Franc oba 121 bodů, 95.
Vlastimil Dostál 120 bodů, 96. Věra Jurenková 112 bodů, 97. Martin Kučera 110 bodů, 98. Lukáš
Frys 105 bodů, 99. Radovan Vičar 104 bodů, 100. Bohumil Pražák 102 bodů, 101.-102. Vlastimil Rybařík, Aleš Rus oba 98 bodů, 103. Markéta Kaštilová 96 bodů, 104. Božena Jahnová 94
bodů, 105. Tomáš Gottwald 90 bodů, 106. Dušan Vrána 89 bodů, 107. Matěj Nakládal 86 bodů,
108. Karel Brachtl 79 bodů, 109. A. Vičar 78 bodů, 110. M. Slezák 76 bodů, 111. Jiří Možný 75
bodů, 112. Jiří Svobodník 74 bodů, 113. Michal Brachtl 72 bodů, 114. K. Spartakus 70 bodů, 115.
Majka Lusková 68 bodů, 116. Lukáš Vyroubal 64 bodů, 117. O. Vymazal 63 bodů, 118. Anna
Svobodníková 57 bodů, 119. Libor Nakládal 54 bodů, 120. N. Frysová 50 bodů, 121.-122. Martina Matušů, David Dostál oba 47 bodů, 123.-124. P. Sekanina, P. Zajíček oba 40 bodů, 125. Marie
Nejedlá 37 bodů, 126.-127. Jindřich Stach, Jan Vítek oba 34 bodů, 128. Jan Makovec 32 bodů,
129. Ondřej Nejezchleba 27 bodů, 130. J. Doležel 23 bodů, 131. H. Prášilová 13 bodů, 132. Miloslav Karásek 12 bodů, 133. M. Vojkůvková 11 bodů, 134. Bohumír Arnošt 9 bodů, 135.-136. J.
Vymazal, Z. Jurenka oba 8 bodů, 137.-138. A. Složil, M. Hálová oba 7 bodů, 139.-140. E. Zapletal,
Jaroslav Ježek oba 6 bodů, 141. J. Petz 5 bodů, 142.-143. D. Navrátil, David Prášil oba 2 body.

8. 1.SK Prostějov – Jihlava dorost
9. Olšany – Velké Losiny dorost

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

SEBASTIAN:   
3      
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JOSEF ROHÁČEK

stalo zvykem negovat všechno a všechny,
důstojnou, zajímavou a hezkou oslavu
události, která se stala již před 99 lety.
V Prostějově se již několik let daří takovou oslavu uspořádat. Díky finančním
příspěvkům z kraje i magistrátu bývá abonentní koncert na konci října pojat jako
oslava výročí založení republiky. Vystoupit
má velké těleso - Moravská filharmonie s programem, který je natolik atraktivní,
že zaujme širokou vrstvu posluchačů. I takové, kteří kromě tohoto koncertu celý další
rok na koncert nepřijdou.
Na úvod vždy krátce promluví ten, kdo
stojí v čele radnice. Letos tedy již potřetí paní
primátorka Alena Rašková. Publikum si
i letos vzpomnělo na její žádost zahrát i slovenskou část hymny. Protože se ale po dva
předchozí roky tento požadavek nesetkal
u orchestru s úspěchem, tak paní primátorka na orchestr nespoléhala a přivedla s sebou malý sbor. A ten zpěv zahájil. Možná
to ani nebylo potřeba, letos poprvé hymnu
nehrál orchestr – a že je to zážitek slyšet
hymnu v podání velkého symfonického orchestru! – ale zpíval celý sál. A zpěv zaplnil
divadlo tak, že to muselo být slyšet až venku.
Paní primátorka mohla být spokojená:
její inovace se vydařila, konečně se dočkala
i slovenské hymny.
Následovala její krátká, ale velmi vydařená
řeč. Bez papíru, bez frází, s přiměřenou
dávkou patosu, dostatečně slavnostní. Tentokrát i skalní kritik musel uznat, že kritizovat nebylo co. Navíc na přednesu bylo
poznat, že paní primátorka byla zvyklá
desítky let promlouvat ke studentům tak,
aby je zaujala.
A pak už k dirigentskému pultu zamířil
nový dirigent Moravské filharmonie,
který poprvé vystoupil v Prostějově. Stálé
publikum jej očekávalo s napětím, jeho
předchůdce Petr Vronský byl mimořádně

si získal publikum nejen svým mládím
a vizáží, ale i temperamentem, se kterým
se zhostil nastudování předvedeného programu i vedení orchestru. Přes svoje mládí
má tento absolvent Pražské konzervatoře,
který kromě dirigování absolvoval i v oboru
klasický zpěv, za sebou již řadu výrazných
domácích a zahraničních úspěchů.
Hvězda programu – pěvkyně Jana Šrejma
Kačírková – je rovněž absolventkou
Pražské konzervatoře, kterou absolvovala roku 2006. Ale za relativně krátkou
dobu působení na operních jevištích
stačila posbírat řadu ocenění, za všechny
zmiňme například to, že je dvojnásobnou
držitelkou Ceny Thálie, a vystoupit na
zahraničních festivalech po boku pěvců
slavných jmen.
Na programu koncertu, který byl zvolen
tak, aby umožnil předvést se v plném lesku
jak pěvkyni, tak orchestru a zároveň zaujmout i široké, z velké části laické, publikum,
byly árie z oper Rossiniho, Belliniho, ale
především z oper Gaetana Donizettiho,
populárního italského operního skladatele
první poloviny 19. století. Výsledkem byly
dlouhé ovace publika vestoje, které byly
tentokrát plně na místě.
Škoda že takových oslav není v roce
více. Milovníci umění se musí spokojit
v průběhu sezóny s podstatně menšími
hudebními tělesy, protože ty necelé dvě
stovky předplatitelů koncertního cyklu
nedají dohromady na vstupném tolik, aby
se zaplatil velký orchestr. To není v žádném
případě kritika, neboť hudebníci, kteří do
Prostějova zajíždějí, představují světovou
špičku, na kterou se stojí v Japonsku nebo
Spojených státech fronty a tleskají jim
zaplněné sály. Ale na velké těleso se musí
zajet do Olomouce nebo Brna. S jedinou
výjimkou, a tou je právě státní svátek 28.
října. Díky za takto podařenou oslavu!

Je těžkévymysletv dnešní
$ 5 $ wW6  +
době, kdy se populární. A nový dirigent Robert Jindra

( 

Tour 2017. Sebastian se na podzim
představí hned v jedenácti městech
po celé republice, přičemž koncerty
budou hostit kulturní centra i kluby
a v Praze vystoupí v Lucerně.
Vraťme se do Společenského domu
v Prostějově. Sebastian si pro své příznivce nachystal skutečně obrovskou
show. Během generálních zkoušek
v uplynulém týdnu proto kapela la-

dila i nové LED nasvícení. „S obrazovkou a světly jsme show posunuli
o kus dál, aby z toho měl divák nějaký
zážitek, i když nepůjde o festivalové
aranžmá,“ upozornil Remsa.
Více jak dvouhodinový koncert nemohl nikoho zklamat. Sebastian zazpíval různé žánry, a jelikož do textů
písniček dává víc ze sebe, snaží se být
dospělejší, najde si tak to své každá
věková skupina. V prostějovském
publiku přitom převažovala zejména mládež mezi třinácti a třiadvaceti
lety, sem tam byli vidět čtyřicátníci
nebo padesátníci. Užili si to všichni.
„Když jsem v roce 2014 nahrával
klukům z Atmo Music vokály do
skladby Polety, bral jsem to spíš jako
jednorázovou zkušenost než jako
možnost nastartovat hudební kariéru. Měl jsem tehdy za sebou neúspěšný pokus prosadit se v talentové
soutěži s kapelou Just Try a cílevědomě nic neplánoval. Přesto se můj
život od základu změnil. Z Poletů se
stal hit, já dostal šanci podepsat nahrávací smlouvu a vydat vlastní singl.
Na okamžik, kdy jsem poprvé slyšel
písničku Toulavá z rádia, se nedá
zapomenout. Makal jsem v továrně
a hlavu měl plnou snů i falešných
představ. Ale chytil jsem šanci a šel

Z VERNISÁŽE

si za svým. Zariskoval jsem, nechal
práci a hudbě se začal věnovat naplno,“ zavzpomínal na začátky své kariéry Sebastian Navrátil.
Jeho úspěchy se dostavily záhy.
Z Toulavé se stal nejstreamovanější
český singl roku 2015, stal se Objevem roku na Óčku i v cenách rádia Evropa 2, získal talentovaného
Slavíka. Následovaly hity Záchranný bod, Až na to přijde a Hvězdy,
v březnu 2017 vydal první album,
které bylo oceněno Zlatou deskou.
Absolvoval i první samostatné turné. Jako předskupina před Kryštofem dostal Platinovou desku.

BYLI JSME
U TOHO

„Album Hvězdy pro mě bylo dalším důležitým krokem. Pracoval
jsem na něm dva roky a snažil se
do každé jeho písničky dostat pocity i emoce, které jsem za tu dobu
prožil. Deska získala zlatý certifikát,
který se uděluje za její prodej. Je to
tedy vyznamenání, které hudebníkovi dávají jeho fanoušci, o to je
taková pocta krásnější,“ ohlíží se za
dosavadní kariérou popový zpěvák,
který na závěr pátečního koncertu
v Prostějově potěšil své fanoušky
dlouhotrvající autogramiádou, při
níž měl přední místo zajištěn handicapovaný fanoušek.
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dostudují, protože absolventi jsou již
rozebráni,“ dodal Čmela.
Výstava potrvá od 5. do 26. listopadu, otevřeno vždy v neděli, úterý
a čtvrtek od 14 do 16 hodin. Kdo
bude chtít práce studentů školy věnovat například jako dárek, bude
mít šanci na vánoční výstavě, která
se v prostorách školy bude konat
14. a 15. prosince.

   /  

PROSTĚJOV V nezvyklý čas sehrají
volejbalistky VK Prostějov svůj druhý soutěžní duel na domácím hřišti
této sezóny. Střetnutí 5. kola UNIQA
extraligy žen proti Frýdku-Místku je
totiž na programu v sobotu 11. listopadu již od 15:30 hodin klasicky v
hale Sportcentra DDM.
„Původně jsme měli hrát až v šest večer,
ale vznikla termínová kolize s utkáním
basketbalistů BK Olomoucko proti
Ostravě. Nakonec jsme jim vyšli vstříc,
přenechali čas osmnáct hodin a náš zápas předsunuli na půl čtvrtou odpoledne,“ objasnil mírné šachy Peter Goga,
sportovní manažer vékáčka.

Bez ohledu na tuto změnu dojde k souboji mezi dvěma týmy z čela průběžné
tabulky. Hanačky ji vedou dle očekávání díky čtyřem dosavadním vítězstvím
bez jediného ztraceného bodu, ale vysoké postavení severomoravského celku může být pro leckoho překvapením.
Nutno však podotknout, že frýdecko-místecký výběr jen zužitkoval příznivý
los.
Aktuální ročník elitní tuzemské soutěže otevřel jasným triumfem 3:0 na hřišti outsidera Fénixu Brno, načež stejně
hladce 0:3 podlehl ambicióznímu nováčkovi z Liberce. Pak ovšem vybojoval
cennou výhru 3:1 v Přerově a poradil

37

ně Polska Agnieszka Mitrega s Kateřinou Kvapilovou a na liberu Natálie
Radivojevičová.
„Frýdek-Místek nepatří k nejsilnějším
v lize, na druhou stranu určitě nemá
slabé družstvo. Pravidelně postupuje
do play-off a rovněž letos bych ho tipoval někam na začátek druhé poloviny tabulky. Každopádně nesmíme nic
podcenit, vzájemné utkání je potřeba
pojmout zodpovědně. Především se
chceme vyvarovat zbytečných herních výpadků a kvalitním výkonem
dospět k jednoznačnému vítězství,“
shrnul prostějovský kouč Miroslav
Čada.
(son)

PROSTĚJOV Podruhé během
krátké doby mají prostějovské volejbalistky mezi dvěma extraligovými zápasy poměrně dlouhé volno,
tentokrát celý týden mezi uplynulou bitvou na KP Brno a nejbližším
soubojem s Frýdkem-Místkem. Na
rozdíl od minulého podobného případu si však nyní tuhle pauzu zpestří

přípravným střetnutím, navíc hodně
kvalitním.
„Domluvili jsme si přátelák s týmem BKS
Bielsko-Biala, který v posledních letech
stabilně patří do širší polské špičky. Nastoupíme na jeho hřišti ve středu 8. listopadu od čtrnácti hodin a moc se těšíme
na kvalitní mezinárodní konfrontaci se
silným účastníkem Orlen ligy, což nám

směrem k blížící se Champions League
může jedině pomoct,“ informoval Večerník hlavní kouč žen VK Miroslav Čada.
Nadcházející přípravný mač má kromě
předpokládané vysoké herní úrovně
i další výhody. „Bielsko-Biala není tak
daleko, jen něco přes sto sedmdesát kilometrů. Proto jsme se dohodli na začátku
vzájemného utkání už ve dvě odpoledne

s tím, že do Polska vyrazíme brzy dopoledne a na cestu zpět se vydáme hned po
skončení zápasu, abychom se domů vrátili normálně večer a ne až někdy v noci.
Tím pádem odehrajeme špičkové střetnutí, jež přitom nijak nenaruší tréninkový program celého týdne a nezpůsobí
žádnou přehnanou únavu z dlouhého
cestování,“ vypíchl Čada.
(son)

proti Bielsko-Biale

Ve středu přátelák v Polsku

si také se Šternberkem. Tím pádem se
dostal na devítibodový zisk a prohání
největší favority.
Reálně by přitom TJ Sokol měl patřit
spíš do spodní poloviny extraligového
pořadí, když v minulém ročníku obsadil šestou příčku a přes léto se nijak
výrazně neposílil. Přesto zkušený trenér Leopold Tůma spoléhá zejména na
dvě příchozí hráčky: smečařku Markétu Kukučovou z Ostravy + univerzálku
Adélu Borovcovou ze Šternberka. Do
základní sestavy dále patří na nahrávce
Denisa Kavková či polská akvizice Izabela Blasiak, na druhé smeči Daniela
Pavelková, na blocích druhá vyslanky-

Doma s Frýdkem-Místkem v sobotu už od půl čtvrté
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ƔƔ Dostavily se před utkáním nostalgie či podobné pocity?
„To už je tak dávno, co jsem za Brno
hrála, že vůbec ne. Prožívala jsem to
úplně normálně. Výhoda však určitě
byla, že sem do haly jsem mohla dorazit kousek z domova a nemusela jet
autobusem z Prostějova. Holky zvládly

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

cestu po dé jedničce beze mě.“ (smích)
ƔƔNerozptýlily vás četné rozhovory
s řadou přátel a známých, s nimiž jste
se před duelem hojně bavila?
„Samozřejmě je jasné, že tady v Brně
znám spoustu lidí, ale prohodit s nimi
pár slov před rozcvičkou a rozehráváním mě nemohlo nijak rozhodit. Spíš
právě naopak. Potkat třeba holky, se
kterými jsem kdysi ještě hrávala v jednom mančaftu, bylo moc příjemné.“
ƔƔSamotný zápas jste zvládly z vašeho pohledu jak?
„Já myslím, že dobře. Soupeřky měly
fakt výborný servis, a když jim vycházel, dělaly nám problémy. Ale nakonec
jsme se s tím na přihrávce dokázaly

tak, jak jsme měly.“
ƔƔ Co rozhodlo?
„Asi to, že po několika bodových šňůrách
Brna zásluhou toho skvělého podání
jsme vždycky dokázaly hned samy odpovědět naší vlastní sérií bodů. Nikdy jsme
tedy neprohrávaly dlouho a vedení si pokaždé vzaly rychle zpátky, což bylo důležité. Zareagovaly jsme přesně tak, jak se má.
Jinak ale klobouk dolů před tím servisem
domácích i příjmem našich holek, které
se s tím dobře popraly.“
ƔƔ Jdete coby kolektiv výkonnostně
nahoru?
„Dneska bylo podle mě vidět, že jo. Na rozdíl od minulých zápasů s Ostravou i předtím v Olomouci jsme konečně neztratily

taky na hraně. Nicméně naše výpadky už
tady v Brně nebyly tak velké a víceméně
celé střetnutí jsme odehrály na nějaké
úrovni, což bychom jako favoritky měly.“
ƔƔ Mnoho posledních let jste strávila
v Polsku, s nímž máte i po přestupu do
Prostějova zatím časté kontakty v podobě přípravných duelů. Nakolik vítáte středeční přátelák v Bielsko-Biale?
„To bude rozhodně dobrá konfrontace,
protože si zahrajeme s kvalitním soupeřem. Přece jen jde o něco jiného než
v české lize, navíc si vyzkoušíme spoustu potřebných věcí ve hře. A navíc nám
mezinárodní utkání na vyšší úrovni jistě
pomůže směrem k Champions League,
která se pomalu blíží.“

BRNO Pro jednu z prostějovských volejbalistek měl sobotProžívala jsem to úplně normálně.
ní mač v Králově Poli speciální příchuť. Helena Horká totiž
z Brna pochází, stále tam žije a je odchovankyní KP, kde až
Výhoda však určitě byla, že sem do haly
do roku 2003 působila. Následně odešla do zahraničí a teď
jsem mohla dorazit kousek z domova
se na jih Moravy zápasově vrátila při prvním střetu brněnského celku s VK během této sezóny. Ostřílená univerzálka
a nemusela jet autobusem z Prostějova.
si vedla výborně, svému současnému družstvu pomohla
patnácti body odvézt na Hanou přesvědčivý výsledek 3:0. vypořádat a celkově utkání zvládly žádný set, byť tentokrát to bylo ve třetí sadě

“

Foto:Marek Sonnevend
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ly dosud ani bodík a vedou nejvyšší
českou soutěž o tři body před Libercem i Frýdkem-Místkem. Právě severomoravský soubor je čeká v pátém
pokračování extraligového seriálu na
vlastní palubovce v sobotu 11. listopadu od 15:30 hodin. To už bude jistě
k dispozici druhá nahrávačka Michaela
Zatloukalová, která během mače na KP
zůstala v civilu kvůli menším zdravotním problémům s okem. Premiérově
se tak na ženské soupisce VK pro mistrovskou bitvu objevila mladá klubová
odchovankyně Klára Dvořáčková, byť
nakonec nenastoupila. „Důležité je, že
vystoupení v Brně ukázalo naše postupné zlepšování. A v tomto výkonnostním progresu budeme chtít krok
za krokem dál pokračovat,“ zdůraznil
Miroslav Čada na závěr.
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Spolek Koktejl uspořádal v zámeckém Regionálním informačním
centru výstavu výtvarných prací
dvou kroužků občanů nad 60 let.
Ač její návštěvnost nedosahuje příliš
vysokých čísel, přece se najdou tací,
kteří dokážou ocenit krásu jejich
výtvorů. Vznikla zde totiž pestrá

Tereza MACHOVÁ

PROSTĚJOV Opět se na
prostějovském zámku objevila
výtvarná díla seniorů. Uplynulý
pátek 3. listopadu zde byla zahájena výstava s názvem Tvoření
s hudbou je radost. Na ní mohli
návštěvníci
vidět
tradiční
i netradiční dílka seniorů, která
vytvářeli ve výtvarných kroužcích
malování pod vedením Květy
Snášelové.

směsice barev, technik i dílčích
motivů, jež mnohdy neuvidíte ani
na výstavách profesionálů.
Hlavním tématem objevujícím se
napříč takřka všemi výtvarnými

klikni na
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díly je zde příroda. A mnohem
častěji než klasické, často příhodné
podzimní krajinky lze vidět téma
splynutí člověka s přírodou.
Návštěvníci se tak mohou ko-
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chat díly konkrétními, zobrazujícími všední okamžiky, stejně jako
pracemi abstraktními, nutícími
člověka nořit se do hlubokého rozjímání. Ke ztvárnění těchto obrazů
využili senioři různé techniky od
lavírované a kolorované kresby přes
rozmývání pastelu až po kresbu
akvarelovým pastelem.
Um našich starších spoluobčanů
ocenili i zájemci z řad veřejnosti.
„Přišla jsem se sem podívat na práce
mého kolegy ze zaměstnání. Většina
starších mužů se nudí, je tedy skvělé,
že se najdou i takoví, kteří mají
nějakého koníčka, třeba malování,“
prozradila Večerníku návštěvnice
Marie. A její manžel doplnil:
„Výstava je zajímavá, líbí se mi. Je tu
klasika, příroda i erotika, každý si najde to své.“

BRNO Nejlepší výkon v aktuálním
ročníku vystřihly volejbalistky VK
Prostějov ve čtvrtém kole UNIQA
extraligy. Na palubovce KP Brno
se premiérově v soutěžním duelu
probíhajícího podzimu vyvarovaly
jakýchkoliv výpadků objemnějších

   # )%
Bodový vývoj – první set: 0:7, 1:9,
4:9, 4:12, 5:17, 7:17, 7:19, 8:22,
10:22, 12:22, 12:25. Druhý set: 0:1,
2:1, 2:3, 4:3, 8:4, 8:7, 9:11, 11:12,
11:14, 14:16, 14:19, 17:19, 17:23,
19:25. Třetí set: 2:2, 2:4, 6:4, 6:10,
8:10, 11:14, 13:14, 18:15, 19:16,
19:21, 20:24, 21:25.

Start do střetnutí, to je v letošní sezóně
silná disciplína prostějovského týmu.
Potvrzení přišlo měrou vrchovatou i v jihomoravské metropoli, kde vékáčko
předvedlo během zahajovacího dějství
opravdovou herní smršť. Výborné podá-

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

rozměrů a soustředěnou precizností
po celých pětasedmdesát minut boje
neztratily ani sadu. Sobotní bitvu
druhého s prvním kolektivem tabulky tak ovládly téměř suverénním
způsobem, čímž upevnily své vedení
v průběžném pořadí. Večerník byl
tomu svědkem na vlastní oči.

ní, na něj navázané skvělé bloky, tradičně kvalitní útok a také všechny ostatní
činnosti na vysoké úrovni - tak vypadal
výkon vékáčka po většinu úvodní části.
Po drtivém nástupu 0:7 se jediný menší
výpadek dostavil zanedlouho vinou dvou
špatných příjmů (z 1:9 na 4:9), ovšem
jinak šlo o pomyslné vraždění neviňátek.
Mohutně chybující hráčky KP často nevěděly kudy kam a mohly být rády, že neutrpěly jednociferný debakl - 12:25 a 0:1.
Za podobně jednoznačného vývoje však
vždy existuje nebezpečí, že se velká převaha jednoho družstva zasekne a druhý
celek naopak chytí dech. K čemuž přesně
došlo zkraje druhého setu. Brňanky zachytily vstup, všeobecným zlepšením vyrovnaly hru. A když hostující favoritky za
stavu 4:4 vyrobily čtyři hrubky na smeči
za sebou, rázem světelná tabule ukazovala 8:4. Nicméně svěřenkyně kouče Čady
nezpanikařily, místo toho při technickém
time-outu uklidnily situaci a zostřily kon-

centraci. Načež bleskově otočily skóre
zpátky ve svůj prospěch - 9:11. Tím opětovně získaly chvilkově ztracenou pohodu, aby si zbytek sady bezpečně pohlídaly,
byť už to se soupeřkami neměly zdaleka
tak jednoduché. Klíčovou roli přitom
sehrál úsek z 14:16 na 14:19 stejně jako
fakt, že se nenechaly rozhodit okamžitou
odpovědí domácích - 17:19. Koncovka
po červené kartě protestujícímu kouči
Marku Rojkovi pak nepřipustila žádné
drama - 19:25 a 0:2.
Nedlouho po otevření třetího dílu si hostující hráčky vybraly slabou pasáž číslo dvě
v utkání. Znovu měla podobu čtyřbodové
šňůry Králova Pole z 2:4 na 6:4, kterou
ale okamžitě vystřídal nekompromisní
úder obhájkyň devíti mistrovských titulů.
V podobně těžších momentech si dokázaly pomoci svými ústředními zbraněmi
(servis, obrana, zakončení) a momentální
nepohodu bryskně změnit v pokračování
tlaku. Přesně takovým stylem zvrátily na
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Prostějov (son) - Do vážné krize se vinou takzvané „Dotační kauzy“ dostalo
financování národního sportu ze strany státu prostřednictvím Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Nejnovější reakcí Českého volejbalového svazu na aktuální dění v daném ohledu je uspořádání jedné zajímavé akce.
Stane se jí dvojí setkání pod názvem
Otevřená diskuse ČVS na téma Dotační tituly MŠMT 2018. Uskuteční
se v úterý 14. listopadu a ve čtvrtek
16. listopadu vždy od 14.00 do 17.00
hodin v aule České unie sportu v Praze
na Strahově (Zátopkova ulice 100/2).
Zváni jsou všichni členové ČVS.
„Financování sportu si v letošním roce
prošlo velmi turbulentním obdobím
a podobný vývoj očekáváme i v roce
2018. Proto jako servisní organizace českého volejbalu vám chceme
poskytnout podporu v této oblasti,
předat naše informace o jednotlivých
dotačních programech a pokusit se
zodpovědět vaše dotazy k danému
tématu. Akce je pro širokou volejbalovou veřejnost, pouze je nutné potvrdit svou účast na e-mailové adrese
srubar@cvf.cz,“ píše se v pozvánce na
webových stránkách Českého volejbalového svazu.
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Prostějov (son) - Pomalu za dveřmi už je losování základní části CEV
Champions League žen 2017/18.
Proběhne v rámci slavnostního večera
Evropské volejbalové federace, který
se pod tradičním názvem Volleyball
Gala chystá na pátek 17. listopadu do
Lucemburku. A týkat se po roční pauze bude i volejbalistek VK Prostějov.
Hanačky loni neprošly kvalifikací, když
ztroskotaly v posledním třetím předkole na polském celku Dabrowa Górnicza, mimo jiné s Helenou Horkou
a Kathleen Weiss v sestavě MKS. Tentokrát bylo vékáčko nasazeno přímo do
základní fáze, přičemž se v losovacím
osudí ocitne s dalšími patnácti kluby.
Dvanáct je již známo (Fenerbahce
Istanbul, Galatasaray Istanbul, Dynamo
Moskva, Dynamo Kazaň, Chemik Police, Budowlani Lodž, Volero Curych,
Gorgonzola Novara, ASPTT Mylhúzy,
Alba Blaj, VK Prostějov, Vizura Bělehrad), zbylá čtyřka vzejde z nadcházejících soubojů třetího kvalifikačního
dějství během tohoto týdne (Minčanka Minsk - Vakifbank Istanbul, Maritza
Plovdiv - Jenisej Krasnojarsk, Branik
Maribor - Developres Rzeszów, Sport
Sliedrecht - Imoco Conegliano).
Pokud postoupí kvarteto papírově
favorizovaných celků, je v součtu s už
jistými účastníky letošní Ligy mistryň
zřejmé, že se prostějovské ženy velmi
pravděpodobně znovu dostanou do
hodně náročné skupiny. Více podrobností před losem elitního poháru starého kontinentu přineseme v příštím
vydání Večerníku.
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6:10, a byť měly s protivnicemi ještě nemalou práci, prodloužení zápasu o další
set nedovolily. Přestály totiž i definitivně
poslední vzepětí bojujícího Brna, jež povstalo hlavně riskovanou palbou z podání
vedoucí k ještě jednomu zajímavému obratu (z 11:14 na 18:15). Zdánlivě rozhodnutý stav se tudíž změnil v adrenalinovou

zápletku, kterou ovšem lídr soutěže vyřešil
zase totožně. Jak? Oplatil sejnou mincí, to
znamená, pět inkasovaných bodů v řadě
vyrušil zrcadlovým kontrem (z 19:16 na
19:21). A tohle již znamenalo definitivní
zlom k úspěšnému výsledku - 21:25 a 0:3.
Statistiky z utkání a výsledkový servis
extraligy najdete na stranách 22 a 23
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„První set byl bohužel o našem přílišném respektu. Zvládli jsme až tři čtvrtě druhé
i třetí sady, kde se ukázalo, že i s takovým soupeřem se dá hrát. Jinak byl ve vícero
činnostech obrovský rozdíl, což je realita kvality a to je potřeba respektovat. Každopádně druhý i třetí set jsme odehráli důstojně a dál v sezóně chceme proti Prostějovu
předvádět mnohem lepší výkony než dnes.“
' %  }} < & :
„Utkání bylo kromě jednoznačného úvodního setu vyrovnanější, než ukazuje konečný výsledek. Na začátku bylo Brno hodně nervózní, ale potom v průběhu zápasu
nám dělalo problémy zejména servisem. Celkově jsme však byli lepší my, a to hlavně
zásluhou kvality v útoku i na bloku.“

Brně nejlepší výkon sezóny a hladký triumf
=   +      $+ VKP BRN

0:3
VK PV

FOTOGALERIE
DOBROMILICE Už vás nebaklikni na
ví nábytek, jenž se vám po dvou
www.vecernikpv.cz
letech rozpadne, a nikdy ho neopravíte? Nechte se okouzlit krásou lipového i dubového dřeva,
BYLI JSME
která vám dům rozzáří a vydrží
U TOHO
desítky let. Inspiraci k zařízení
bytu můžete najít i na výstavě absolventů Střední školy řezbářské
v Tovačově. Od uplynulého pátku
$#: /"/  &     / % / #'
je k vidění v Regionálním centru
dílem, jež má svoji krásu i hodnotu. během slavnostní vernisáže Miroslav
Dobromilice.
„Tento zdobený stůl i s lavicí byste si Čmela, vedoucí odborného výcviMartin ZAORAL
mohli koupit za zhruba padesát tisíc ku z tovačovské školy vychovávající
Řemeslo i umění, užitek i požitek, ob- korun. Vyroben je z dubu, což je ma- truhláře i řezbáře.
div ostatních i solidní výdělek. To vše teriál, který vám vydrží třeba i tisíc let. O všechny je v současné době mezi
v sobě spojuje práce absolventů školy Jeho cena je ve srovnání s lípou zhru- firmami enormní zájem. „Firmy nám
v Tovačově. Zatímco někteří se k ma- ba dvojnásobná. Laik rozdíl mezi na školu často volají, zda bychom
turitě musí „drtit“ vzorečky, kterým dubem a lípou pozná hlavně díky nevěděli o nějakém šikovném stunerozumějí, či jména spisovatelů, od hmotnosti. Jen si zkuste, jak je tento dentovi. Stále jim říkáme, že takoví
nichž nikdy nic nečetli, oni absolvují dubový stůl těžký,“ řekl Večerníku u nás určitě jsou, ale musí si počkat, až
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EXKLUZIVNÍ
reportáž

kůži z toho, jak publikum na hity popového zpěváka reagovalo, protože
hudebníci měli obavy, že je za takové
zpoždění obecenstvo vypíská. A tak
Vesmírná Tour 2017 odstartovala
pro Večerník
v pátek právě v „Kasku“.
Tomáš
Celý listopadový projekt je pojmeKALÁB
novaný podle singlu, který nedávno
Podle vzpomínek manažera měli vyšel na trh tuzemské hudební scény,
tenkrát všichni ze skupiny až husí když navazuje na jarní šňůru Hvězdy

PROSTĚJOV Jako poděkování svým prostějovským fanouškům zvolil popový zpěvák
Sebastian s kapelou za místo prvního koncertu nového turné právě hanácké městečko.
„V Prostějově jsme vystupovali loni na náměstí. I když jsme přijeli o půldruhou hodinu později,
protože jsme se zasekli u nehody na D1, lidé ale vydrželi, byla výborná atmosféra a užili jsme si
to. Proto jsme vaše město zvolili jako první zastávku této podzimní série, abychom se zdejšímu
publiku odvděčili za loňský pozdní příjezd,“ vysvětlil Večerníku zpěvákův manažer Jiří Remsa.
Páteční podvečer byl sladkou odměnou. Sebastian totiž předvedl velkou show, kterou si především mladá generace užívala naplno. Večerník u toho nemohl chybět!

17110111290

aneb pohled
Kathleen Weiss

Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov

Kdo viděl ženy VK Prostějov hrát během přípravy a sledoval jejich přátelské
duely (doma proti Rzeszówu, na turnajích v Praze i v Polsku), mohl od nich
většinou pozorovat o dost lepší volejbal než později v extraligových střetnutích.
Logicky by to mělo být právě naopak, leč není. Proč?
Sehranost tentokrát nemá tak velký význam jako v minulých ročnících, neboť
letos byl tým vékáčka skoro celý dlouho pohromadě a měl více času se sladit.
Podstatná je podle mě psychická uvolněnost, s níž Hanačky takzvaně na pohodu válely ve zmíněných přípravných mačích. Zatímco pak přišly mistráky, tím
pádem větší zodpovědnost i mentální tlak. A naprostá bezstarostnost se zvláště
u některých hráček vytratila, což srazilo soutěžní produkci družstva oproti té
přátelské o něco dolů.
Prostějovské volejbalistky tak v lize nepředvedly zatím ani jednou optimální hru,
přesto mají na kontě kvartet vítězství (dvakrát 3:0, dvakrát 3:1). A to je dvojnásob příjemná zpráva, pokud uvážíme, že i zdaleka ne stoprocentní výkon stačil
na vcelku bezpečné přemožení úhlavního rivala z Olomouce a rovněž dvou dalších medailových adeptů Ostravy + KP Brno. Nutně se nabízí otázka: jak by to
na hřišti vypadalo, kdyby největší favoritky plně zahrály to, nač skutečně mají?
Tohle však pochopitelně nelze brát pouze z jedné strany, protože též soupeřky
se mohou a nejspíš i budou postupně zlepšovat. Každopádně svěřenky Miroslava Čady pořád mají značné rezervy, nejcitelněji podle očekávání na přihrávce.
A když uvážíme, nakolik často a v jak vysoké kvalitě trénují, měl by se v průběhu
času dostavit nejen na příjmu hodně výrazný progres. Jestli ženy VK vykročí po
téhle vytyčené cestě, všem jejich protivnicím další průběh aktuální sezóny rozhodně nezávidím.

* *
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POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Nejen kvalitní volejbal
dvou medailových aspirantů, ale také
zajímavý a pro přítomné diváky zábavný doprovodný program přineslo
extraligové střetnutí žen VK Prostějov
versus TJ Ostrava. Zasloužili se o to
přítomní pracovníci České televize,
kteří v rámci přímého přenosu na
ČT Sport udělali ze zápasu poutavou
show.
Příznivců sice v pondělním večeru nedorazilo do haly Sportcentra DDM nijak

V pondělní televizní dohrávce 3. kola
doma s Ostravou se vedle dvou suverénních setů dost trápily ve dvojici dalších sad, z čehož rezultovalo vítězství
„pouze“ 3:1. A určité rozpaky nejen
výsledkové, nýbrž i herní. „Celkově náš
výkon nebyl optimální, pořád to drhne.
Zatím nevydržíme hrát na vysoké úrovni celé utkání a pokaždé přijde pasáž, ve
které holky začnou hodně chybovat. Jak

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

a parádním výkonem pomohla k hladkému triumfu 3:0.
Prostějovanky tentokrát neztratily žádnou sadu, ačkoliv se opět nevyhnuly
některým výkyvům. Už však nebyly tak
enormní jako v předchozích zápasech
a hlavně platilo jedno: každý bodový
újezd okamžitě následovala vlastní šňůra,
která bleskově napravila vzniklé škody.
„Několikrát se stalo, že domácím vycházel riskovaný servis a my jsme znejistěli
na přihrávce, což se v těžších utkáních pochopitelně může stát. Podstatné bylo, že
jsme se z toho opakovaně rychle dokázali
dostat a většinu času pak měli po herní
stránce navrch naší komplexní kvalitou.
Určitě se dá říct, že jsme v Brně předvedli
svůj nejlepší soutěžní výkon v tomto ročníku. A líbilo se mi, že šlo o kolektivní práci všech děvčat,“ ocenil Čada.
Celý úvod sezóny shrnul následovně.
„Všichni soupeři, proti kterým jsme v lize
zatím nastoupili, maximálně riskovali
podání, což se dalo takticky očekávat.
Každý totiž ví, že jedině při výborném

Veškeré dění přitom zdatně řídil moderátor
České televize, jenž za pomoci lvího maskota neustále burcoval fanoušky k co nejbouřlivějšímu povzbuzování. Součástí toho byly
též různé soutěže, kdy lidi v obecenstvu zabírala kamera a oni měli splnit nějaký „drobný“ úkol. Například políbit svého partnera,
případně vedle sedícího souseda.
V přestávce mezi sety pak došlo i na
pohybově aktivní soutěž přímo na hrací ploše. Příznivci, kteří předtím chytili
malé míče vhozené do hlediště, si měli
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mnoho, jen pár stovek. Každého však muselo hned při příchodu a usedání do hlediště upoutat přítomné vybavení halových
útrob. Zaprvé byl na palubovce položený
taraflex, což je jinak zvykem pouze při utkáních evropské Champions League.
A zadruhé vystavěli televizní technici
v jednom z rohů za hřištěm konstrukci,
do níž byla zasazena velkoplošná obrazovka. Na ní neustále běžely buď živé záběry, nebo záznamy jednotlivých herních
situací či upoutávky a reklamy.

 

v těžkých, tak v jednoduchých situacích.
Někdy se srážíme dolů vyloženě sami,“
viděl nedostatky kouč hanáckého týmu
Miroslav Čada. Vrásky mu přidělávalo též bolavé koleno klíčové opory na
liberu Julie Kovářové. „Půjde na další
lékařské vyšetření, ale nevypadá to dobře,“ chmuřil se Čada zkraje týdne. Magnetická rezonance naštěstí neodhalila
žádné mechanické poškození klíčového
kloubu na noze. „Je tam zánět pravděpodobně z přetížení, proto ta bolest. Julča
podstupuje léčení a problémy by snad
měly časem odeznít,“ prozradil lékař VK
Pavel Navrátil. Kovářová i přes zdravotní
omezení obětavě nastoupila rovněž do
sobotního střetnutí 4. dějství UNIQA
extraligy na palubovce Králova Pole

PROSTĚJOV Závěr přípravy měly ženy VK Prostějov vynikající, ve dvou přátelských duelech proti Rzeszówu i na mezinárodním turnaji v Polsku předváděly skvělé výkony. Pak ale
přišel začátek extraligové soutěže a místo navázání na tréninkovou pohodu nastaly dílčí trable. Uplynulý týden naznačil,
že už je volejbalistky vékáčka postupně překonávají.

a přesvědčivěji vyhrály v Brně, celkově vedou ligu

s maskotem v obleku lva pinkat volejbalovým balónem prsty přes síť. A kdo
dosáhl nejvyššího počtu úspěšných odbití, ten vyhrál, čímž získal kvalitní míč
na svou milovanou hru zpod vysoké sítě.
Dodejme, že tuhle soutěž ovládli dva
skalní fandové prostějovského volejbalu Pavel Bednář a nestárnoucí doyen Antonín Dušek. Gratulujeme a za
všechny diváky můžeme zdůraznit
jediné: děkujeme České televizi za moc
(son)
pěkný zážitek!

servisu nám může způsobit vážnější potíže. Olomouci i Ostravě se to v některých
pasážích dařilo více, proto nám oba tyto
celky vzaly po jednom setu. V Brně už
jsme dokázali na vzniklou situaci reagovat mnohem lépe a díky tomu si odvezli
vítězství tři nula, za což jsme samozřejmě
rádi. S výjimkou pár úseků, kdy Královu
Poli extrémně vycházel zmíněný servis,
jsme drželi svou hru na hodně vysoké
úrovni zejména zásluhou dobrého útoku
všech zakončujících hráček a také solidní
obrany,“ rozebral trenér lídryň tabulky.
Obhájkyně mistrovského titulu
vzdor dílčím komplikacím neztrati-

POSTUPNÝMI
KROKY NAHORU
Prostějovské volejbalistky s problémy přemohly Ostravu

letos slavíme

3:1

PROSTĚJOV Třetí kolo UNIQA extraligy žen uzavřelo v pondělí večer
dohrávané utkání mezi volejbalistkami Prostějova a Ostravy. V přímém
přenosu České televize se mač svým
vývojem dal rozdělit na tři odlišné
části: v první a poslední přesvědčivě
kraloval favorizovaný domácí soubor,
naopak prostřední a zároveň nejdelší
přinesla naprosto rovnocennou bitvu.
I díky tomu si hostující bojovnice připsaly na své konto alespoň jeden získaný set. Tři body do tabulky ale zůstaly
podle očekávání na Hané a devítinásobné české šampiónky tím převzaly
nejvyšší příčku průběžného pořadí
soutěže.
Hráčky vékáčka mají v letošní sezóně
zatím výborné vstupy do zápasů, což
potvrdily i v pondělním večeru. Střetnutí sice otevřely chybou na smeči, ale
bleskově otočily na 3:1 a poté dostávaly
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Bodový vývoj – první set: 0:1, 3:1,
5:4, 8:4, 10:5, 14:6, 16:7, 17:12,
19:12, 21:13, 24:14, 25:15. Druhý
set: 3:0, 7:1, 8:5, 10:6, 10:8, 11:12,
13:14, 17:14, 17:16, 18:19, 21:19,
25:23. Třetí set: 0:2, 2:2, 3:5, 5:5, 6:7,
11:7, 13:9, 13:11, 14:15, 15:19, 16:20,
19:20, 20:23, 22:25. Čtvrtý set: 3:0,
6:1, 9:2, 9:4, 12:5, 15:6, 16:8, 18:8,
18:10, 25:16.

VK PV
TJ OST

soupeřky pod permanentní, velice silný
tlak. Čím? Hlavně kvalitním servisem,
jenž Severomoravanky těžko přijímaly.
A následně chybovaly ve všech činnostech. Domácí tým naopak neměl s přihrávkou problémy, skvěle blokoval i dominantně útočil. Jeho nápor přibrzdilo
až účinné podání Zemanové, s jehož pomocí se hostující kolektiv chytil a snížil
hrozivé skóre 16:7 na 17:12. Jednalo
se však pouze o krátkodobý výpadek
favorita, který vzápětí znovu přitlačil.
A precizním výkonem suverénně ovládl
zahajovací sadu - 25:15 a 1:0.
Zkraje druhé části prostějovská převaha neubrala absolutně nic na své
pronikavosti. Pommerovy svěřenkyně
pod ničivým tlakem dál vyráběly moc
hrubek včetně nevynucených a nemilosrdné Hanačky toho umně využívaly
- 7:1. Tentokrát se ale ženám TJ povedlo
z útlumu vymanit mnohem dříve, čímž
bylo dění na taraflexu o poznání vyrovnanější i zajímavější. Klíčovým faktorem
ostravského nástupu se stal zlepšený
servis, na to navazující horší příjem VK.
A Čadova parta náhle nedokázala překonávat o sto procent neprostupnější
defenzivu protivníka. Celkově šel výkon
hostů prudce nahoru, domácích přesně
opačným směrem. Překvapivá zápletka
vedla až k nečekaně rychlému zvratu
na 11:12, set číslo dva tím získal náboj
naprosté otevřenosti. Zpět do sedla posadilo Horkou a spol. vydařené střídání
Nové na podání (z 13:14 na 17:14),
nicméně rozjetá děvčata okolo kapitánky Valkové nepřestala klást houževnatý
odpor. Podruhé otočila skóre na 18:19
a úřadující mistryně republiky se trápily.
Leč přesto dramatický závěr navzdory
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„Dva sety byl náš výkon dobrý, dva sety špatný. Napřed jsme přesně přihrávali a taky
útok fungoval v pořádku, jenže od druhé sady přišlo v těchto činnostech znejistění.
Ostrava začala lépe podávat, my jsme hůře řešili jednoduché situace a především
špatně bránili Kojdovou. Vinou těchto důvodů bylo střetnutí až do konce třetího
setu vyrovnané, hosté snížili na 2:1. Ve čtvrté části jsme si pak pomohli kvalitním
servisem pro změnu my a dostali zápas zpět pod svou kontrolu. Měli jsme navrch
zejména v útoku, kde nám pravidelně bodovalo víc hráček. Nicméně celkově náš
výkon optimální nebyl, pořád to drhne.“
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„Mám takové smíšené pocity. Dva sety jsme odehráli supr a z toho jeden získali, v
tom druhém škoda koncovky a našeho nedůrazu během ní včetně několika zbytečných zaváhání. Úvodní a čtvrtá sada byly bohužel výrazně horší, srážel nás v nich přílišný respekt. Udělali jsme tam strašně moc nevynucených chyb, hlavně na servisu.
Prostějov je samozřejmě silný a má velké individuality, ale takhle se ho bát nesmíme.
Být mu vyrovnaným soupeřem jen dva sety ze čtyř mi nestačí, i když jsme to měli na
půdě favorita a navíc před televizními kamerami těžké. Přesto šlo uhrát víc.“
několika zbytečným minelám těsně 19:20. Aby koncovku stejně kontroloval
zvládly - 25:23 a 2:0.
aktuálně lepší mančaft v černých dresech
Zvýšené sebevědomí Ostravy se promít- - 22:25 a 2:1.
lo do startu třetího dějství, který měla jak Průběh duelu se dost podobal devět dní
živější, tak jistější (0:2, 3:5). Papírově sil- starému šlágru v Olomouci, tudíž nyní
nější družstvo nabralo dech pětibodovou byla řada na obhájkyních titulu a progrešňůrou z 6:7 na 11:7 při servisu Weiss, su v jejich hře. Jenž nastal okamžitě. Zkonjenže ani tohle neznamenalo definitivní centrované plejerky VK se po tříminutorozhodnutí. Družina od polských hranic vé pauze vrátily na plac jako vyměněné
totiž dokázala opětovně zatlačit na kolí- a bryskně začaly plenit předtím tolik píšící
savou přihrávku favorizovaného soupeře volejbal sokyň (3:0, 6:1, 9:2). Ty působily
a ten se nejen kvůli tomu dostal do zatím dojmem, že se až příliš uspokojily ziskem
největších trablů během celého utkání. jedné sady. A ve zbytku mače to oživené
Úplně vypadl z konceptu, zdánlivě poho- kvalitě na druhé straně sítě už nijak nedový stav 13:9 se rázem změnil na zrca- komplikovaly. Hostitelky se vrátily na
dlově opačných 15:19! Projet herní pasáž úroveň, kterou by v současném složení
dílčím poměrem 2:10 by zamávalo s kaž- měly předvádět, a čtvrtý díl opanovaly
dým, ovšem Prostějovanky se z téhle bídy zásluhou rozpumpování svých top zbraní
ještě dokázaly zvednout dotažením na rozdílem třídy - 25:16 a 3:1.
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Další kolísavý výkon VK, Ostrava vzala set

 Fanoušky pobavila i doprovodná show
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Tolik bodů už zaznamenala univerzálka VK Prostějov Helena
Horká během čtyř dosavadních
zápasů UNIQA extraligy žen
ČR 2017/2018. V průběžném
pořadí soutěže se podle této statistiky řadí na druhé místo za
Evu Svobodovou z Přerova (77
bodů), přičemž má mnohem
vyšší úspěšnost v útoku na úrovni 43 procent.

67



„Proti Ostravě jsme měly dost problémů ve druhém i třetím setu, protože náš vstup do
zápasu byl výborný a po jasně získané první sadě jsme asi podvědomě polevily. Zatímco
soupeřky naopak začaly hrát podstatně lépe. Dalo nám pak práci dostat se znovu do vyššího tempa, ale překonáním herních nedostatků jsme to od čtvrtého setu zvládly. Celkově se
pondělní utkání hodně podobalo tomu v Olomouci, opět jsme neudržely potřebnou kvalitu
celou dobu. A proto bylo jasné, že se do dalších zápasů musíme zlepšit. Což v Brně z větší
části vyšlo. Jsem moc ráda, že se nám tam povedlo zvítězit 3:0, což jsme v sobotu měly za cíl.
Hrály jsme velice dobře v první sadě, naopak ve třetí se nám úplně nedařilo. Ale díky velké
bojovnosti vždy za nepříznivého stavu včetně klíčového závěru jsme nakonec ovládly jak
tenhle set, tak celý zápas. Což mě na hřišti nebezpečného soupeře potěšilo. Snad šlo o důkaz,
že jdeme výkonnostně postupnými kroky nahoru.“

"    
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Minulou sezónu VK Prostějov nepříjemně poznamenal havarijní
stav jedné z mobilních tribun v hale
Sportcentra DDM. Kvůli tomu byl
při většině domácích utkání podélný ochoz na západní straně hřiště uzavřen, což nepůsobilo vůbec
dobře z fanouškovského ani estetického hlediska. Přes léto se však
povedlo problém vyřešit instalací
dvou nových mobilních tribun, ze
všech hledisek v opravdu vysoké
kvalitě odpovídající současným
trendům. A když byly obě pro volejbal premiérově roztaženy u příležitosti pondělního televizního duelu
s Ostravou, musela srdce všech příznivců zaplesat. Jednak si mohou
užít mnohem většího pohodlí než
dosud, a navíc je to i krásný pohled.
Teď už hala Sportcentra komplexně vypadá jako skutečně moderní
aréna míčových sportů! A špičkové
mezinárodní bitvy v rámci evropské
Champions League se zde budou
nádherně vyjímat.
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Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Nahrávačka je ve volejbalu vždy tak trochu
ve stínu, neboť na rozdíl od útočících parťaček
nesbírá kvanta vítězných míčů a zpravidla ani takové množství bodů. Přitom však právě plejerka na
tomto klíčovém postu může extrémní měrou ovlivnit
celkovou kvalitu hry týmu především v ofenzivně
tím, jak zdatně ji dokáže coby dirigentka tvořit.
A tohle Weiss umí znamenitě. V pondělí proti Ostravě sice zkazila několik míčů nečistými či nepřesnými
nahrávkami (což se po horších příjmech samozřejmě někdy stane), přesto byla vyhlášena nejlepší
hráčkou duelu. Uplynulou sobotu na hřišti KP Brno
pak doslova excelovala a potvrdila svůj oprávněný
status klíčové opory prostějovského ženstva. Mimochodem v obou střetnutích dohromady zaznamenala deset bodů a dosáhla užitečnosti +10, což hovoří
samo za sebe.
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letos slavíme jubileum...
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dý svítící výtvor chválila další členka
PéVéčka a náměstkyně primátorky
Ivana Hemerková. „Musím se přiznat,
že já osobně jsem na Halloween ještě
žádnou dýni nevyřezávala. Já prostě
žádné zkrášlovací věci neumím, tak se
do toho ani nehrnu. Ale jsem ráda, že
se toho chopili jiní a zrovna ti nejmenší přinesli na náměstí své nádherné
výtvory,“ smála se

Lipová alej na „Staré cestě“ vedoucí
od kostela k pláži U Lázničků byla
vysazená ve spolupráci Nadace Malý
Noe, města Plumlov, firmy Koutný
a společnosti Globus. Jeden zasazený strom přišel sponzora na deset
tisíc korun. Kromě výše uvedených
finančně přispělo několik místních
občanů, jeden strom podpořil i ministr
zemědělství ČR Marian Jurečka. Jed-

Martin ZAORAL

PLUMLOV
Pětatřicet
lip
srdčitých vytvořilo alej kolem
„Staré cesty“ v Plumlově. V místě,
které vyniká nádherným výhledem na plumlovskou přehradu
i město Prostějov, ji uplynulý
čtvrtek pomohli vysadit patroni
z řad místních občanů a dětí.

Noe

klikni na
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Foto: Martin Zaoral
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notlivé lípy byly věnovány konkrétním
patronům, mezi něž se zařadily i děti ze
základní a mateřské školy v Plumlově
či tamního dětského domova.
Součástí aleje jsou i informační tabule,
vzniknout by zde v budoucnu mělo
i odpočinkové místo s lavičkami s výhl-

edem na přehradu. „Peníze, které získala od sponzorů za nákup stromů,
použije nadace Malý Noe mimo jiné
na rekonstrukci kuchyňky v plumlovském dětském domově,“ prozradil předseda správní rady nadace
Jaroslav Strejček.

E #$  / $      3/" $ /'
Foto: Martin Zaoral
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Plumlovì
vyrostla

společnost

saa

jakk a kdo sttraašill naa záámku
k ...
ku

3x foto: Martin Zaoral
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PROSTĚJOV Už v osm hodin
ráno mířily na okraj držovického
katastru houfy motoristických
nadšenců. Někdo se chtěl jen podívat, ale drtivá většina návštěvníků hodlala klidně utratit i majlant,
například za náhradní díl na své
staré vozidlo.
Na zhruba hektarovém pozemku
nabízeli prodejci z nejrůznějších
koutů České republiky vraky starých
automobilů, motorek, straší ojetá

➢ ZE STRANY 21

exotický a bohatý princ. Naštěstí
vše dobře dopadlo, duchové byli
svého prokletí zbaveni a komtesa nalezla pravou lásku. V rolích
duchů i aristokratických obyvatel
zámku se představilo zhruba patnáct místních ochotníků, jejichž
herecké výkony však nepostrádaly
šmrnc.
Prohlídky návštěvníkům ukázaly
nejrůznější části zámku, a to od nehostinných sklepů, kde návštěvníci
kromě duchů vyplašili i zde žijící
netopýry, až po historicky zařízené
komnaty. Zájem o akci byl enormní.
„Všech osm sobotních prohlídek
po padesáti lidech bylo poměrně
brzy obsazeno, tak jsme přidali
i dvě v pátek,“ prozradila
Večerníku průvodkyně, která
zároveň pozvala na další akci. „Už
nyní začínáme s přípravou velmi oblíbených prohlídek s vůní
Vánoc a pohádek.“

jízdní kola, koloběžky i šlapací autíčka. Dlouhé fronty lidí stály u stánků
s náhradními díly, mnohdy i padesát
a více let starými. Prodávaly se zde
i vlaječky, knížky a různé suvenýry
s motoristickou tematikou. „Nejenže dnešní burza je daleko lépe navštěvovaná než ta jarní, ale přijel
k nám i rekordní počet prodejců.
Já osobně takovou motoristickou
akci tady v Prostějově či Držovicích
nepamatuji,“ pochvaloval si Petr
Studený, předseda Hanáckého auto
moto veterán klubu. „Osobně jsem
si například koupil motorovou kolo-

běžku, a je to typ, který jsem marně
sháněl už několik let. Navíc se nám
vydařilo počasí, takže jsem maximálně spokojen i s návštěvností. Proto
to taky pořádáme,“ dodal viditelně
spokojený hlavní organizátor.
Na sobotní motoristické burze
byla k vidění i jedna velice atraktivní nabídka. Muž, který si nepřál být jmenován, zde prodával
opravdový skvost československé
historie. K dispozici byl legendární „tatraplán“ z kopřivnické Tatry.
Bratru za sto dvacet tisíc korun.
(mik)
No nekupte to...

Starému cirkusovému medvědovi přijel strýček z Ameriky a Máša mu nadělala opravdu spoustu trablů. To byla
hlavní zápletka scénky, která byla v pátek bezprostředně
po setmění k vidění před poštou na náměstí v Němčicích nad Hanou. Do pomoci méďovi se zapojili i někteří
z mnoha desítek diváků, kteří na akci dorazili i s lampiony v rukou. Připraveno zde pro ně bylo i občerstvení
a hry.

Martin ZAORAL

NĚMČICE NAD HANOU Roztomilá nezbednice
Máša chráněná celou smečkou medvědů a doprovázená řadou svých ruských kamarádek zahájila páteční Slavnosti spadaného listí v Němčicích nad Hanou.
Jejich hlavní součástí pak byl oblíbený lampionový
průvod městem.

Foto: Martin Zaoral
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„Je dobře, že před lampionovým průvodem bývá pro
děti připravena nějaká scénka. Pohádky o Máše a medvědovi známe a máme je rády. Jsou totiž opravdu vtipné,
“ vyjádřila se pro Večerník maminka Hana.

www.vecernikpv.cz
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Návrat duchů slibovala pozvánka na sobotní akci na zámku
v Náměšti na Hané. Prohlídka
začala v zámeckém parku, kde
se lidé seznámili s trojicí duchů
patřících zlodějíčkům, kteří za
své smrtelné hříchy musí nyní
bloudit po komnatách zámku.
Samotní duchové se rozhodli pomoci zadlužené majitelce zámku,
jenže to celé poněkud popletli,
a tak nakonec byli všichni rádi,
že kvůli nim neskončila ve vězení
i zámecká komtesa, po které toužil

Foto: Martin Zaoral
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se těšily enormnímu zájmu
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NÁMĚŠŤ NA HANÉ „Já jsem si s sebou na ta strašidla měl vzít
raději nožík,“ přemítal v sobotu při čekání na noční prohlídky
„Tajemného zámku“ v Náměšti na Hané zhruba desetiletý klučina, který se očividně bál, že se bude bát. Přestože většina dětí
na začátku prohlídky netajila své obavy, brzy do jednoho zjistily, že jim trojice popletených duchů nijak neublíží. S chutí pak
sledovaly příběh o spanilé, ale zadlužené komtese a bohatém,
nicméně vilném princi. Večerník za hranice prostějovského
regionu vyrazil s velkým očekáváním...

Martin ZAORAL

pro Večerník

Exkluzivní reportáž

NOČNÍ PROHLÍDKY V NÁMĚŠTI NA HANÉ
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EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
Michal
KADLEC

atmosféra srdečnější. Děti dnes přinesly opravdu nádherné dýně, daly si
na nich záležet. Nejlepší tři odměníme průkazkami na plavání do městských lázní a pak zde máme spoustu
sladkostí,“ prozradil Večerníku Jiří Pospíšil, lídr hnutí PéVéčko a náměstek
„I když tady nemíváme tisícihlavou primátorky Prostějova.
účast, tak dvacet nebo třicet dětí Zatímco děti se fotily společně se
vždycky přišlo. O to jsou ale nálada a svými rodiči u vystavených dýní, kaž-

PROSTĚJOV Na sobotní podvečer připravili zastupitelé za
hnutí PéVéčko na prostějovském náměstí T. G. Masaryka zajímavou akci. Třetí ročník soutěže O nejhezčí halloweenskou dýni přilákal do centra města i ty
nejmenší děti, které se chtěly pochlubit svojí zručností. Vystavené vyřezávané dýně svítily do
daleka, ty nejlepší byly oceněny.
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klikni na

www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE

PéVéčko odměnilo nejzručnější děti s dýněmi

      V
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Nabažit se musí nejen lidské žaludky, ale i bříška našich čtyřnohých miláčků.
Mít doma pejska nebo kočičku je dnes otázkou každé druhé rodiny, proto je důležité vědět, že nejlevnější granule pro kočky značky Whiskas seženete v Penny
marketu, pro značku Friskies zajděte do Billy. Kapsičky Kitekat nabízí cenově
nejvýhodněji Albert, Chappi dvě místa - Billa a Kaufland, značku Felix pak
hned tři - navíc Tesco. Vanička pro psy privátní značky je nejnižší dokonce ve
čtyřech marketech současně.
Přejeme čtyřnohým miláčkům dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 1. listopadu.

Naše
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PROSTĚJOV V letošním roce se
prostějovské Azylové centrum
zapojilo do celorepublikového
projektu „Národní potravinová
sbírka“. Koná se v České republice již od roku 2012 a je společnou
iniciativou platformy Byznys pro
společnost, Armády spásy, Charity, Naděje a České federace potravinových bank.
Národní potravinová sbírka je pořádána jednou ročně, pravidelně v listopadu. Letošní pátý ročník se uskuteční v sobotu 11. listopadu a pro

Azylový dům se tak stane v obchodním domě Billa v Plumlovské ulici.
Pokud byste měli zájem pomoci a stát
se dobrovolníkem, napište prosím na
e-mail provozni.ac@seznam.cz.
Do potravinové sbírky bude zapojeno 750 obchodů z celé České
republiky. V den jejího konání mají
lidé na území naší vlasti možnost
zakoupit trvanlivé potraviny a vybrané drogistické zboží a darovat je
těm, kteří jsou na pokraji hmotné
nouze. Hlavním posláním sbírky je
podat pomocnou ruku těm, kteří

tuto pomoc potřebují, hlavně matkám samoživitelkám, ale i těm, kteří
se dostali do složité životní situace
a nemají dostatek finančních prostředků na základní potraviny a hygienické potřeby.
„Zakoupené jídlo i další věci pomáhají tam, kde chybějí a kde jsou
potřeba. Darující veřejnost má prostřednictvím sbírky příležitost pomáhat přímo ve svém regionu, což
je vždy nejlepší forma,“ vzkazuje
Jan Kalla, ředitel Azylového centra
v Prostějově.
(red)

v Prostějově pro „Azylák“

Národní potravinová sbírka:

 POZOR, po celý týden probíhají akce pro malé i velké (přednášky, astronomická pozorování, výstavy,
pohádková středa, soutěž…), kompletní nabídku najdete na www.hvezdarnapv.cz.
 PŘEDNÁŠKA: Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. a RNDr. Blažena Švandová, Ph.D. „KURT GÖDEL
- PŘÍNOS MATEMATICE, FILOSOFII A KOSMOLOGII“ proběhne v pondělí od 18:00 hodin.
 PŘEDNÁŠKA SPOJENÁ S UVEDENÍM NOVÉ VÝSTAVY: RNDr. Jiří Prudký „NOBELOVA CENA“
proběhne v úterý od 18:00 hodin.
 PŘEDNÁŠKA: Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. „KOMETY – POSLOVÉ Z HLUBIN VESMÍRU“
proběhne v pátek od 18:00 hodin.
Týden vědy a techniky AVČR je největší vědecký festival v ČR. Vstupy na všechny akce konané v rámci tohoto
Týdne jsou zdarma.

OD 6. DO 12. 11. 2017 - TÝDEN VÌDY A TECHNIKY
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staveny ve speciálně vybavené multimediální mobilní vlakové soupravě,
která formou interaktivního a zážitkového vzdělávání přináší tímto způsobem zcela nové pojetí prevence,
a to především pro děti a mládež ve
věku 12 až 17 let.

Projekt je otevřen široké veřejnosti. Od
15:30 do 18:20 hodin (začátek poslední prohlídky) bude vlak přístupný za
symbolické vstupné 20 korun. Minimální věk návštěvníků vlaku je 10 let a je
doporučeno, aby děti byly doprovázeny
dospělou osobou, nejlépe rodiči. (red)

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Ivaň
Dne: 20. 11. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnu- Dne: 28. 11. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
tá oblast: Letecká č. 10 - byty a vlastní spotřeba, ul. oblast: Ivaň: č.p. 112, 196, 115, 75, 90, 114, 74, 73, 137.
Brněnská - ČS Benzina, odběrná místa P. Šálek, P. In- Obec: Bedihošť
dra, Agrostav Prostějov, a.s. Odběratelské trafostanice: Dne: 29. 11. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá
Pv Benzina (č. 300643), Pv Vojsko (č. 300669), Pv oblast: Bedihošť: jednostranně ulice Nerudova od
Agrostav (č. 300623).
č. 439 po č. 529 a dále ulice Palackého od č. 513 po č.
Obec: Prostějov
470 vč. stanice GasNet.
Dne: 21. 11. 2017 od 7:30 do 14:00 hodin. Vypnutá Obec: Prostějov, Vrahovice
oblast: ulice Mlýnská - pravá strana s č. 2 - 16, levá stra- Dne: 29. 11. 2017 od 7:45 do 14:00 hodin. Vypnutá
na s č. 495.
oblast: jednostranně ul. Smetanova s č. 2 - 10.
Obec: Ohrozim
Obec: Prostějov
Dne: 24. 11. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá Dne: 29. 11. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá
oblast: lokalita nov. RD u KD s č. 181 až č. 193.
oblast: ulice Wolkerova č. 3 - 15 vč. bistra „Plecháč“.
Obec: Nezamyslice, Víceměřice, Doloplazy,
Obec: Němčice nad Hanou, Vřesovice,
Dřevnovice
Kelčice, Dobrochov
Dne: 27. 11. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá Dne: 30. 11. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
oblast: celé obce: Víceměřice, Doloplazy včetně are- oblast: Areál vysílače Dobrochov, arál fy. Bentrans
álu bažantnice, úpravny vod a prům. areálů: ŽPSV, Němčice nad Hanou, FVE Vřesovice. Odběratelské
Fišner - Revital, Pila K+L. Část obce Nezamyslice: trafostanice: Dobrochov vysílač (č. 300672), Němcelá ulice Komenského vč. areálu nádraží. Areál fy. čice Bentrans (č. 300714), FVE Vřesovice Power
Metalšrot Dřevnovice. Odběratelské trafostani- (č.701558), FVE Vřesovice III (č.701740), FVE
ce: Doloplazy ŽPSV (č. 300726), Doloplazy ČOV Vřesovice 8 (č.701559), FVE Vřesovice 1 (č.701560).
(č. 300691), Doloplazy Fišner (č. 300692), Dolo- Obec: Pivín
plazy ZD (č. 300693), Dřevnovice Centrokov (č. Dne: 1. 12. 2017 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá ob300694).
last: oboustranně ulice za OÚ od č. 167 a 25 po konec
Obec: Výšovice
obce s čísly 216 a 217 (včetně č.p. 261, 262, 263). JedDne: 27. 11. 2017 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá nostranně ulice od č. 27 po č. 221, ulice od č. 188 po č.
oblast: část obce Výšovice: ulice od č. 162 po č. 169, 34, ulice s čísly 77, 37, 127, 79.
dále č.p.80 a 37.
E.ON Česká republika, s.r.o.

dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení

PROSTĚJOV Víte, jaké následky
mohou mít drogy? Tušíte, v jakém
prostředí závislí lidé žijí? A máte
ponětí o tom, co vůbec tyto osoby
prožívají? Ve čtvrtek 9. listopadu se
o tom můžete přijít přesvědčit do
protidrogového vlaku Revolution
train, který na jeden den přijede na
prostějovské hlavní nádraží.
Revolution train je unikátní projekt
protidrogové prevence založený na
smyslovém prožitku a interaktivitě
a představovaný v rámci turné po celém Česku i v zahraničí. Lektorka vás
provede příběhem mladých lidí závislých na drogách, a to prostřednictvím
5D projekce, při níž se zapojí všechny
lidské smysly návštěvníků.
„Protidrogový vlak jsme už navštívili, když byl v Olomouci, a přesvědčili
jsme se, že určitě má význam ho dostat do Prostějova. Tvoří ho celkem
šestice vagonů, návštěvníci procházejí příběhem, který sledují v několika multimediálních kinosálech
vlaku. Po každé části filmu se zvedá
projekční plátno, za nímž je nainstalována věrná kopie místa, která přímo souvisí s dějem příběhu. V těchto prostorách pak probíhá interakce
lektora s účastníky programu a díky
intenzivní simulaci vjemů dochází
k maximalizaci prožitku a efektivity učení,“ prozradil Pavel Smetana,
náměstek primátorky statutárního
města Prostějov.
Projekt Revolution train rozšiřuje dosavadní přístupy a metody primární
protidrogové prevence. Jsou před-

dorazí na nádraží ve čtvrtek

PROTIDROGOVÝ VLAK

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

8. 11.
21.11.
23. 11.
27. 11.

letos slavíme jubileum...

STŘELCI – 23.11. až 21.12. Známým se pochlubíte svými plány, což
bude zásadní chybou. Vaše nápady
vám dotyční totiž doslova a do písmene ukradou a budou je realizovat
sami. Přijdete tak nejenom o peníze,
ale i o prestiž.
KOZOROHOVÉ – 22.12. až 20.1.
Zpozorujete začínající nachlazení, což
bohužel silně podceníte. Do práce
už budete chodit s horečkou, takže
očekávejte nevraživé pohledy svých
kolegů. Nedivte se, nikdo nechce být
nakažen. Běžte se domů potit!
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. Svoji práci
odvedete celkem dobře, ovšem žádné
pochvaly se nedočkáte. Vaši nadřízení
budou brát vaši snahu jako samozřejmost. To vás velmi dopálí, tudíž začnete
přemýšlet o změně zaměstnání.
RYBY – 21.2. až 20.3. Tento týden
budete muset šetřit a vyčkat s investicemi až do výplaty. Nic ale nebude tak
horké, aby se to muselo platit hned.
O půjčce vůbec neuvažujte, aspoň se
naučíte žít mnohem skromněji než
doposud.

nákupní servis
pro vás

LVI – 22.7. až 22.8. Vaše nálada bude
na bodu mrazu, což nelibě ponesou
především kolegové v práci. Dokud
na své tváři nevyloudíte úsměv, nepočítejte s dobrou atmosférou okolo
sebe. Povzbudit vás může výhra ve
Sportce.
PANNY – 23.8. až 22.9. Docela si
během nadcházejících dní budete
dopřávat, míra v jídle i pití pro vás
nehraje žádnou roli. Přitom právě vy
byste měli dbát na svoji životosprávu,
podívejte se do zrcadla! Více sportu
by to chtělo!
VÁHY – 23.9. až 23.10. Jste soutěživé typy, takže logicky chcete být ve
všem první. Ostré lokty jsou pro vás
výhodou, ale tentokrát to přeženete.
Dopustíte se podrazu, který vám v
práci ani doma jen tak neodpustí. Napravte to co nejdřív.
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. Doručená
obálka s modrým pruhem pro vás nebudě věštit nic dobrého. Chtě nechtě se
budete muset dostavit k soudu, kde se
vás budou vyptávat na nepříjemné věci.
Jako svědkovi vám ale trest nehrozí.

... tentokrát ze sortimentu: 

BERANI – 21.3. až 20.4. Poslední
týdny se vám moc nedařilo, ale nyní
budete chtít otočit vývoj událostí.
Pořádně se obujete do své práce, což
je dobře. Výrazně vám pomůže blízký
kolega, který vás do aktivity doslova
vyhecuje.
BÝCI – 21.4. až 21.5. Dostanete příležitost ke služební cestě, na níž se vám
otevřou jedinečné možnosti. Stanete
se pány situace, po dohodě výhodného obchodu vás čekají tučné provize.
Konečně se stanete bohatšími.
BLÍŽENCI – 22.5. až 21.6. Za
volantem svého vozidla se můžete
potkat s nebezpečím, proto k cestám
do práce raději zvolte jízdní kolo nebo
raději městskou hromadnou dopravu. Nepodceňujte to, bezpečnost je
nade vše.
RACI – 22.6. až 22.7. Obdržíte
dopis od člověka, o kterém jste si
mysleli, že už dávno nežije. Dotyčný
vás bude žádat o schůzku, vyhovte
mu. Nabídne vám obchod, který se
vzhledem k předpokládanému zisku
neodmítá.

Nádherný podzimní čas bude jako stvořený pro navázání nových vztahů. Romantika ovládne celý Prostějov, lýtka se budou zapalovat i zadaným. Jde jen o to, aby se
krásné a romantické chvíle nezvrhly v žárlivé scény.

Prostějova

Ja

Konstelace hvězd
ude
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Borci LHK

opravdu velice málo volných dní, přesněji
řečeno nedělí. Což teď na druhou stranu
aspoň částečně vykompenzuje tahle nadcházející zápasová přestávka,“ zamyslel se
kapitán elhákáčka Matouš Venkrbec.
Po sobotním utrápeném přemožení
Severomoravanů dostal celý prostějovský mančaft komfortní dva dny
oddechu. „Sejdeme se až v úterý 7. listopadu odpoledne, načež středu i čtvrtek vyplní dvoufázové tréninky. V pátek
bude zase už jediná fáze a v sobotu opět
volno, abychom od neděle najeli na normální režim,“ přiblížil Venkrbec nejbližší
období, jež se dá výstižně označit dvěma
slovy: dobití baterek. „Myslím, že trochu
víc odpočinku jsme jako všichni ostatní v první lize už potřebovali. Nějakou
únavu člověk samozřejmě cítí a k tomu
je nutné připočíst různé zdravotní šrámy, tudíž orazit si je nezbytnost. K tomu
vzniká prostor na to, abychom zapracovali na kondici, zašli víckrát do posilovny. A do dalšího průběhu soutěže vyrazili s novou energií. Přesně o to se budeme
snažit,“ slíbil Venkrbec.
Lídra hráčské kabiny logicky potěšil
aktuální vzestup mužstva tabulkou
WSM ligy až na momentální sedmou
pozici. „Bez ohledu na poslední slabší
výkon proti Frýdku teď pravidelně bodujeme a dokázali jsme využít příznivého
losu se schůdnějšími soupeři, které jsme
poslední dobou potkali. Přesto některé
ztracené body předtím dost mrzí, neboť
tabulka je hlavně uprostřed strašně našlapaná. A každý bodík se počítá. Každopádně jsme zpátky v postupové osmičce do
play-off, kam papírově podle síly našeho
týmu rozhodně patříme. No a především
musíme makat pořád dál, abychom se
co nejvíc nahoře udrželi, pokud možno
trvale,“ zdůraznil urostlý a s přibývajícím
časem stále produktivnější útočník.
PROSTĚJOV Už řadu let je listopad měsícem, který patří charitativní akci s názvem Movember.
Oč jde? O získávání finančních
prostředků na boj s rakovinou prostaty, zvýšení povědomí o tomto
onemocnění a důležitosti včasné
detekce vedoucí k úspěšné léčbě.
I letos se do celého projektu zapojili hokejisté LHK Jestřábi Prostějov.
Možnosti aktivní účasti jsou vlastně tři. Muži si nechávají narůst knír
(případně vousy). Každý bez rozdílu
pohlaví může celý listopad zasílat finanční příspěvky na konto organizace
Movember Česká republika. Nebo se

Exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

ƔƔCo byste řekl ke svému výkonu?
„Myslím, že to nebylo špatné, ale měl
jsem tam šance, které jsem bohužel neproměnil. Snad to bude příští zápas lepší.“
ƔƔ Co říkáte na prostějovské fanoušky?
„Jsou výborní. Ať jich příště přijde víc!“
ƔƔMinulou sezónu jste hrál jak ve
finské juniorce, okusil jste i SM-liigu. Jaká to pro vás byla zkušenost?
„Ohromná. Vždycky je to náročné pro
mladého kluka, takhle odjet do světa
sám bez nikoho, ale měl jsem tam možnost hrát s jedněmi z nejlepších hráčů
světa. Teď někteří z těch kluků hrají
NHL anebo se o to alespoň perou. Takže pro mě to byla obrovská zkušenost.“
ƔƔJak vidíte své šance na setrvání
v Prostějově?
„Tak to se asi zeptejte trenéra a manažera. (směje se) Já pro to dělám a budu
dělat maximum, akorát to musím přenést ještě na led.“

“

ƔƔNa jakého soupeře se těšíte nejvíce?
„Určitě na Slavii.“
ƔƔ Co říkáte na nominaci bratra
Andreje do reprezentace na Karjala
Cup? Máte podobné ambice?
„Jsem za to strašně rád, protože on
je odmalička dříč a taky to neměl

lehké. Prodělal vážné zranění, po
kterém to vypadalo, že už možná
ani nebude chodit. Nakonec to dopadlo takhle, já jsem za něj opravdu
šťastný. Doufám, že se mu to v repre
povede, strašně mu to přeji. A moje
ambice? Určitě jsou ještě větší...“
(úsměv)

„Líbí se mi ambice klubu,
a že všichni kluci jsou strašně
fajn. Prostředí uvnitř šatny
je pro mě hrozně důležitý,
musím se u hokeje cítit dobře.
A tady se tak cítím.“

Foto: www.lhkjestrabi.cz

3:2

PP
PROSTĚJOV První vzájemný zápas letošního ročníku sobotních
soků vyšel lépe pro domácí FrýdekMístek, který proměnil celkem
čtyři gólové šance. V jedenadvacátém kole WSM ligy se tyto celky
střetly podruhé. A tentokrát byli
šťastnější Jestřábi, kteří vybojovali
v prodloužení cenné dvoubodové
vítězství a posunuli se tak před
reprezentační přestávkou na sedmé
místo prvoligové tabulky právě
před Severomoravany. Samotný
zápas nabídl víceméně vyrovnanou
partii. V úvodní třetině byl lepší
domácí tým a zaslouženě se ujal vedení. V druhé části hosté během tří
minut vývoj zápasu obrátili. Během
poslední periody ale Jestřábi
srovnali a v prodloužení urvali pro
sebe onen bod navíc.

LHK PV
FR-MI

málo přes patnáct stovek, vidět
aktivní hokej. Oba týmy si hned
v úvodu stihly zahrát přesilovku, ale
ani jedno z mužstev početní převahu
nezužitkovalo. Pak už se ale zimák
rozjásal, když Nouza využil přihrávku
od Luňáka a zamířil přesnou
střelou pod břevno - 1:0. Zvýšit na
dvoubrankový náskok mohl v 15.
minutě Rudovský, který jel sám na
branku, ale nevyšel mu blafák. V první
dvacetiminutovce tak měl jasně
navrch domácí tým, avšak těšili se
„pouze“ z jednobrankového náskoku.
Pět minuty po zahájení druhé části
byli ale Jestřábi blízko ke zvýšení, když
se za zády Hlaváče rozezněla tyčka
hostující svatyně. Vzápětí rozvlnil
síťku Žovinec, ale byla bohužel jen
boční. Neuspěl ani s dalším pokusem
zkušený Divíček, poprvé se v dresu
Prostějova mohla trefit i erstvá posila,
ale Nestrašil puk vyražený brankářem
nedokázal dotlačit za brankovou čáru.
A tak Frýdecko-místečtí trestali. Ve
35. minutě Kafka vyhrál souboj o puk
a ihned jej poslal na Kaluse, který
střílel z první tvrdě a přesně - 1:1. Na
další gól se nemuselo dlouho čekat,
v polovině 38. minuty se opět pro-

 

sadili hosté. Christov našel ideální
střeleckou pozici, a poslal puk mezi
betony Neužila - 1:2. V závěru druhé
třetiny byli domácí aktivnější, ale vyrovnávacího gólu se nedočkali.
Do třetí části vstoupil domácí
tým přesilovkou, když byl na
konci předchozí části potrestán
Zahradníček. Jeden z útočníků našel
ve 41. minutě před bránou Jana Rudovského, jehož první střelu brankař
hostů blokoval, ale na dorážku už
nestačil - 2:2. Jestřábi si vytvořili
tlak, udrželi se v obranné třetině
hostů, gólovou šanci ale nedokázali
vytvořit. Tak zahrozili hokejisté FrýdFoto: www.lhkjestrabi.cz
ku, tečovanou střelu Christova ale
domácí brankář Neužil pokryl. Vůbec
to byli oba brankaři, kteří předváděli
skvělé zákroky a úspěšně tak strážili
svoje svatyně. V závěru základní hrací
doby se Jestřábi snažili střelit vítěznou
Jiøí VYKOUKAL - LHK Jestøábi Prostìjov
branku. Střelu Kováře od modré, která
mířila do šibenice branky, vychytal „Musím pochválit tým soupeře, který dnes hrál velice dobře z obrany a hrozil z brejků. My
jsme měli optickou převahu, ale chybělo nám více odhodlání v koncovce. Bylo to takové, že
levou lapačkou opět Hlaváč.
se nám nemůže nic stát, a to většinou nedopadá dobře. Za dva body jsme ale rádi.“
Utkání tak dospělo do prodloužení,
JIØÍ JUØÍK - HC FRÝDEK MÍSTEK
které ale trvalo necelou minutu. Jestřábi k hodnocení utkání se nedostavil
totiž pokračovali v aktivní hře z konce
Výsledkový servis
třetí periody a byl to Venkrbec, kdo našel zavěsil doprostřed brány - 3:2! Prostějov
na stranách 26 a 27!
úplně volného Dvořáčka, který puk tak doslova urval dva body.

Z důležitého zápasu proti Frýdku-Místku berou Jestřábi dva body

prošla Lukešovi mezi betony. Za dané
situace vyzněla závěrečná power play
Trhačů spíš zoufale, a jak se dalo očekávat, místo srovnání výsledku vyústila v pečetící gólový zásah elhákáčka.
V čase 59.43 poslal touš do opuštěné
klece Kolář, tři důležité body putovaly Eva REITEROVÁ
na Hanou - 2:4!
(son) Od začátku první třetiny mohli
Výsledkový servis na straně 27! fanoušci, kterých bylo v hale něco

„Do Kadaně je dlouhá cesta a pro nás to tudíž byl těžký zápas. První třetina nebyla z naší
strany špatná, ale měli jsme tam dva námazy,
ze kterých se mohl soupeř dostat do vedení.
Ve druhé třetině následovala některá zbytečná vyloučení a jedno z nich domácí potrestali
vyrovnáním na 2:2. Další oslabení se nám už
povedlo naštěstí ubránit a sami jsme pak přesilovou hru šest minut před koncem proměnili ve vítězný gól. Za tři body do tabulky jsme
opravdu rádi.“

Jiøí VYKOUKAL
- LHK Jestøábi Prostìjov

„Zaspali jsme začátek, ale potom se pomalu
rozjeli. Druhá třetina byla výborná a soupeře
jsme v ní k ničemu nepustili, byli jsme všude
první, dohrávali souboje. V tom jsme pokračovali i ve třetí části, jenže došlo k chybě tím,
že se Prostějov dostal na přesilovku. A dal z ní
na 2:3. Nezbývalo nic jiného, než zkusit power play, při níž jsme dostali čtvrtou branku.
Přesto dnes kluci bojovali neskutečně. Jen se
vždycky nevyvarujeme nějakých chybiček,
ze kterých poté dostáváme góly.“

Miroslav BUCHAL
- asistent SK Kadaò

 


chvíli už bylo všude plno a z první ligy
se mi asi nejvíce zamlouvala nabídka
Prostějova. Líbí se mi tady ambice
klubu, a že všichni kluci jsou strašně
fajn. Prostředí uvnitř šatny je pro mě
hrozně důležitý, musím se u hokeje cítit dobře. A tady se tak cítím.“ (úsměv)
ƔƔJaké máte pocity po prvním domácím zápase v dresu Jestřábů?
„Skvělé... Mohly by být ještě lepší, kdybychom vyhráli za tři body, ale aspoň
že tak. My jsme tam udělali pár chyb
a oni je potrestali. Nakonec jsme se ale
zvedli a třetí třetinu odehráli výborně.“

PROSTĚJOV Loňskou sezónu strávil dvacetiletý útočník Viktor
Nestrašil ve finské juniorce a dokonce si zahrál i v tamější SM-liize.
S tuzemskou druhou nejvyšší soutěží má už zkušenosti z dresu
Slavie, kde v sezóně 2015/2016 absolvoval jedenáct zápasů. Teď
je do poloviny prosince na zkoušce u Jestřábů. Pokud uspěje, má
ve smlouvě opci do konce sezóny. V pozápasovém interview sdělil
nejen své pocity po prvním domácím zápase, ale rozpovídal se také o svém bratrovi Andrejovi, čerstvém reprezentantovi.

kdokoliv vrhnout po hlavě do aktivity
označené výstižným slovem Move.
V rámci ní si stanovíte cílovou vzdálenost, které chcete do konce aktuálního
měsíce dosáhnout chozením, běháním, ježděním na kole, plaváním nebo
veslováním. A pak už záleží jen na vás,
jestli svůj cíl splníte. Podstatné je, že
rovněž tímto pohybovým zapojením
zprostředkovaně přispějete na podporu zdraví mužů ve výše zmíněném
ohledu.
Kdo všechno z jestřábí kabiny do akce
Movember naplno vlétl a jak konkrétně? O tom si můžete podrobněji přečíst
v příštím vydání Večerníku.
(son)

při akci Movember
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„Od letoška prostě zavedli takovýhle systém, který musíme respektovat. Je však
pravda, že kvůli reprezentačním pauzám
máme v prvoligovém kalendáři mnohem
víc vložených pondělků než dřív. A tím
pádem jsme od začátku sezóny zatím měli

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Národní tým hokejistů České republiky čeká finský
Karjala Cup a premiérově v novodobé historii se reprezentační přestávka vztahuje vedle mužské extraligy také na druhou nejvyšší soutěž
ČR. Co z toho plyne pro tým LHK
Jestřábi Prostějov? Že po střetnutí
21. kola proti Frýdku-Místku v sobotu 4. listopadu sehraje další mač
dvaadvacátého dějství až ve středu
15. listopadu ve Vsetíně. A to znamená nebývale dlouhé volno bez
mistráku v trvání jedenácti dnů.

čemu. Místo toho dělily Venkrbce v 56.
minutě jen centimetry od definitivního Eva
rozhodnutí, když v tutovce trefil tyč, REITEROVÁ
velké štěstí měli Kadaňští také po tečované přihrávce Divíška, jež málem ƔƔJak se zrodil váš příchod do Prostějova?
„Na začátku léta jsem měl ještě v plánu vrátit se do Finska, nakonec se ale
něco pokazilo. Takže jsme začali plánovat, že zůstanu tady v Čechách. V tu

Foto: internet
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Jestřáby čeká víc volna, ale
také dvoufázová příprava myslí na charitu
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„V Prostějově
favorita
chci zůstat!“

Proto můžeme být za dva získané body
určitě rádi,“ prohlásil Vykoukal. Spokojený byl v sobotu večer opravdu hlavně
s výsledkem, zatímco výkon oproti
předchozím zápasům spíš pokulhával.
„Chtěli jsme však v posledním utkání
před reprezentační pauzou především
bodovat, což se povedlo. A to je podstatné,“ zdůraznil šéf jestřábí letky.

2x foto: www.lhkjestrabi.cz

jubileum...

lední hokej

letos slavíme

JESTŘÁB PODLE

JESTŘÁBI LETÍ TRYSKEM DRAVCE!
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VEČERNÍKU

Rozprášili Benátky, zvítězili v Kadani a přemohli
Frýdek-Místek, což je katapultovalo na sedmé místo

TOMÁŠ NOUZA
Zvučná letní posila prostějovských hokejistů z Českých
Budějovic se začíná v hanáckém dresu čím dál víc
prosazovat. Tentokrát pětatřicetiletý útočník bodoval ve všech třech zápasech uplynulého týdne WSM
ligy a dohromady v nich nasbíral osobní bilanci
1+3. Nejprve v pondělí proti Benátkám nad Jizerou asistoval u obou gólů svého ještě ostřílenějšího
parťáka a jmenovce Divíška, byl z toho vysoký
triumf 7:2. Následně rodák z Písku znovu přihrál na trefu Tomáši Divíškovi, což znamenalo
vítěznou branku při středeční výhře 4:2 v Kadani. A nakonec Tom Nouza otevřel skóre v sobotu
doma s Frýdkem-Místkem, aby i tenhle mač nakonec Jestřábi zvládli 3:2 v prodloužení. Vyhlášený
kanonýr nabírá slibnou formu.

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Už tolik zápasů v řadě za sebou dokázali
prostějovští hokejisté ve WSM lize bodovat. Po triumfu 5:2 v Havířově sice
podlehli Českým Budějovicím 2:3,

OKÉNKO
KAPITÁNA

„V předchozích týdnech jsme
poztráceli hodně bodů doma,
a proto jsme teď chtěli ze tří utkání, ve kterých nám připadla
role favorita, maximální zisk.
V pondělí proti Benátkám
jsme tenhle dílčí cíl začali
naplňovat skvěle, když rozhodl
náš rychlý nástup. Soupeř
přitom nehrál od začátku
tak špatně a bylo to pro něj
kruté. Z našeho pohledu ale
samozřejmě super výsledek,
jen víc takových pohodových
zápasů. Do Kadaně jsme pak
jeli s vědomím, že po posílení
o nějakých pět hráčů rozhodně
nebude slabá a nesmíme nic
podcenit. Což se podařilo,
i po vyrovnání domácích na
2:2 jsme střetnutí měli podle
mého názoru celou dobu
pod kontrolou. A rozhodující
byl výborně zvládnutý závěr.
Naopak za sobotu není důvod
se chválit, protože Frýdek byl
určitě nejslabším protivníkem
ze všech tří, které jsme tento
týden potkali. Mají teď v kádru
spoustu mladých kluků a my
jsme je měli jednoznačně
porazit za tři body, ne až
v prodloužení. Bohužel se nám
herně nedařilo, ani nasazení
nebylo optimální. Celkově
i přes vítězství špatný výkon
a vědomí, že jsme víc jeden
bod ztratili, než dva získali.“

PROSTĚJOV Nejúspěšnějším obdobím v této sezóně právě procházejí
(či spíše prolétávají) hokejisté LHK Jestřábi Prostějov. Ze tří duelů uplynulého týdne WSM ligy vytěžili téměř stoprocentní bodový zisk, když své
konto rozhojnili díky třem výhrám včetně jedné v prodloužení přesně
o osm cenných jednotek. A tahle vítězná šňůra je vynesla v abnormálně
našlapaném středu tabulky druhé nejvyšší soutěže na sedmou příčku.
Pouhé dva body za čtvrtou Slavií Praha i před desátým Havířovem...

5
ale až v prodloužení. A během uplynulého týdne následovala tři vítězství:
7:2 s Benátkami nad Jizerou, 4:2 v Kadani a 3:2 v nastaveném čase nad Frýdkem-Místkem. Jde o nejdelší úspěšnou
sérii LHK v sezóně.
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Mezi hokejovými mantinely
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Marek
SONNEVEND
Báječné dny započaly pondělní rozborkou Benátek nad Jizerou, které Hanáci
dokonale demontovali poměrem 7:2.
„Tohle utkání se nám opravdu povedlo díky pečlivé přípravě i výbornému
nástupu. Na vstřelených gólech se podílely všechny lajny, což je taky moc
dobře. Hlavně si ale cením, že jsme
za už rozhodnutého stavu perfektně
ubránili dlouhé čtyřminutové oslabení.
Kluci to odmakali, za dnešek celkově
zaslouží velkou pochvalu,“ konstatoval
spokojený trenér Jiří Vykoukal.
Jeho radost prohloubil středeční mač
20. kola prvoligové soutěže v Kadani.

Na kluzišti beznadějně posledního
družstva průběžného pořadí sice šlo
o mnohem větší i vyrovnanější boj,
kdy protivník dokázal vyrovnat z 0:2
na 2:2. Nicméně hosté výtečně zvládli
závěr a nakonec přibalili do autobusu
mezi své bágly další tři bodíky za triumf
4:2. „Do zápasu jsme opět vstoupili velice dobře a rychle vedli, jenže potom
nedali před prázdnou bránou jasnou
šanci na 3:1. Následně přišly zbytečné
fauly, kterými jsme dostali soupeře do
hry. Ve třetí třetině jsme se však vrátili
k tomu, co jsme chtěli hrát, a koncovka
byla z naší strany moc vydařená,“ radoval se Vykoukal.
Dokonale mu vyšlo přeskládání útočných formací, k čemuž přikročil ještě
před Benátkami. „Kluci teď mají pohodu, věří si a padá jim to tam. Ale
důležité bude vyhrávat i zápasy, kdy
dáme třeba jen dva góly,“ povídal prostějovský kouč před sobotním střetem

BYLI JSME
U TOHO

7:2

PROSTĚJOV Výsledkově nejlepší
duel probíhající sezóny si hokejoví Jestřábi schovali na pondělní vložené 19.
kolo WSM ligy. Na vlastním ledě proti
Benátkám nad Jizerou se pořádně rozparádili a papírově slabšího soupeře
úpícího v momentální nepohodě doslova zničili sedmigólovým debaklem.
Krásná paráda!

Marek SONNEVEND
O všem rozhodl hned úvod střetnutí, který
byl ze strany domácích vskutku drtivý. Už
na konci 1. minuty putoval na trestnou lavici Špaček a přesilovku přesně po šedesáti
vteřinách využil z bezprostřední blízkosti
Divíšek pohotovým doklepnutím tečované přihrávky Rudovského - 1:0. Vzápětí se
sice hosté zvedli a třikrát ohrozili Neužila,
leč poté přišel klíčový double úder LHK.
V 6. minutě Dvořáček zpětným pasem
nabil na modrou Havlíkovi, jenž dělovkou
propálil vše včetně Kořenáře - 2:0. A v 7.
Luňák dravě pronikl z levé strany před bránu, kde puk šikovně zasunul vedle Kořenářova rozkleku k pravé tyči – 3:0! Tak drtivý
nástup přiměl benáteckého kouče k brzkému vybrání oddechového času, který jeho
svěřencům pomohl. Zastavili totiž brutální
nápor Prostějova a zbytek zahajovací třetiny probíhal vyrovnaně, v poklidu bez vyložených příležitostí. Přesto se skóre ještě jednou změnilo, a to pouhé tři sekundy před

odchodem do kabin. Fiala skvěle našel volného Hozáka, jenž sám před Kořenářem
zavěsil působivě pod víko - 4:0.
Také do druhé periody vstoupili Hanáci
aktivněji, ovšem několik zajímavých střel
se neujalo. Čehož využili Severočeši. Běžela 27. minuta, když po nahození Bednáře
od modré vznikl před Neužilem zmatek
a Chrtek z něj úspěšně dorazil - 4:1. Jakoukoliv hrozbu možného zkomplikování
jasně rozjetého zápasu zanedlouho zrušila
využitá početní výhoda číslo dva, o což se
v 31. minutě postaral dokonalou tečí Nouzovy rány Divíšek - 5:1. Naopak oslabení
přečkali Vykoukalovi svěřenci bez nejmenších problémů, načež v 39. zatloukli
šestý hřebík do rakve pojizerského mančaftu. Rudovský vyslal do sóla Venkrbce a ten
nedal Kořenářovi perfektním zakončením
žádnou šanci zasáhnout - 6:1.
Třetí část se pak za rozhodnutého stavu víceméně pouze dohrávala. Dění na kluzišti
uplývalo v pohodovém tempu a s občasným vzrušením v podobě možností na
obou stranách, jež zlikvidovali gólmani.
Už to vypadalo, že stávající rezultát zůstane
v platnosti, ale v závěru se přece jen změnil.
Hned dvakrát. Nejprve čtyři minuty před
koncem ptačí dravci posedmé krvavě
klovli do mršiny HC, konkrétně se o to
postaral Holík nenápadným pokusem od
modré čáry – 7:1. Aspoň dílčí korekci potom zařídil v čase 58.55 Veselý přesilovkovým překonáním Neužila – 7:2. Navzdory
téhle inkasované tečce zněl spokojený aplaus tisícovky věrných fanoušků zimákem
v Prostějově ještě dlouho po závěrečné
siréně. Naprosto zaslouženě.

¸67<75(1§5č
Jiøí VYKOUKAL - LHK Jestøábi Prostìjov
„Měli jsme výborný vstup do utkání, za což jsem rád. V předchozích zápasech jsme totiž měli ze
začátku taky hodně šancí, ale neproměnili je. Dnes se to však povedlo a soupeři jsme díky tomu
rychle odskočili, což rozhodlo. Ve druhé třetině sice Benátky trochu zvýšily úsilí, ale po jejich snížení
na 4:1 jsme předvedli dvě krásné akce a zase odskočili. Poslední třetina se pak jen dohrávala. Na
mladý bruslivý tým HC jsme se dobře připravili a díky dobrému úvodu tenhle vzájemný souboj
zvládli na jedničku.“
Jiøí KUDRNA – HC Benátky nad Jizerou
„Už podruhé za sebou jsme absolutně nezvládli začátek střetnutí. Minule v Karlových Varech byl
náš vstup do zápasu mizerný a dnes tady jakbysmet, což mě samozřejmě moc mrzí. Veškerou přípravu před utkáním jsme pak mohli znovu hodit do koše, navíc se nám opět nepovedlo zvednout
ani v dalším průběhu duelu. Prostějov jej měl v podstatě celý pod kontrolou a zvítězil zaslouženě
vysokým rozdílem. My se nad sebou musíme zamyslet, abychom příště nedopadli zase stejně.“

sport
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zjistili jsme

VITÁSEK
JEDE NA KARJALA CUP

na vlastním ledě s Frýdkem-Místkem.
Proti sousedovi v tabulce pak na jeho
slova přesně došlo. Borci elhákáčka
sice do třetice brzy vedli, ovšem poté
se dlouho nemohli prosadit a Rysi na
sklonku druhé periody otočili skóre na
1:2. Naštěstí záhy po startu třetí části
vyrovnal lídr týmového bodování Jan
Rudovský a v nastaveném čase rozhodl

po super akci kapitána Matouše Venkrbce jeho mladý parťák z útoku David
Dvořáček.
„Soupeř hrál velmi dobře z obrany
a hrozil rychlými brejky. My jsme měli
optickou převahu, ale chybělo nám
více odhodlání v zakončení. Tak trochu
jsme hráli, jako že se nám nemůže nic
stát, což většinou nedopadne dobře.

To byl tajfun! Benátky V Kadani splnìná role
smeteny sedmi ranami
LHK PV
HC BEN

letos slavíme jubileum...

Pondělí 6. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Do olympiády v korejském Pchjongčchangu zbývá už méně než sto dní
a českou hokejovou reprezentaci čeká první velká prověrka letošní sezóny. Tou bude
již v tomto týdnu konaný Karjala Cup. Tradičního finského turnaje se letos nezvykle zúčastní hned šest mužstev a severské klání bude mít i prostějovskou stopu, v nominaci národního týmu České republiky totiž neschází prostějovský rodák Ondřej Vitásek!
Sedmadvacetiletý zadák, který momentálně obléká dres ruského Chanty-Mansijsku, tak
může rozšířit svou stávající sbírku sedmadvaceti startů, během nichž posbíral dvě branky a stejný počet asistencí. Na řadu v tomto týdnu postupně přijdou středeční souboj ve
Švédsku a pak dvě helsinské bitvy - páteční se Švýcarskem a nedělní s Ruskem.
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KADAŇ, PROSTĚJOV Povzbuzeni
sedmigólovou demolicí Benátek nad
Jizerou vyrazili Jestřábi na dlouhou
štreku do Kadaně s jasnou vizí: přidat
další triumf. Ve dvacátém pokračování WSM ligy se jim to nakonec povedlo, byť vůbec nešlo o snadné střetnutí
a v tabulce beznadějně poslední soupeř neměl daleko k rozhojnění svého skromného konta devíti bodíků.
Hosté však výborným finišem nepřipustili žádné překvapení.
Základ pozdějšímu vítězství přitom
znovu položili skvělým nástupem, stejně
jako dva dny předtím. A čím se dostali
do vedení? Tradičně s pomocí přesilovky. Nešlo sice přímo o využitou početní
výhodu, neboť trefa padla sekundu po
návratu vyloučeného Hejcmana z trestné lavice, ovšem pět na čtyři se v podstatě ještě hrálo. A v 6. minutě takhle
otevřel skóre kapitán, když Luňák od
zadního mantinelu klasicky nabil před
bránu právě volnému Venkrbcovi, jenž
pohotově zavěsil - 0:1. Vzápětí měli Hanáci druhou přesilovou hru, ovšem tentokrát během ní málem sami inkasovali.
Žovincovu mizernou rozehrávku vystihl
Chlouba, aby sám před Neužilem ztroskotal na jeho zákroku. Zanedlouho se
zaskvěl i Lukeš v domácí kleci, neboť
v 10. minutě vychytal šanci Hajného.
Přesto borci LHK zvýšili svůj náskok
o dvě minuty později díky tomu, že akci
Venkrbce dotáhl Rudovský perfektně
provedeným blafákem do bekhendu 0:2. Prostějovští hokejisté se zdáli být
nezastavitelní, leč přibrzdilo je oslabení.
Ve 14. minutě Chlouba stojící před Ne-

užilem posunul doprava nehlídanému
Dufkovi, který z úhlu trefil odkrytou
část svatyně - 1:2.
Ještě ve zbytku úvodní třetiny zahodili po
jedné tutovce Luňák (z metru zakončil
nad) a Šťovíček (zblízka vyprášil Neužilovy betony), načež ve druhé části pokračoval zápas vyrovnaně s občasnými příležitostmi na obou stranách. Za Severočechy
mohli vyrovnat Wágner či Krejčiřík, ovšem proti byl Neužil. Moravské možnosti
pro změnu zahodili Rudovský, jehož loženku zmařil Lukeš, a Nouza zakončivší
sólo příliš vysoko. Stav se tedy pohnul až
ve 32. minutě, přičemž jásali Trhači nad
smazáním těsného manka. Opět v početní převaze si Šesták dvakrát vyměnil puk
se Šťovíčkem a druhý jmenovaný poté
tvrdou ranou z pravého kruhu procedil
Neužila - 2:2. Navíc hned o chvíli později
mohlo dojít k bleskovému obratu, kdyby
Chrpovu šanci nevyrazil Neužil a Chloubovo doklepnutí nerozvlnilo jen boční síť.
Výtečný start do utkání se ptačím
dravcům každopádně rozplynul, tudíž
museli o očekávanou výhru tvrdě bojovat. Zkraje třetí periody byli aktivnější,
avšak z několika střel se žádná neujala
a ve 46. protivník ujel do nebezpečného brejku. Přečíslení dvou na jednoho
vyřešil Hlava individuálně, aby svou
dělovkou z levého kruhu těsně přepálil
horní tyčku. Vykoukalovi svěřenci ani
poté neustávali v agilitě, což se jim nakonec vyplatilo. Sudí vyloučili Cestra
a v přesilovce Divíšek ze skrumáže před
Lukešem propasíroval kotouč za jeho
záda - 2:3. Do vypršení normální hrací
doby zbývalo přesně šest a půl minuty,
tedy dostatek času pro SK ještě výsledek zachránit. Jestřábi ale nic takového
absolutně nepřipustili tím, že většinu
z této doby strávili v útočném pásmu.
A outsidera nepustili už absolutně k ni-
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PROSTĚJOV Michael Nazad začal s bruslením již ve dvou a půl
letech. Od pěti roků pak chodil
do přípravek mladých Jestřábů.
Po problémech prostějovského
mládežnického hokeje přešel do
Uničova, kde trénuje již druhou
sezónu. „V prostějovském SK by
v tuto chvíli neměl konkurenci
a hokejově by zakrněl,“ vysvětlil
tento krok jeho tatínek Marián.
Michael Nazad byl před časem
vybrán do mládežnického týmu
Czech Knights, jehož součástí jsou
mladí hokejisté z celé České republiky. S nimi se setkává jednou
měsíčně na některém z vybraných
hokejových stadionů napříč republikou. Společně absolvují dva tréninky, pak následuje zápas obvykle
proti domácímu týmu vyšší věkové
kategorie.
Společně s výběrem Czech Knights
se desetiletý talent z Prostějova
vypravil v polovině října do amerického Detroitu, kde probíhal
turnaj čtyřiadvaceti družstev, mezi

které patřily například mládežnické
týmy Detroitu Red Wings, Toronta
Maple Leafs, Pittsburghu Penguins,
Washingtonu Capitals či Bostonu
Bruins. Právě posledně jmenované
hráči Czech Knights porazili výrazně 7:0. Celý turnaj nakonec vyhráli
mladí hráči Toronta, s nimiž čeští
mladíci remizovali 2:2. Po bezproblémovém postupu ze skupiny jim
však bohužel nevyšlo osmifinále, ve
kterém vypadli s Illinois. Samotný
Nazad během turnaje vstřelil šest
branek a na sedm přihrál.
Součástí programu byla i návštěva muzeí či zápasu mužské NHL.
Na novém supermoderním stadionu se proti domácímu Detroitu postavili hráči Washingtonu.
„Pro Míšu znamenal pobyt za mořem zejména obrovskou motivaci
do budoucna. On sám mi při zápase
NHL řekl, že tady jednou chce také
hrát,“ prozradil Večerníku Michaelův bratr Lukáš Nazad, který v USA
trvale žije a svému mladšímu bratrovi dělal průvodce. I on nastupoval
stejně jako nejstarší bratr Marcel,
který se pak vydal na dráhu sudího,
za prostějovské Jestřáby.
(mls)

PROSTĚJOV Už dohodnutý příchod vynikající kubánské volejbalistky Heidy Casanova Alvarez do VK
Prostějov nečekaně zhatila její emigrace. A momentálně v kádru Hanaček nefiguruje ani žádná jiná vyslankyně karibského ostrova, ač se jich tu
za poslední roky vystřídala celá řada.
Leckoho v takové situaci napadne: co
kdyby se vrátila mladičká, ale přesto
hvězdná univerzálka Melissa Vargas?
Ta za vékáčko fantasticky absolvovala
sezónu 2015/2016, načež se zranila a
celý minulý ročník promarodila. Bohužel sny fanoušků o jejím opětovném
nástupu do prostějovských služeb se
téměř stoprocentně nenaplní.
„U Melissy je to velice složité ze dvou růz-

MARKA




  

stanoviska, a proto to vypadá, že Melissa nejspíš nedopadne dobře. Pokud se
nebude kát a neomluví se, zvýší jí pravděpodobně distanc na čtyři roky, navíc
nedostane pas a tím pádem nemá šanci
opustit Kubu. Jedině když se umoudří,
nasype si popel na hlavu a sama přijde
s omluvou, může ještě svou volejbalovou
kariéru zachránit,“ vyložil Čada s dovětkem, že je ohledně budoucnosti čerstvě
osmnáctileté ranařky spíš skeptický. „Což
je obrovská škoda, neboť šlo o největší
mega talent uplynulých let. Bohužel i takto neslavně až smutně někdy končí,“ povzdechl si ostřílený trenér nad momentálním osudem Vargas, nejlepšího účka
v historii prostějovského oddílu. (son)

Ftačník a Matkulčík jsou v širší nominaci
na nohejbalové mistrovství světa 2017!
PROSTĚJOV Na oddílové úrovni
už letošní sezóna pro nohejbalisty TJ
Sokol I Prostějov skončila, a to nadmíru úspěšně. Muži vybojovali prvoligový bronz, dorostenci své starší
kolegy napodobili medailovým ziskem stejné hodnoty dokonce v nejvyšší národní soutěži. A dva mladíci
hanáckého klubu si navíc mohou dát
k výbornému roku ještě příjemnou
nadstavbu v podobě startu na vrcholné mezinárodní akci.

„Kuba Ftačník i Honza Matkulčík byli
nominováni do širšího výběru juniorů na mistrovství světa 2017. Je v něm
dohromady osm hráčů, a pokud se nepletu, šampionát absolvuje šest z nich.
Oba tak mají velice slibnou šanci reprezentovat Českou republiku na nejvýznamnějším ze všech turnajů,“ prozradil
Večerníku trenér prostějovských nohejbalistů Richard Beneš.
Připomeňme, že Jakub Ftačník s Janem
Matkulčíkem jsou opravdu velkými

Širší nominace juniorù ÈR na MS v nohejbalu 2017:

Jiří Kalous, Zdeněk Kalous (oba Čakovice), Lukáš Souček (Čelákovice),
David Višváder (České Budějovice), Jakub Ftačník, Jan Matkulčík (oba
Prostějov), Jan Hanus, Tomáš Gulda (oba Modřice)

  



ných hledisek. Tím prvním je zdravotní
stav, kdy před rokem a čtvrt prodělala
vážnou operaci ramene smečující pravé
ruky a rekonvalescence trvala hodně
dlouho, úplně v pořádku možná není
doteď. K tomu se navíc přidalo druhé
problémové hledisko, a to její spory s Kubánským volejbalovým svazem. Odmítla reprezentovat, za což dostala dvouletý
zákaz startů,“ dal se do vysvětlování hlavní kouč žen VK Miroslav Čada.
Přesto se během své dosud poslední
návštěvy Havany snažil vyjednat comeback Vargas do aktuálně nejlepšího českého klubu. „Letěl jsem tam
s určitým řešením, ale rychle zjistil, že
situace je doslova na bodu mrazu. Žádná
z obou stran nechce ustoupit ze svého

rubriky
Večerníku

Letošní ročník WSM Ligy je po jarním rozhodnutí hokejového svazu nesestupový. Zejména tady
na Moravě se tato novinka nesetkala s radostným
přijetím a od samého počátku bylo otázkou, jak se
tato zásadní změna projeví. Na větší bilancování je
ještě brzy, nicméně lze říci, že s výjimkou beznadějně poslední Kadaně je pořadí nesmírně vyrovnané. Ano, vedoucí trio Vary, Budějovice a Kladno
by rádo odskočilo a stejně tak Vsetín s Benátkami
i Třebíčí na opačném pólu mají drobný odstup,
avšak zbylá sedmička od čtvrtého po desáté místo se neustále přelévá. Po sobotě dělí tyto týmy
jen čtyři body, přičemž zatím desátý Havířov má
ještě utkání k dobru, před samotným víkendem
pak bylo pořadí ještě našlapanější, po dvaceti kolech měla čtveřice mužstev dvaatřicet bodů a další
trio bodů jednatřicet. Ještě nejsme ani v polovině
základní části a těžko tedy předvídat, jestli půjde
o trvalý jev, nicméně i vzhledem k absenci předkola se zdá, že bude boj o elitní osmičku velice napínavý. I proto je potěšitelné, že Jestřábům tak jdou
prodloužení.

 !

Před dvěma týdny jsem se tady v několika řádcích
zmiňoval o angažování Ivo Lošťáka na kralickou
lavičku a jeho velice povedené úvodní polovině sezóny na ní. Stejně dobrý tah se podařil i konickému
vedení. Hlavním koučem tamějšího „A“-týmu se
i vzhledem k vážnému zranění Radka Řeháka stal
hned na počátku tohoto kalendářního roku jiný
střední obránce s bohatými zápasovými zkušenostmi Petr Ullmann a i díky jeho příspěvku může být
opět radost chodit v Konici na fotbal. Do divizních
časů je pravda daleko, nicméně už jaro vyznělo pozitivně a také právě skončený podzim se oddílu ze
severozápadu okresu vydařil. Mladý kouč a tamější
rodák se mimo jiné může spolehnout na kvalitní mládežnickou základnu a může těžit z poctivé
práce svých kolegů u žákovských i dorosteneckých
družstev a projevuje se to i mezi muži. Konice patří
do absolutní špice „A“ skupiny a může pokukovat
i po druhém místě, třešinkou na úspěšném působení se pak stala jízda okresním pohárem a triumf
v něm, bez šance není stávající mužstvo ani v jarním krajském pokračování.

talenty a výraznou měrou se podíleli
na bronzových úspěších Sokola I v týmových soutěžích ČR jak mužské, tak
dorostenecké kategorie. „Od příštího
roku oba věkově přejdou mezi dospělé
a start na mistrovství světa by se pro ně
stal krásnou rozlučkou s mládežnickými
boji. Věřím, že jim to vyjde,“ přál si Beneš.
Duo jeho svěřenců plus šestice dalších
chlapců z jiných oddílů absolvuje dvě
soustředění: 3. až 5. listopadu v Rumburku už má právě za sebou a 10. až 12. 11.
v Nymburku je teď čeká. Vybraní borci
pak budou ČR zastupovat na samotném
šampionátu, který hostí od pátku sedmnáctého do neděle devatenáctého listopadu zmíněný Nymburk.
(son)

NETRESTEJME NEVINNÉ

Přáním sportovním fandů a snad i samotných
sportovců je, aby se na olympiádách mohli setkávat a střetávat ti nejlepší ze svého odvětví.
Smutnou kapitolou se tak v tomto směru staly
Hry 1980 v Moskvě a o čtyři roky později v Los
Angeles, do nichž se promítla politická situace
a účast mnoha výprav byla znemožněna. Nyní
hrozí něco podobného, byť v menším měřítku,
otazníkem totiž zůstává status Ruska. Je nesporné,
že tamější boj s dopingem nebyl po určitou dobu
a v určitých oblastech důsledný a že šlo po odhalení o skandál velkých rozměrů, který si zasloužil
přísné potrestání, avšak pouze skutečných viníků. Každá federace by samozřejmě měla usilovat
o čistotu ve svém středu, umět si vynutit dodržování závazných pravidel a zasazovat se o fungující
antidopingový program, nicméně určitě nemůže
platit tvrzení, že by každý ruský sportovec automaticky dopoval, a proto by mu měl být znemožněn
start na akci, na níž by z výkonnostních důvodů
nechyběl. Těšme se, že o medailích se rozhodne
při samotném sportování a ne nikde jinde.

MAJSTRŠTYK:
Úspěšný víkend. Po kratším časovém úseku ovládla Prostějov vítězná euforie. Triumfy fotbalového
eskáčka, volejbalistek i basketbalistů jsou tou nejlepší pozvánkou na
nadcházející sobotu, kdy se všechny tři týmy pěkně za sebou představí doma. Přijďte je povzbudit!
DEBAKL:
Házenkáři Prostějova prohráli další
utkání jihomoravské skupiny druhé ligy, když v utkání osmého kola
padli v Napajedlích a jsou tak nadále přikováni k úplné dnu tabulky
třetí nejvyšší soutěže. Kdy se tým
Sokola I zvedne?


3

Pouze tři koše v součtu obou zápasů korfbalové extraligy smíšených družstev chybělo v nedělních duelech výběru SK RG aby
alespoň jednou zaskočil obhájce
titulu a největšího favorita novéhé
ročníku, kterého tak mohl obrat
o senzační body. Škoda...


 



  
Jeden z dua legionářů fotbalistů
Držovic BORJA SOLANO
VALINA se svěřil, komu že fandí
v české nejvyšší soutěži


MICHAEL
NAZAD





Desetiletý hokejový talent a prostějovský rodák, který momentálně
působí v Uničově, už nakoukl do kanadsko-americké NHL. Na turnaj
do amerického Detroitu odletěl coby
součást českého mládežnického výběru Czech Knights.

28

DVOJrozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...

Pondělí 6. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

„JSME ŠPANĚLÉ A TI MILUJÍ FOTBAL“

V dresu Držovic válí dvojice hráčů z Pyrenejského poloostrova
Fernando Marcos Gutierrez a Borja Solano Valina
DRŽOVICE Podzim na zelených
trávnících napsal o uplynulém víkendu až na výjimky svou poslední
kapitolu, přičemž v Držovicích se
tak stalo ještě o týden dříve. A deváté vítězství v řadě bez porážky jen
upevnilo pozici největšího adepta na
postup zpět do Okresního přeboru
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Za suverénní jízdou stojí také dvojice
španělských hráčů, která pro první
polovinu sezóny posílila držovický
tým. Mít legionáře na regionální
úrovni není zcela běžná záležitost,
obzvlášť na Prostějovsku jde prozatím čistě o raritu. Fernando Marcos
Gutierrez (na snímku vlevo) a Borja
Solano Valina sice neodehráli všechna utkání, přesto se do statistik týmu
zapsali pěti vstřelenými brankami.
Tři z nich má na svědomí prvně
jmenovaný, ten druhý pak ke dvěma
trefám přidal také několik gólových
asistencí. Jak se hráčům z Pyrenejského ostrova líbí v České republice,
jak se ocitli v týmu Držovic či jak vidí
kvalitu zdejší kopané, jsme pomocí
anglického jazyka zjišťovali v exkluzivním DVOJrozhovoru právě po
vítězném domácím utkání s Olšany
u Prostějova.

v rámci exkluzivního
xkluzivního
interview
pro Večerník
ník
se ptal

17072110817
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A

ƔƔ Španělský fotbalista na prostějovských trávnících, to zní
hodně exoticky. Odkud vlastně
pocházíte?
Borja Solano Valina: „Jsem ze západního pobřeží, kousek nad Portugalskem, z města Vigo. Přezdíváno také jako ´Olivové město´, je
největší v celé Galicii, což je země
s autonomním společenstvím
na severozápadě Španělska. Leží
v jednom ze zálivů Rías Baixas na
pobřeží Atlantického oceánu.“
Fernando Marcos Gutierrez: „Já
pocházím z Palencie, což je zase
město ve španělském autonomním společenství Kastilie a León.
Je sídlem provincie Palencia, leží
v rozlehlé rovině Tierra de Campos na břehu říčky Carrión, v nad-

dního výrobce plasGroup, předního
mponentů pro autotových komponentů
mobilový průmysl. Jak jste se
ovickém klubu?
ocitli v držovickém
BSV: „Oba hrajeme fotbal také ve
Španělsku, a když jsme byli pracovně posláni doo Prostějova, poohlíželi
jsme se také po nějakém klubu
tady. Vyšly nám z toho Držovice. Byla to víceméně
da...“
taková náhoda...
FMG: „Chtěl
ěl jsem si
koupit dres prostějovského klubu.
A tak jsem zašel
do obchodu Jinácela
dřicha Skácela
(současného trenéra Sokolaa

Chtěl jsem si koupit dres
prostějovského klubu.
A tak jsem zašel do obchodu
Jindřicha Skácela, kde se zrodil
nápad hrát za Držovice.
mořské výšce 749 m a asi 235 km
severně od Madridu. Rozlohou je
podobné Prostějovu.“
ƔƔ Pracujete v prostějovské
společnosti, která je součástí
španělského koncernu Maier

Držovice - pozn. red.), kde se zrodil
nápad hrát za Držovice.“
ƔƔ Jak byste porovnali úroveň
hry z míst, odkud pocházíte
s kvalitou, kterou jste poznali
v Držovicích?

BSV: „Je to tu přímočařejší a fyzicky náročnější. Ve Španělsku se více
kombinuje, procento přihrávek za
zápas je mnohem vyšší. Jasným
příkladem je toho Barcelona, která
hraje vyloženě tento styl. Na můj
vkus tedy až moc. Já hraji v podstatě
pátou divizi, ale v mládežnických
kategoriích to byla i první divize.“
ƔƔ Sezóna má svou první půlku
za sebou. Co budete dělat nadále
a jak dlouho se vlastně v Prostějově ještě zdržíte?
BSV: „Rádi bychom samozřejmě
trénovali či hráli v zimní sezóně
futsal, když to za některý místní
tým půjde. Vracet se oba do Španělska budeme asi někdy v únoru
příštího roku. Takže v jarní části už
zřejmě Držovicím nepomůžeme.
Ale uvidíme...“ (úsměv)
ƔƔ Už jste někdy předtím byli
v České republice nebo je to vaše
první zkušenost?
FMG: „Pro mě je to letos poprvé,
ale třeba ne naposledy.“ (úsměv)
BSV: „Já jsem zde už potřetí. Loni
jsem byl chvíli v Brně na univerzitě
a dva roky zpět jsem tu byl v rámci
programu Erasmus, což je program
Evropské unie podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských
studentů a pedagogů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání
v Evropě.“
ƔƔ Jak se vám tedy u nás líbí?
A co jídlo, přišli jste mu na chuť?
FMG: „Prostějov je klidné, tiché
město. Líbí se mi také Olomouc,
která je nedaleko a člověk tam najde
vše, co potřebuje. České jídlo mám
rád. Je jiné než u nás, ale chutné.“
BSV: „Je dobré, že mohu porovnávat. Brno je více multikulturní,
živé město, ale Prostějov má zase
své kouzlo a svůj klid. Dá se odtud
dobře cestovat na výlety, ale pořádat i párty. (smích) Co se jídla týče,
mám rád maso, takže nemám problém i s typicky českou stravou. Pocházím od pobřeží, mořské plody
jsou tak mé nejoblíbenější. A zdejší
ryby jsou taktéž moc dobré.“

Foto: Josef Popelka
ƔƔ Co české holky?
FMG BSV: „Jo tak ty se nám moooc líbí.“ (burácivý smích)
ƔƔ Nelze se ještě nezeptat: jaký
je váš nejoblíbenější tým ve
Španělsku?
FMG: „Jednoznačně Real Madrid!“
BSV: „Samozřejmě, že to je Celta
Vigo.“ (úsměv)
ƔƔ A kdybyste si měli vybrat
mezi Realem Madrid a Barcelonou. Komu fandíte v El
Classicu?
BSV: „Pak by to byl asi Real Madrid. Kvůli Raúlovi Gonzalesovi, to
byl fakt super hráč.“
ƔƔ Našli jste už i svůj oblíbený
český klub?

BSV: „Je to jednoznačně Baník Ostrava. Ještě jsem je naživo neviděl, ale rád
bych zašel. Když jsem byl v Brně, tak
tam hráli, ale já v tu dobu zrovna byl ve
Španělsku. Mám doma dokonce dres
Baroše. V mládežnické kategorii mi tak
dokonce říkali, protože jsme byli dva
jménem Borja, tak mě kluci přejmenovali na Baroše. (smích) Můj kamarád jel
tehdy do Prahy, tak jsem mu dal jasný
úkol a on mi dovezl dres národního
mužstva s Barošem na zádech.“
FMG: „Než jsem přišel do České
republiky, znal jsem pouze Spartu
Praha a Viktorii Plzeň. V současnosti znám už také Slavii, Sigmu Olomouc, Baník Ostrava a samozřejmě
prostějovské SK.“

vizitka

TOMÁŠ NEZVAL
✓ narodil se 27. září 1995 v Palencii, je svobodný
✓ má přezdívku "Tito".
✓ je odchovancem týmu Club Deportivo Villamuriel, prošel také týmy Club Deportivo San
Telmo a Tariego de Cerrato nebo futsalové mužstvo Deportivo Perú
✓ hrál dva soutěžní zápasy během víkendu a jeden futsalový během týdne
✓ jeho nejoblíbenější tým je Real Madrid, ale rád sleduje zápasy i ostatních
týmů, čímž se dá naučit i spousta triků či herních situací
✓ nejoblíbenější soutěží je fotbalová Liga mistrů
zajímavost: má rád auta, hraní na playstationu a rád vaří

vizitka

TOMÁŠ NEZVAL
✓ narodil se 16. února 1987 ve Vigu, je svobodný
✓ má přezdívku "Baroš"
✓ vystudoval lesní inženýrství
✓ do ČR se poprvé dostal v rámci programu
Erasmus
✓ mezi jeho koníčky patří tenis, horolezectví, plavání a posilovna.
V létě se zúčastňuje futsalových turnajů s přáteli, rád hraje videohry,
speciálně manažerského typu
✓ umístil se na pátém místě v národním turnaji plážového fotbalu
✓ je odchovancem týmu Colegio hogar, kde také hrál nejvyšší
mládežnickou soutěž proti týmům jako Atletico Madrid, Celta Vigo,
Deportivo La Coruna, Atletico Bilbao a další
✓ v seniorské kategorii hrál za týmy 4.,5. a 6. Divize
(Marin, Caselas, San Adrian, R. Bahia)
zajímavost: do 12 let dělal judo, kde dosáhl na černý pásek, 7 let působil
jako kouč fotbalové mládeže
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Rychlý talentovaný záložník je po nucené pauze ve skvělé formě. Stihl se už
propracovat na druhé místo ve střelecké
tabulce, na prvního Kroupu má pravda
velkou ztrátu. V Holici byl takřka u všech
gólových situací, návrat na trávník, kde
pilně hostoval, se mu tak vydařil. Nejprve
vyslal přihrávkou na zteč Kroupu, na němž
se vyfauloval Řehák, pak vypálil na branku
a míč vrátil do sítě Sus a třetí branku přidal
velmi efektně sám. Možná je pro něj škoda, že
podzimní sezóna zanedlouho skončí...


 
aneb

pohledem karla kroupy
„Bylo to takové zvláštní utkání. Dlouho jsem takové nehrál. Rychle přišla červená karta, což nám v důsledku ublížilo. Zápasem jsme se protrápili. Zdena
Fládr z toho dal hned gól, to bylo štěstí. Jenže jsme do utkání potřebnou kvalitu
nedali, domácí oproti tomu bojovali, makali. Klobouk dolů před nimi. Hráli
v deseti, prohrávali, přesto to nezabalili a hráli do konce. Myslím, že ani pro diváky to nebylo bůhvíjak pěkné utkání. Postrádalo kvalitu především z naší strany. O gól v naší síti jsme si koledovali, nakonec z toho byla kontaktní branka.
Výsledkově nám sice vyšlo, ale na jeho průběh musíme raději zapomenout. Po
tom zákroku mám problémy s achilovkou, v druhém poločase jsem se nemohl
při výskoku vůbec odrazit. Jsem rád, že jsem utkání nějak dohrál, penaltu ale
kopnout šlo. S výhledem do příštího utkání se nebavme o Otrokovicích. Bavme
se o nás. Pokud by naše hra měla vypadat podobně jako dnes, nemuselo by nám
domácí utkání vyjít. Tenhle výkon se nesmí opakovat!“ Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

Ü½NGJ
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V této minutě šli domácí do
deseti a z následného trestného
kopu Fládr otevřel skóre zápasu. Důležitý okamžik.


  
FRANTIŠKA JURY
Chtěli jsme být v úvodní pasáži
aktivní, ale nebyli jsme vůbec.
Paradoxně z naší první vážnější
akce rezultovala červená karta
a následně jsme se dostali do
vedení, ale od té doby byl náš
výkon ještě horší než předtím.
Už jsme to všichni zažili. Hrajete s posledním týmem, proti
deseti, z první akce dáte gól...
Bylo to vidět. Z výkonu jsem
trochu zklamaný. Nebyl dobrý,
není potřeba si nic nalhávat.
Postrádal jsem víc bojovnosti,
agresivity, snad kromě Hapala
jsme první poločas odehráli takzvaně v suchém triku.
Po dobrém, zodpovědném
a poctivém výkonu ve Velkém
Meziříčí přišel zápas, před
nímž si můžeme tisíckrát říkat,
že nesmíme soupeře podcenit.
Stejně jsem měl pocit, jako by
tam něco na ten způsob přece
jen bylo. V druhé půli jsme opět
dali brzy gól a vypadalo to, že
zápas bez problémů zvládneme,
ale do tohoto zápasu jsme se
s herní pohodou už nedostali.
Domácí bojovali ze všech sil.
Ale důležitý je jistě výsledek,
máme tři body, které jsme
moc chtěli. Doufám, že se
z tohoto poučíme a doma
předvedeme lepší výkon.

fotbal

29

VÝKON V HOLICI NENADCHL,
VÝSLEDEK ANO
OLOMOUC-HOLICE Na pěkný fotbalový stadion v Holici, který
stále ještě evokuje druholigovou minulost klubu, nejezdí prostějovští fotbalisté úplně rádi. Utkání zde jsou vždy náročná,
i když se klubu v MSFL momentálně vůbec nedaří. Ani sobotní
zápas 14. kola se minulým duelům příliš nevymykal, i když vše
hrálo eskáčku do karet. Jenže první poločas byl spíš čekáním na
soupeřovo vyrovnání...

Tomáš KALÁB
Slavnější holickou minulost připomínají už jen stěny pokryté fotografiemi.
Skupinová fota z jednotlivých ročníků
doplňuje označení soutěže, a těch druholigových bylo v nedávné historii opravdu
hodně. „Tento klub mi přirostl k srdci,
mám ho rád,“ zjihle konstatuje trenér
prostějovských brankářů Petar Aleksijević a významně mrká na fotografie.
Stačí si je projít od roku 2002 a na všech
uvidíte známou tvář - nejprve v brankářském dresu, od roku 2011 jako asistenta
trenéra. Podoba se pravda mírně mění
a je pěknou studií změny image „Tady
v této budově nahoře jsem bydlel, když
jsem poprvé přijel do Olomouce,“ připomíná bývalý srbský gólman. „Je škoda,
že se tým výkonnostně trápí, třetí liga
mu v současných poměrech určitě sluší.
Věřím Leošovi Kalvodovi, že dokáže pro
Holici soutěž nakonec zachránit,“ dodal
po zápase Aleksijević.
Ten si ve dvojici s trenérem Oldřichem
Machalou mohl vybrat střídačku, na
domácí už spolu trénovali, takže si
v sobotu vyzkoušeli tu hostující. A nebylo to úplně jednoduché, Machala
v prvním poločase chvílemi doslova trpěl, přestože jeho svěřenci vedli a hráli
proti deseti.

Základní sestava doznala během
týdne podstatných změn. Filip
Jícha, brankářská jednička, je stále ještě hospitalizovaný a čeká jej
dvouměsíční pauza, takže bude
moci naskočit akorát do zimní přípravy. V brance se tedy objevil opět
Dominik Neoral, kterému kryl záda
ani ne sedmnáctiletý dorostenec
Jan Kvapil. Na pozici defenzivněji laděného záložníka se po jednozápasové
distanci vrátil Josef Pančochář, vlevo
pak po vlekoucím se zranění nastoupil
David Píchal. „Hodinu jsem vydržel,
ale je potřeba ještě hodně potrénovat,“ svěřil se po zápase dravý útočník.
Dravost mu tentokrát ovšem scházela
a přiznal to i sám, že se raději do prudších sprintů nepouštěl. V prvním poločase to bylo znát.
Na Kroupovi, postupujícímu na samotného gólmana, se hned v úvodu

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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zápasu vyfauloval stoper Řehák a Fládr
z přímého kopu poslal favorita do vedení. Začátek snů, jenže... Proti deseti
to eskáčku tradičně moc nejde. A tak
první poločas byl ve znamení trápení
a naděje, že právě spoluhráč něco zásadního vymyslí. A to chtělo o přestávce Machalův zvýšený hlas.
Druhý poločas se už přece jen vyvedl
lépe, přibývaly branky. Jenže kontaktní
branka ze standardní situace, z nichž
mohla být Holice nejnebezpečnější,

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

Souboj olomouckých legend:

OLOMOUC-HOLICE I takto
lapidárně se dá interpretovat výsledek sobotního duelu 14. kola
Moravskoslezské fotbalové ligy,
v němž se na obou lavičkách sešli
renomovaní trenéři. Navíc oba
v minulosti 1.HFK trénovali. Jenže z nejlepších holických let zbyly
vzpomínky a hosté to domácím
připomněli hned v první desetiminutovce. Výsledek vypadá sice
zcela jednoznačně, ale byla to Olomouc, která v prvním poločase
i v deseti měla více ze hry. Jenže
branky stříleli hosté. Naštěstí...

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

RYCHLÝ

 
 !
Prostějov (tok) - Právě dnes se
má rozhodovat o osudu utkání
předehrávaného 16. kola mezi
1.SK Prostějov a Rýmařovem. Ve
hře jsou dvě varianty a velkou roli
v nich bude samozřejmě hrát
počasí. Budou-li podmínky
příznivé, odehraje se utkání už
v pátek 17. listopadu od 13:30 hodin. V opačném případě budou
aktéři čekat až do jara.

Holičtí to v úvodu utkání zkoušeli přes
pravého beka Přikryla, velkého efektu
ale nedosáhli. Zato po pěti minutách
vyslal Šteigl do sóla Kroupu, Řehák jej
před vápnem zkosil a putoval do sprch,
i když se ani nestačil moc zapotit. K exekuci přímého kopu se postavil Fládr
a oprášil střelecké mistrovství. Proti
trefě do šibenice neměl Mucha nárok 0:1. Po chvíli to Fládr zpoza šestnáctky
zkoušel znovu, ale tentokrát mířil těsně nad branku. Podobně se vedlo po
dvaceti minutách Šteiglovi, Muchovi
opět hodně zatrnulo. Sotva se první
půle přehoupla do své druhé poloviny,
měla Holice asi největší šanci na vyrovnání. Přikryl našel u postranní čáry
Bučka, ten zprava načechral míč před
branku a Krejčího hlavičku reflexivně
vyrazil Neoral na roh. Do přestávky
byl ještě k vidění pokus o brejk Hapala
s Kroupou a Bučkova střela nad branku.
O pauze se v prostějovské kabině roze-

1.HFK OL
1. SK PV

1:4

bíral poněkud vlažnější přístup ke hře,
který na domácí, byť v deseti, rozhodně
nemusel stačit. Hráči tak využili výhody
výkopu a nastěhovali se před Muchovu
šestnáctku, Hapalovi však střelu z otočky
vytěsnil holický gólman mimo prostor
ohraničený třemi tyčemi. Osm minut po
změně stran pálil po rohovém kopu Šteigl, Horka jeho střelu ještě odhlavičkoval,
Sus míč ale vrátil do branky - 0:2. Jenže
domácí ještě neřekli poslední slovo a také
prokázali umění při standardní situaci.
Na centrovaný míč si naskočil kapitán
Horka a hlavičkou pod břevno snížil
- 1:2. Vzápětí měl Banasik na kopačce
vyrovnání, jenže jeho střela našla jen připraveného Neorala. Favorit ale drama
v koncovce nepřipustil. Přes Přikryla se
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Leoš KALVODA -1.HFK Olomouc:
„Když si necháme vyloučit hráče hned v šesté minutě, hrát celý zápas v deseti proti
tak kvalitnímu a zkušenému mužstvu, jakým je Prostějov, je velmi složité... Navíc
jsme se nevyvarovali dalších chyb, z nichž rezultovaly branky v naší síti. I když
výsledek vypadá krutě, podali hráči i v deseti slušný výkon. Určitě se nemají za
co stydět. Naše zápasy většinou rozhodují hloupé chyby. Mezi ně patří právě ono
vyloučení nebo nepokrytí standardních situací.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„V prvním poločase jsme prohrávali většinu osobních soubojů. Fládr trefil
nádherně trestný kop, jenže soupeřovo vyloučení nám spíš ublížilo. Úplně jsme
přestali hrát. Domácí měli víc ze hry, nestíhali jsme. V jednom případě nás zachránil Neoral. Po druhé brance jsem doufal, že zápas budeme mít pod kontrolou,
ale po zbytečné standardce jsme si situaci trochu zkomplikovali. Nemohu počítat
s tím, že venku vždy podáme výborný výkon. Důležité jsou tři body. A ty máme.“

zprava dostal před branku Kroupa a jeho
přihrávku efektně dopravil do branky
Šteigl - 1:3. Bylo v podstatě rozhodnuto,
ale ještě jedna zajímavá situace měla přijít.
Pančochář poslal míč do velkého vápna,
kde se jej při výskoku dotkl Buček rukou
a sudí odpískal penaltu. Tu opět s přehle-

dem proměnil Kroupa a dal tak výsledku
konečnou podobu. Zapletalovi totiž těsně před koncem jeho ránu z první vytěsnil Mucha na roh. Návrat do Prostějova
tak mohl být veselý. Alespoň výsledkově.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis MSFL najdete na straně 22

„Do deseti nám to moc nejde,“
přiznává záložník Zdeněk Fládr
OLOMOUC-HOLICE Parádní střelou otevřel skóre. V takovém okamžiku by se mohlo zdát, že začne jízda favorita proti
oslabenému soupeři, jenže Zdeněk Fládr (na snímku) moc
dobře ví, že Prostějovu taková situace úplně nesedí. Jeho gól
držel tým nad vodou celý první poločas, teprve po přestávce padly další branky a výsledek byl nakonec rozdílem třídy.
Co řekl v pozápasovém interview?

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

najdete nás
také na
www.
vecernikpv.cz

situaci trochu zkomplikovala. Další
dvě branky nakonec pojistily opticky
jednoznačné vítězství.
Jak ale připomněl kapitán Karel
Kroupa, v sobotu se bude muset
eskáčko soustředit maximálně na
sebe, nikoli na soupeře z Otrokovic. Podobným výkonem by domácí fanoušky rozhodně nepotěšili a hlavně by mohli prohospodařit
nadějně stažený náskok Velkého
Meziříčí.

Tomáš
KALÁB
 Při přímém kopu jste potvrdil
skvělou kopací techniku. Bylo to
ideální místo pro střelu?
„Po dlouhé době to tam spadlo.
Rozehrávalo se sice trochu více ze
strany, myslím, že cestě míče do sítě

pomohl trochu i vítr. S pomocí tyčky balón do branky hezky zapadl.“
(úsměv)
 Holice byla potrestaná vlastně
dvakrát, jenže další hře to příliš
neprospělo...
„Ale to není poprvé, co nám vyloučení soupeře tak brzy nepomohlo.
Za tu dobu, co hraji v mužském
fotbale, se takové situace už objevily. Třeba někdy před dvěma lety
v Otrokovicích, kdy jsme vedli jedna nula, a nakonec z toho byla jen
remíza. Do deseti hráčů moc hrát
neumíme...“

 S jakými pokyny jste šli do
druhého poločasu?
„Celkem rychle jsme vstřelili druhou branku, což bylo důležité. To
nás sice trochu uklidnilo, jenže
pak jsme dostali vcelku zbytečný kontaktní gól ze standardní
situace. Bylo to pro nás varování, právě z těchto situací
nás mohli ohrozit. Pak už
jsme je k ničemu nepustili
a sami naštěstí ještě přidali
další branky a zápas úspěšně dohráli.“
 Stáhli jste náskok Velkého
Meziříčí na pouhé dva body, zkusíte útok na první místo ještě teď
v podzimní části?
„Na každý tým přijde dříve či později krize, bylo jasné, že ´Velmez´
nemůže vyhrávat úplně všechno.
Máme teď dobrou příležitost a z naší
strany se o to určitě popereme.“

(QVQ,QUGH2QRGNMC
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letos slavíme jubileum...

fotbal

KRALICE UŽ ZAZIMOVALY,

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ
PŘEBOR:
K

´
´
zapasove
´
menicko

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
15. kolo: 1.SK Prostějov – Otrokovice (sobota 11.11., 14.00, rozhodčí: Kulička – Mojžíš, Dudek).
ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „B“:
Dohrávky 13. kola, sobota 11. listopadu, 14.00 hodin: Protivanov
– Němčice nad Hanou (Jurčák –
Hubený, Winkler), Lipová – Kostelec na Hané (Šteier – OFS, Boháč),
Beňov – Určice (Kundrát – Kološ,
Hrbáček), Čechovice – Kojetín (neděle 12.11., 14.00, Hampl – Lepka,
Doležal).
SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
Dohrávky 13. kola, sobota 11.
listopadu, 14.00 hodin: Smržice
– Horní Moštěnice (Langhammer –
Šebesta, Lasovský), Pivín – Kojetín
„B“ (neděle 12.11., 14.00, Kopecký
– Dokoupil, Vrána).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
Dohrávky 13. kolo, neděle 12. listopadu, 14.00 hodin: Nezamyslice
– Hvozd (sobota 11.11., 14.00), Vícov – Horní Štěpánov, Ptení – Vrahovice, Brodek u Prostějova – Brodek u Konice.
III. TØÍDA, SK. „A“:
Dohrávka 1. kola, sobota 11. listopadu, 13.30 hodin: Skalka – Němčice nad Hanou „B“ (hřiště Němčice).
III. TØÍDA, SK. „B“:
Dohrávka 3. kola, neděle 12. listopadu, 14.00 hodin: Plumlov „B“
– Zdětín (hřiště Krumsín).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:
16. kolo: 1.SK Prostějov – Jihlava
(sobota 11.11., 10.30, Ehrenberger
– Svozil, Bašný).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:
16. kolo: 1.SK Prostějov – Jihlava (sobota 11.11., 12.45, Svozil –
Ehrenberger, Bašný).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
16. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Šumperk (neděle 12.11., 10.30, Silný –
Winkler, Svozil).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
16. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Šumperk (neděle 12.11., 12.45, Winkler
– Silný, Svozil).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
Dohrávka 12. kola, úterý 7. listopadu: Olšany – Chválkovice (14.30,
Šteier).
Dohrávka 11. kola, sobota 11.
listopadu: Olšany – Velké Losiny
(14.30, Konečný).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,
SK. „A“:
Dohrávka 1. kola, neděle 12. listopadu: Tovačov – Hvozd (13.00,
Oulehla).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U15:
15. kolo: 1.SK Prostějov – Frýdek-Místek (neděle 12.11., 10.30, Nejezchleb – J. Dorušák, Janáček).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U14:
15. kolo: 1.SK Prostějov – Frýdek-Místek (neděle 12.11., 12.15, J. Dorušák – Nejezchleb, Janáček).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

KRALICE NA HANÉ Bilanci pěti výher, čtyř remíz, čtyř porážek a celkem
jednadvacetibodůrozšířífotbalistéKralic
až po Novém roce. O víkendu sice měli
sehrát domácí souboj s Medlovem, jenže
vzhledem ke stavu hřiště se oba kluby
dohodly na odložení utkání. Jejich záměr
pak uprostřed minulého týdne schválila
Sportovně-technická komise Olomouckého krajského fotbalového svazu, která
nakonec přeložila celé čtrnácté dějství
krajského přeboru. To se tak odehraje
vtermínu24.a25.března2018.

pasem stála na hřišti voda a uvažovali
jsme o odložení, nakonec ale bylo vše
dobré. Celý uplynulý týden jsme pak
hřiště šetřili a nebyli jsme na něm,
v sobotu jsme ho ale zorali, takže by
nešlo hrát. Klub navíc chystá rekonstrukci branek, o to více se nám přeložení na jaro hodilo,“ připustil lodivod
kralických fotbalistů.
V bitvě s lídrem tabulky krajského
přeboru se vynucené oslabení projevilo výrazně, o čemž vypovídá
i konečný stav 1:5. Nepodařilo se tak

napravit předešlou domácí porážku se
Zábřehem a na rozdíl od září Kraličtí
v říjnu před svými fanoušky nezářili.
„Bohužel poslední dva domácí zápasy
nás nezastihly v optimální formě, podepsala se na tom marodka i červená
karta gólmanské jedničky v poháru
s Konicí. Celkově ale můžeme být
spokojeni,“ přinesl Lošťákovi pohled
na tabulku úsměv ve tváři.
Hráčům „A“-mužstva ovšem automaticky nezačalo volno ani po odložení závěrečného dějství, tréninky

potrvají až do konce listopadu. Poté
přijde na řadu zhruba půldruhý měsíc trvající pauza a v sobotu 20. ledna 2018 se celý tým opět sejde, aby
zahájil společnou zimní přípravu.
O devět týdnů později se pak uskuteční utkání s Medlovem, čímž odstartuje třináctizápasová soutěžní
porce. „V plánu máme i soustředění
a uděláme vše pro to, abychom se
kvalitně připravili na jarní část,“ sdělil
Ivo Lošťák na konci svého prvního
půlroku v Kralicích na Hané. (jim)

Konice zakončila úspěšný
podzim zdoláním Haňovic

I.A TŘÍDA
SKUPINA A
KONICE, PROSTĚJOV Popáté za sebou neztratili fotbalisté Konice ani bod při
domácím střetnutí I.A třídy Olomouckého
KFS. Po Hlubočkách, Maletínu, Chválkovicích a Bohuňovicích si doma poradili
i s Haňovicemi. O třetí čisté konto včetně
domácího poháru v řadě je hosté připravili
až nic neřešícím snížením v nastaveném čase.
„Kluky jsem nabádal, že jde o poslední utkání a bylo by dobré rozloučit se vítězstvím
a mít po podzimu pětadvacet bodů. Začalo
se o malinko později, protože se hostům
cestou pokazil autobus, měli jsme ale skvělý začátek a velice rychle jsme se dostali do
vedení,“ zářil po utkání konický lodivod Petr

I.A třída skupina B

s Medlovem se utkají až v březnu

„Rozhodlo víceméně počasí, ale
i vzhledem k nemocem a zraněním
nám to přišlo vhod. Nemáme až tak široký kádr jako třeba Lutín, a když nám
někdo vypadne, máme pak problém
poskládat sestavu,“ nezastírá hlavní
kouč šestého celku první poloviny soutěže Ivo Lošťák.
Zatím posledním zaznamenaným
střetnutím jeho mužstva tak zůstal
souboj proti již vzpomínanému Lutínu, právě tímto soubojem dostal trávník výrazně zabrat. „Ještě den před zá-

Ullmann. Již ve třetí minutě se jeho svěřencům podařil útočný výpad, když si Bross
narazil s Fanou Bílým a zamířil přesně k
tyči - 1:0. I poté to byli právě domácí, kdo se
více tlačil dopředu a měl územní převahu,
hosté se soustředili čistě na brejkové pokusy. A po půlhodině přišla pojistka, o zvýšení
na 2:0 se postaral Petr Tichý. „První půle
byla v naší režii herně i střelecky, soupeře
jsme do ničeho nepouštěli a sami jsme měli
šance. Tak tomu bylo i dál, třeba Martin Paš
šel dvakrát sám na brankáře, jednou to byl
Roman Kamený,“ přiblížil dění na umělém
povrchu.
Hosté se sice snažili o kontaktní branku,

avšak podnikali jen ojedinělé útoky a spíše
nakopávali. A právě po jednom z vysokých
míčů se dočkali snížení, stalo se tak ale až
v dvaadevadesáté minutě.
„Tento gól mě mrzí, mohli jsme mít další
zápas s nulou. Byla to nešťastná branka, Karel se nedomluvil s obranou a Filip Drešr to
odnesl krvavým zraněním a dvěma stehy na
obočí. Rozhodčí pak hned ukončil zápas,“
litoval Ullmann dvojnásob smolného momentu.
Obavy ze ztráty nějakého toho bodu však
mít nemusel, bylo to právě jeho mužstvo,
kdo si jistým krokem šel pro výhru. „Hosté
mě ničím nepřekvapili a herně nás neohro-

zili. Od první do devadesáté minuty jsme
měli zápas pevně pod kontrolou a žádnou
velkou šanci jsme jim nedovolili,“ podotýkal
konický trenér. I po tomto utkání neopomněl vychválit kluky z dorostu, zapadli totiž
úspěšně a hráči jako Paš, Zapletal, Vévoda,
Cetkovský i další mají podle něj velkou
perspektivu. „V zimní přípravě dostanou
větší prostor, aby se mohli dále zlepšovat,
stejně tak chci ale přivést i dva kvalitní hráče
a porvat se na jaře o co nejlepší umístění. Je
pravdou, že Litovel nám utekla již na osm
bodů, ale chtěl bych hrát minimálně o druhé místo,“ pravil odhodlaně Petr Ullmann.
Přizpůsobí tomu i zimní přípravu, vedle

kvalitních domácích podmínek bude moci
využít rovněž soustředění v nedalekých Jaroměřicích. Trénovat začnou hráči 30. ledna příštího roku, do té doby si budou moci
užít více než dva a půl měsíce bez fotbalu.
„V tomto týdnu nás bude čekat rozlučka
s vedením, jak je dobrým zvykem, zúčastní
se muži, dorost i žáci, poté v pátek sedmnáctého listopadu sehrajeme sranda mač ‚áčko'
proti dorostu a následně společně zhodnotíme podzim. Cíl jsme splnili a jsem spokojen s klukama. Jejich přístup je velice dobrý
a jako nadstandard se nám podařilo vyhrát
pohár,“ usmíval se Petr Ullmann. (jim)
Aktuální tabulku najdete na straně 22

Jesenec pálil šance a v Lošticích
I.B třída skupina B
ZVOLE, PROSTĚJOV Bodově se fotbalistům Jesence závěr
podzimní části nevydařil. Z posledních pěti zápasů „B“ skupiny
I.B třídy Olomouckého KFS vytěžili pouze čtyři body a podruhé
v řadě vyšli zcela naprázdno, po minulém výprasku 1:5 ve Zvoli
prohráli v Lošticích mnohem těsněji - 1:2. Domácí se tak dostali
o bod před tým Petra Tichého, který nakonec přezimuje na až
devátém místě, před závěrečnými dohrávkami ovšem ztrácí jen
dva body na čtvrtou Velkou Bystřici. Jeseneckým se v posledních týdnech přestalo dařit střelecky, právě tento moment stojí
za bodovými ztrátami. Stále sice mají kladné skóre, avšak od výhry 4:0 v Nových Sadech se jim už jen jednou podařilo vsítit víc
než jednu branku v zápase - při výhře 3:2 nad Chomoutovem.

NEBODOVAL
2:1
(1:0)

SK
Loštice
SK
Jesenec-Dzbel

Branky: 8. Plhák, 70. Kneifel - 52.
Navrátil. Rozhodčí: Šafařík - Brázdil,
Kryl. Sestava Jesence: Kýr - Žouželka, Ullmann, Gottwald, J. Burget
- Motl, Čížek, J. Tichý, Laštůvka - Navrátil, Poles. Trenér: Petr Tichý st.

zprávy od zeleného stolu...
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 1. listopadu 2017 rozhodla:
a:
1. II. třída: 13. kolo bez závad, až na utkání TJ Sokol Vícov – TJ Horní Štěpánov, FC Ptení – TJ Sokol Vrahovice, TJ Haná Nezamyslice – FC
Hvozd, TJ Sokol Brodek u Prostějova – TJ Jiskra Brodek u Konice, nehrána z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. STK nařizuje termín
neodehraných utkání 13. kola na víkend 11. a 12. 11. 2017, 14:00 hodin. STK schvaluje.
2. III. třída, sk. „A“: 1. kolo bez závad, až na utkání FK Skalka 2011 – FK Němčice nad Hanou „B“, FC Kralice na Hané „B“ – TJ Sokol Otaslavice
„B“, nehrána z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek.
Změna termínu: Utkání 1. kola FC Kralice na Hané „B“ – TJ Sokol Otaslavice. Původní termín neděle 29. 10. 2017 od 14:30 hodin, nový termín
neděle 15. 4. 2018 od 15:30 hodin. Dohoda oddílů.
Změna termínu a pořadatelství: Utkání 1. kola FK Skalka 2011 – FK Němčice nad Hanou „B“. Původní termín neděle 29. 10. 2017 od 14:30
hodin, hřiště Klenovice na Hané, nový termín sobota 11. 11. 2017 od 13:30 hodin, hřiště Němčice nad Hanou. Dohoda oddílů. STK schvaluje.
3. III. třída, sk. „B“: Kompletní program 1. kola odložen z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. STK nařizuje odehrát všechna utkání
1. kola o víkendu 4. a 5. 11. 2017, 14:00 hodin.
Odložené utkání 3. kola TJ Sokol Plumlov B – TJ Sokol Zdětín, původní termín neděle 5. 11. 2017 od 14:00 hodin, nový termín – dohoda oddílů.
Dohodu předložit STK do příštího zasedání 8. 11. 2017. STK schvaluje.
4. Starší žáci: 1. kolo bez závad. STK schvaluje.
5. Mladší žáci: 13. kolo bez závad, až na utkání TJ Sokol Mostkovice – TJ Sokol Plumlov, nehráno z důvodu nezpůsobilé hrací plochy. Oddíly se
dohodly na náhradním termínu sobota 4. 11. 2017. Utkání TJ Sokol v Pivíně – FK Výšovice nehráno z důvodu nezpůsobilé hrací plochy, oddíly se
dohodly na náhradním termínu úterý 17. 4. 2018.
STK ukládá oddílu TJ Sokol v Pivíně finanční pokutu dle RS 28 čl. 2 ve výši 100 Kč. STK schvaluje. Předehrávka 2. kolo: TJ Sokol v Pivíně – TJ
Sokol Plumlov 3:3, 5:6 na penalty, bez závad.
Změna termínu: Utkání 13. kola TJ Sokol Mostkovice – TJ Sokol Plumlov, původní termín neděle 29. 10. 2017 od 9:00 hodin, nový termín sobota
4. 11. 2017 od 14:00 hodin. Dohoda oddílů. Utkání 13. kola TJ Sokol v Pivíně – FK Výšovice, původní termín neděle 29. 10. 2017 od 10:00 hodin,
nový termín úterý 17. 4. 2018 od 17:00 hodin. Dohoda oddílů. STK schvaluje.
6. Finále poháru OFS: Finále: Sokol Konice – FC Kralice na Hané 3:0, bez závad. Vítězem poháru OFS Prostějov SR 2017 Sokol Konice. STK
schvaluje.
7. Platné průkazy trenérů:
Rozpisem soutěže OFS Prostějov rok 2017/2018 je v čl. 33 „Kvalifikace“ ustanovení, aby oddíly měly kvalifikované trenéry minimálně s licencí „C“.
Před zahájením utkání jsou trenéři povinni bez vyzvání předložit delegovanému rozhodčímu platné trenérské průkazy.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda STK Roman Minx.

Disciplinární komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 2. listopadu 2017 rozhodla:
1. Předáno z STK:
TJ Smržice – turnaj 22. 10. 2017 Olšany. Přestupek: Nedostavení se bez omluvy k turnaji. Rozhodnutí DK: Odročeno na příští schůzi DK
dne 9. 11. 2017. DK předvolává k vysvětlení okolností zástupce oddílu TJ Sokol Olšany a zástupce oddílu TJ Smržice. Zasedání DK proběhne
pro zvané účastníky disciplinárního řízení ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 16:00 hodin v zasedací místnosti sídla OFS, Česká 15, Prostějov.
2. Předáno z DK Olomouckého KFS:
David Šarman (FC Kralice na Hané). Rozhodnutí DK Ol KFS: Zákaz čin- Veškeré úřední zprávy a další aktuality mohou
nosti od 27. 10. 2017 do 3. 11. 2017 dle § 43/1 DŘ FAČR. DK OFS Prostě- zástupci jednotlivých oddílů i jejich příznivci
jov bere na vědomí.
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.

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

„Katastrofální zápas. Prohráli jsme
sice 2:1, ale na šance to bylo 7:3 pro
nás. Byli jsme lepší a fotbalovější, po
minulém výprasku jsme tentokrát
neměli prohrát. Neproměnili jsme
ale tutovky a stalo se, vyhrál šťastnější. Dneska jsme si nezasloužili

prohrát, kluci z toho byli dole, vyřešíme to ale na galavečeru, máme připraveno osm kategorií a bude sranda. Byl to náš poslední zápas a stále
se potýkáme s velkou marodkou,
klukům jsem řekl, že je po galavečeru nechci tři měsíce vidět. (smích)
Znovu se sejdeme po Vánocích
a pojedeme i na soustředění, s Konicí do Jaroměřic.“
(jim)

Vrchoslavice odpoívaly,

skolila je MARODKA

VRCHOSLAVICE Prakticky po
celou podzimní část hořekoval
trenér vrchoslavických fotbalistů
Miroslav Panáček nad zdravotním
stavem svého mužstva a nakonec
právě velký počet indisponovaných
hráčů rozhodl o tom, že aktuálně
poslední celek „A“ skupiny I.B třídy
Olomouckého KFS nepředehrával
první kolo jarní části proti Újezdci,
ale mohl o týden dříve zahájit zimní
pauzu a několikaměsíční soutěžní
odpočinek.
„Radost mi to nedělá, chtěli jsme hrát,
už jsem ale neměl koho postavit... Do
hry nebylo ani jedenáct zdravých
chlapů. Je to velice zlé, vleklo se to
s námi už od léta, s něčím takovým
jsem se ještě nesetkal,“ nechápavě
kroutil hlavou šedesátiletý kouč.
Na marodce se mu ocitli Oldřich
Přecechtěl, Lukáš Konupka, René
Jurčík, Vladimír Fialka, Michal
Hradil, Tomáš Hradil, Tomáš Coufalík a Jan Machálek, na základě
předložených lékařských zpráv od
této osmičky hráčů souhlasila krajská sportovně-technická komise

s přeložením duelu z prvního listopadového na poslední čistě březnový
víkend. „I přes všechny problémy
jsme hráli dobrý fotbal, ale třeba
jen proti Klenovicím se nám zranili
Michal Hradil, Tomáš Hradil i Aleš
Holub. Třeba s fyzičkou jsme neměli
problém, byl jsem ale nucen střídat
a nastala improvizace, improvizace,
improvizace. Ani v jednom zápase jsem nemohl uskutečnit své
představy,“ podotkl Panáček.
V polovině soutěže tak mají
Vrchoslavičtí jako jediní ze
čtrnácti účastníků jednociferný
počet bodů, jejich ztráta na
nejbližší tým je ale minimální.
„Až do prosince se budeme scházet
jedenkrát týdně, poté budou mít
hráči volno a znovu se sejdeme
druhý až třetí týden v lednu, kdy
zahájíme zimní přípravu. Mám ji už
naplánovanou, na soustředění sice
nepojedeme, odmakáme ji ale, jak se
má a sehrajeme i velký turnaj proti
celkům z I.A třídy,“ představil Miroslav Panáček plány pro nadcházející
měsíce.
(jim)
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PROSTĚJOVSKO Jediný gól stačil Lipové k výhře v Plumlově a posunu na čtvrté místo„B“ skupiny I.A třídy Olomouckého
KFS. Jen o bod zpět jsou hráči Kostelce na Hané, kteří doma sice nad Kojetínem vedli, avšak nakonec prohráli. I oni si
však ještě mohou polepšit, mají víkendovou dohrávku k dobru. Spokojenost mohla zavládnout v Čechovicích, které
si v derby poradily s Určicemi, na penalty slavil i Protivanov, jenž si vyšlápl na dlouho suverénní Opatovice. Naopak
Mostkovicím a Němčicím se nevedlo, oba celky si z venku přivezly hned šestibrankový příděl.

Martin SUS:
Protivanov zdolal lídra, Lipová pedstihla Kostelec „Vždycky
máme
0:1
(0:1)

TJ Sokol
Plumlov
SK
Lipová

Branka: 18. P. Dostál. Rozhodčí: Jílek –
Straka, Šafařík. ČK: 65. Liška (L). Sestava
Plumlova: Simandl – Kotlán, Ševcůj, Fabiánek (79. Bureš), J. Kiška – Hrstka, Matoušek,
Zabloudil (65. Vysloužil), Klváček – Spáčil,
Hladký. Trenér: Pavel Voráč. Sestava Lipové: R. Vybíhal, Takáč, Macourek, Moštěk,
Štěrba – M. Dostál, Drexler, Jamrich (46. M.
Vybíhal, 89. Abrahám, 90. Růžička), Novák
– Liška, P. Dostál (82. Hýbl). Hrající trenér:
Pavel Růžička.
Hodnocení trenéra Plumlova
Pavla Voráče:

„Vyrovnaný remízový zápas, rozhodlo jedno
šťastné proměnění, kdy volný chlap dostal balon a z první vystřelil, a naše neschopnost využít šance. Dokázali jsme se sice dostat do vápna
a měli jsme víc šancí vstřelit branku, nepovedlo
se nám ale míč protlačit až do brány. Hosté hráli
na brejky, věděli jsme, že jich je málo a že nejsou
v ideálním rozpoložení, na nás to ale stačilo. Po
vyloučení jsme pak měli tlak, nedokázali jsme
ale situace řešit s chladnou hlavou. Věděli jsme,
že je Liška tak trochu blázen, Fabiánek v rámci
pravidel jako obránce dvakrát přitvrdil a on mu
to pak chtěl vrátit a sestřelil ho dost nevybíravým způsobem.“

zápas kontrolovali, ale posledních třicet
minut jsme měli o hráče míň a domácí
se dostali do jedné stoprocentní šance,
měli i další možnosti. Zápasu by asi více
slušela remíza, ale my jsme gól dali. Těžké
utkání, těžký soupeř, z Plumlova si málokdo odveze tři body. Jsem spokojen s
přístupem hráčů i výsledkem, odbojovali
to. Počasí teď sice vyšlo, za týden bychom
už ale nejraději nehráli. Nevím, jestli je rozumné dohrávat podzim za každou cenu
a riskovat zničení hřiště.“

1:3
(1:2))

FC Kostelec
na Hané
FK Slavoj
Kojetín

Branka: 17. M. Klimeš, 32. R. Klimeš,
43. Žůrek – 90. Křížek. Rozhodčí: Konečný – Molík, Rosskohl. Sestava Kostelce na Hané: Vítek – Synek, Šmíd,
Chytil, Móri – Žídek, M. Klimeš, Langr,
Hruban – Preisler, Lužný. Trenér: Jaroslav Klimeš.
Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Jaroslava Klimeše:

„Jsme zklamaní. Chtěli jsme Kojetínu vrátit
porážku u něj a také prodloužit šňůru domácích zápasů, ale nepodařilo se. Ujali jsme
se vedení, jenže pak jsme po chybě inkasovali a navíc jsme neproměnili penaltu. To
nás rozhodilo a do šatny jsme z trestňáku
Hodnocení hrajícího trenéra
dostali na 1:2. Sami jsme tak dostali Kojetín
Lipové Pavla Růžičky:
na koně, taky mají brejkový tým jako my
„Zápas ovlivnilo naše vyloučení, velká a šikovné hráče jako třeba Žůrka. Byla to
nedisciplinovanost a zbytečný zákrok voda na jejich mlýn, jenže stejně tak jsme
na útočné polovině. Do té doby jsme ve druhé půli zahodili šest šancí. Pánbůh to

I.B třída skupina A

vidí a nedali jsme, co jsme měli dát. Bohužel
to bylo zakleté. Je pravdou, že to pro mě byl
trochu specifický zápas a oba kluci dali gól.“

2:1
PK (0:0)

6:1
(2:1)

TJ Sokol
Blotín
TJ Sokol
Mostkovice

Branky: 3. a 69. Ferenc z penalty, 45. Vrána, 52., 54. a 83. Hoffmann – 36. Šlambor.
Rozhodčí: Januš – Perutka, Brázdil. Sestava Mostkovic: Lukáš – Kazda, Kroupa, Milar, V. Vojtíšek – Šlambor, Chmelař,
Kučera, L. Zapletal – Křišťan, Š. Karafiát.
Trenér: Jiří Kamenov st.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:

„Katastrofa. Tým se mi ještě víc sesypal a
musím hodně improvizovat, je to až mrazivé. Jeli jsme do Bělotína s torzem a jen jedním hráčem na střídání, přesto jsme první
poločas odehráli velice dobře. Rozhodla
třetí branka brzy po začátku druhé půle, ta
domácí uklidnila. Výsledek 6:1 ale není
úplně objektivní, předvedli jsme na tu bídu
docela slušný výkon, jeden gól nám nebyl
uznán pro ofsajd a jednou po odrazu od
břevna nedopadl míč podle rozhodčího za
brankovou čáru. Kdyby při nás stálo štěstí,
mohlo to dopadnout úplně jinak. V závěru
nám již docházely síly a jsem rád, že nyní
nastane zimní přestávka. Věřím, že na jaře
potvrdíme naše zkušenosti se záchranou.“

SK
Protivanov
TJ Sokol
Opatovice

Branky: 50. Milar – 79. Klvaňa. Rozhodčí: Langhammer – Hampl, Majer. Sestava
Protivanova: M. Piták – Ženata (46. M.
Sedlák), M. Pospíšil, Dvořák, Sekanina – D.
Sedlák (74. F. Pospíšil), Kropáč (40. Musil),
Milar, V. Nejedlý, Mudroch – R. Sedlák (46.
Grmela). Hrající trenér: Milan Piták.
Hodnocení asistenta Protivanova
Josefa Pospíšila:

„Asi máme štěstí na týmy ze špičky, Bělotín
a teď i Opatovice jsme zdolali na penalty.
Bodový rozdíl mezi námi ale nevznikl náhodou, i proto jsme zvolili defenzivnější
složení. V první půli jsme konečně nedělali
triviální chyby, stejně jsme ale měli štěstí,
soupeř dvakrát trefil břevno. V padesáté minutě jsme sami udeřili ze standardky, Ondra Milar se krásně trefil do šibenice. Už to
vypadalo, že lídra tabulky udržíme na uzdě,
ale dostali jsme gól po technické střele ze
střední vzdálenosti, kterou sice brankář vyrazil, ale soupeř dorazil. I při penaltách jsme
měli trochu štěstí, poslední střelu zastavila
tyč. Body se pokusíme potvrdit v dohrávce příští týden, chceme ji hrát, protože na
jaře u nás dříve hrát nemůžeme. Mrzí mě
jen zranění Kropáče, na poslední zápas asi
nebude.“
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6:0
(2:0)

FC
Beov
FK Nmice
nad Hanou

Branky:5.,9.a89.Machač,48.Hrabalzpenalty,
62. Nesňal, 62. Spiller vlastní. Rozhodčí: Petrásek–Kaňok,Oulehla.SestavaNěmčic:Nosek
– Řezáč (75. Chalánek), J. Navrátil, M. Tomek
(50. Jarmer), Spiller – Chlud (75. Buček), Hamala,Jiříček,Vévoda–Kolečkář,O.Tomek(58.
Vrána).Trenér:RadovanNovotný.
Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

„Tento čtvrtrok nechápu, teď mi opět chybělo pět hráčů základní sestavy a na lavce jsem
měl tři dorostence. Je to pak těžké. Domácí
byli rychlejší a důraznější, ale umožnili jsme
jim to. Kluci se sice snaží na hřišti něco tvořit,
přestali ale trénovat, chodí jen minimum z
‚áčka'. Šli jsme do I.A třídy s tím, že to zkusíme a budeme sbírat zkušenosti, teď se ale
trochu obávám, abychom za chvíli opět neskončili v okrese. Nechci se vymlouvat, každý týden ale musím improvizovat, a kdybychom mohli nastoupit v aspoň trochu lepší
sestavě, určitě bychom měli i lepší výsledky.
Myslel jsem si, že máme na střed tabulky,
ale máte práci, školu, zranění a nevím, jak to
dělají v Dubu nebo Beňově, že mají dvakrát
týdně na tréninku dvanáct hráčů...“ (jim)

3:1
(2:0)

TJ Sokol
echovice
TJ Sokol
Urice

Reportáž najdete na straně 32

PROSTĚJOVSKO Jarní předehrávka skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS obstarala poslední dějství této
soutěže v letošním roce, zbývají však ještě dohrávky, které jsou na programu tento víkend. Co se událo?
Klenovice lídra trápily, na penalty byl ale šťastnější soupeř, přesto si v tabulce upevnily třetí místo. Haná i napočtvrté zvládla penalty a je v neúplné tabulce pátá. Mírný odstup mají po neúspěšném víkendu Smržice,
Pivín se skalpem Troubek naopak přiblížil středu tabulky. Oba týmy však mohou ještě svou bilanci vylepšit
dohrávaným utkáním. Pro Vrchoslavice vinou marodky již podzim skončil minulým kolem, předehrávku
jarního kola odehrají z důvodu zdravotní kalamity předposlední víkend v březnu příštího roku.

problém hrát

proti deseti lidem...“
OLOMOUC-HOLICE Přestože hraje v prostějovském eskáčku na místě
stopera, díky svým výškovým parametrům chodívá Martin Sus pravidelně
na útočné standardní situace. Tu a tam
se mu při tom přihodí vstřelit branku,
většinou se přitom jedná o poměrně
důležité góly. Jako uplynulou sobotu
v Holici, kdy zvýšil na rozdíl dvou branek, což se v dalším průběhu druhého
poločasu utkání 14. kola MSFL ukázalo jako klíčové. „Od toho tady je, aby
střílel góly,“ špičkoval Martina Suse
kapitán Karel Kroupa.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš

KALÁB
 Nejste zrovna typický střelec, ale
vaše branka na začátku druhého poločasu byla hodně důležitá?
„Měla nás uklidnit, což se do jisté míry
opravdu podařilo. Jenže pak přišla jejich
standardka, z níž vstřelili kontaktní branku, a už jsme se po hřišti zase honili.“
 Holice byla hned v úvodu zápasu
potrestaná hned dvakrát, přesto byl
první poločas více než vyrovnaný.
Čím to?
„Když soupeř obdrží červenou kartu,
vždycky máme problém hrát proti deseti
lidem... Projeví se to na naší hře, což bylo
jasně viditelné, že nás soupeř chvílemi
přehrával. V takové situaci byl gól Zdeny
Fládra o to důležitější.“
celý rozhovor na
www.vecernikpv.cz

Naplno bodoval jen Pivín, Haná bere dva body, Klenky jeden
TJ
Smržice
FK Spartak
Lipník nad Bevou

2:5
(1:1)

Branky: 27. Zbožínek, 54. Kalandřík – 45. Machala, 49. a 73. Zavadil,
81. Kovařík, 90. Hurta. Rozhodčí:
Hrbáček – Šmíd, Spurný. Sestava
Smržic: Volf – T. Studený (76. Pírek), Zbožínek, Gottwald, M. Studený (82. A. Studený) – Grepl (65.
Dostál), Vařeka (72. V. Studený), Kalandřík, Kiška – Kotlár, Procházka.
Trenér: Petr Gottwald.
Trenér Smržic Petr Gottwald
nebyl opětovně k zastižení
na mobilním telefonu.

TJ Sokol
na Hané
1:2 Klenovice
TJ Sokol

PK (0:1)

Ústí „B“

Branky: 59. Štěpánek – 3. Šnejdrla. Rozhodčí: Milek – Valouch, Majer. Sestava
Klenovic: Klimeš – Frys, Cetkovský,
Prášil (35. Pospíšil), Popelka (54. Liška) – Varga (65. César), Šlézar, Dreksler,
Rozehnal, Všianský (40. Prokop) – Štěpánek. Trenér: Vladimír Horák.
Pozápasové hodnocení trenéra
Klenovic Vladimíra Horáka:

„Byli jsme nepatrně lepší. Soupeř sice
hrozil z brejků, ale vypracovali jsme si více
šancí nebo pološancí. Klimeš nás dvakrát
podržel, ale celkově bych to hodnotil jako

remízové utkání, kvalitní z obou dvou
stran. S předvedeným výkonem jsem
spokojen, věřím, že i diváci byli. Chyba
na začátku zápas velmi ovlivnila, některé
šance jsme měli řešit více kombinačně.
Někteří hráči to občas vzali až moc na
sebe, ale to je fotbal. S bodem jsme spokojeni, hráli jsme proti velice kvalitnímu
soupeři, herně jsme nepropadli. Kdo by
dal druhou branku, ten by asi nakonec
vyhrál. Penalty už byl vabank, který lépe
vyšel hostům.“

Pivína: Fürst – Pospíšil, Sedlák, M. Svo- stopery a Davida za hattrick. Troufnu si
zil, Švéda – Frýbort st., Tydlačka, Vrba, J. říci, že jsme zaslouženě vyhráli.“
Svozil ml., Šišma – Trajer. Trenér: Jaroslav
FC
Svozil st.
Pozápasové hodnocení trenéra
Pivína Jaroslava Svozila:

„Trochu jsem překopal sestavu. Oni byli
na balóně lepší, je tam spousta dobrých
fotbalistů, ale do šancí jsme je vyloženě
nepustili. Po půlhodině jsme šli do vedení, kdy po standardce dorazil do sítě míč
Trajer. V šatně i za příznivého stavu byla
TJ Sokol
bouřka, přesto hráči nastoupili do druhé
v Pivín
půle vlažně. Zásluhou výborného zá3:1
FK
(1:0)
kroku Fürsta hned v úvodu jsme udrželi
Troubky
vedení, což byl takový odrazový můstek.
Branky: 30., 55. a 60. Trajer. Rozhodčí: Jarek Svozil pak vyslal dvakrát Trajera
Dokoupil – Hubený, Vachutka. Sestava a bylo rozhodnuto. Musím pochválit oba

1:2

PK (1:0)

Želatovice „B“
TJ Haná
Prostjov

Branky: 43. Kratochvíl – 51. Gábor. Rozhodčí: Dolanský – Pospíšil, Slota. Sestava
Hané: Marák – Trnavský, Čermák, Ohlídal,
Ondráček (90. Ji. Novák) – Strouhal (46. D.
Holomek), Krupička, Kolář, Ja. Novák – Petržela (56. Zatloukal), Gábor. Trenér: Daniel
Kolář.
Pozápasové hodnocení trenéra
Hané Daniela Koláře:

„Celkově se hrál podprůměrný zápas na
těžkém terénu. První poločas jsme byli

nebezpečnější my, paradoxně jsme jej
prohráli. Ve druhém to bylo přesně naopak, podařilo se nám brzy vyrovnat, takže asi spravedlivá remíza. Na penalty už to
vypadalo, že se od nás štěstí odkloní, ale
soupeř neproměnil ani jeden z mečbolů,
který jsme jim nabídli, a nakonec jsme vyhráli. Za dva body jsme moc rádi. Pohybujeme se v klidném středu tabulky, baví
nás to, až na pár výjimek jsme odehráli
dobrá utkání.“

-:(-:-)

TJ Sokol
Újezdec
TJ Sokol
Vrchoslavice

Odloženo na 24. března 2018
(čtěte na straně 30)

Holky z „eskáka“ opt v nároáku

ÚJEZDEC, DUNAJSKÁ LUŽNÁ,
PROSTĚJOV Během krátké doby
se dvě zástupkyně prostějovského
„eskáčka“ znovu objevily v nominaci
Pavla Ducháčka, tentokrát pro dvojzápas se Slovenskem. Ženský výběr
České republiky do patnácti let, i v sestavě s Terezií Ohlídalovou a Jolanou
Ježkovou, zvládl obě utkání s naším
východním sousedem, když dvakrát
vyhrál 3:2 a 4:1.

Josef POPELKA
Úvod obou utkání zastihl v lepší formě
slovenské hráčky. Nešťastný moment
šel na vrub české kapitánce, kterou
v první půli byla právě prostějovská Terka Ohlídalová, která si po rohovém kopu
nešťastně srazila míč do vlastní branky.
„Prvních deset minut jsme nehrály moc

dobře, ale po mém nešťastném vlastním
gólu se hra zdárně zlepšila, a pak jsme
přidaly další tři krásné branky. Chtěla
jsem míč odkopnout, bohužel mi sjel po
noze a zaplaval do sítě,“ popsala situaci
u první branky Ohlídalová. Nemusela
z toho však být příliš smutná. Češkám
se ještě do přestávky podařilo srovnat,
dokonce přidat i další dvě branky a otočit tak vývoj skóre. Na postu krajního
obránce a s kapitánskou páskou zasáhla
do druhé půle i další zástupkyně prostějovské kopané Jolča Ježková. S dalšími
devíti změnami v sestavě se soupeřkám
podařilo brzy snížit, vyrovnat se jim ale
už nepodařilo. „Měla jsem dvě možnosti dobře nacentrovat, ale bohužel to
nevyšlo. Po dešti byl terén ve špatném
stavu, dost to klouzalo,“ odhalila úskalí
Jolana Ježková a doplnila. „Slovenky nás

od začátku dostaly pod tlak a podařilo
se jim snížit na 3:2. Snažily jsme se hrát
kombinačně, což se nám na těžkém terénu nedařilo, takže jsme hrozily pouze
občasnými brejky. V tomto zápase nás s
Terkou trenér zvolil kapitánkami. Byla
jsem opravdu ráda, ale byla to také velká
zodpovědnost.“
Bylo to těžké utkání, těžší, než jsem čekal. Slovenky postavily velice slušný tým.
První poločas přes nepovedený úvod
dopadl slušně, ve druhém už ta hra tak
dobrá nebyla,“ okomentoval první utkání trenér Pavel Ducháček.
Po úterní výhře se ke čtvrteční odvetě
přesunul národní tým na Slovensko.
Role si obě české jedenáctky tentokrát
obrátily, a tak na hřišti soupeře začínala
Ježková, Ohlídalová nastoupila do druhé půle. „Tento zápas nám vyšel celkově

líp, až na ten začátek, kdy se Slovenky
dostaly do vedení. Podařilo se nám ale
rychle odpovědět a do poločasu ještě
výsledek otočit v náš prospěch. Jsem
opravdu ráda, že jsem dostala další možnost v národním týmu,“ podtrhla své
působení v reprezentaci Jolana Ježková.
Ve druhé půli se Češky prosadily ještě
dvakrát a jednoznačně tak ovládly druhé
přípravné utkání. „Nastoupila jsem až
po půli za stavu 2:1 pro nás. Už to bylo
lepší, víc jsme držely míč, kombinovaly
a chtěly hrát. Z jednoho povedeného
centru mohla spoluhráčka skórovat,
brankářka ale její šanci zneškodnila.
Dvojzápas se Slovenskem byl další super
zážitek, přinesl další cenné zkušenosti,“
ocenila přínos reprezentačního srazu
i druhá z prostějovských hráček.
„Druhý zápas nám vyšel mnohem lépe

2x foto: www.fotbal.cz

než první. Trochu chybělo více kombinace, asi pod vlivem jasného vedení
se hráčky, někdy zbytečně, pouštěly do
individuálních akcí. Soupeře jsme ale

prakticky nenechali vystřelit na naši bránu. Celkově jsme předvedli mnohem
lepší výkon než v úvodním zápase,“ zdůraznil Ducháček.
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

 Utkání nebylo vůbec lehké, souhlasíte?
„Dlouho jsme se trápili, leželo na nás
snad úplně všechno. Dnes bylo ale vidět,
že jsme do zápasu šli se srdíčkem. Řekli
jsme si, že musíme jezdit po zadku a když
to nepůjde fotbalově, tak to bojovností
ukopeme. Konečně výhra za tři body!“
 Čím jste soupeře předčili?
„Rozhodně bojovností a trochou
tvrdosti. Dá se říci, že to Určicím nechutnalo. (pousměje se) Myslím si, že
jsme vyhráli zaslouženě. Měli jsme
ještě i další šance, které jsme mohli proměnit. Kdyby Peťa Halouzka
proměnil tu velkou šanci ke konci,
kdo ví, jak by ještě utkání vypadalo.“
 Vstřelil jste úvodní branku. Popište nám onu situaci ze svého pohledu...
„Novák krásně přenesl míč, Tomáš
Zatloukal skvěle podržel míč, já už věděl, že to bude dávat před branku. Na
tréninku jsme tyto situace nacvičovali

Mohelník

Slezák

Hejduk

6
4

Foto: Josef Popelka

a vyšlo nám to. Vletěl jsem do toho
a podél gólmana poslal do sítě.“
 Podstoupil jste spoustu osobních
soubojů. Jak vám taková hra svědčí?
„Já to mám rád, hraji to tak celý život.
Nikdy jsem nebyl vyloženě technik. Vyhovuje mi hrát tělo na tělo. Mám už přeci
jen něco za sebou, tak se snažím dokonale využít těch zkušeností.“
 Co pro vás znamená toto vítězství? Přeci jen jste jich očekávali na
podzim více.
„Hodnotí se to těžko. Měli jsme úplně
jiné představy, upřímně jsme to nezvládli. Doufám, že nás tato výhra uklidní.
Dokázali jsme si, že i když budeme tvrdě
makat jeden za druhého, můžeme uspět.“
 Je to cesta, jak se prezentovat do
dalších bojů?
„Dokud nám to nepůjde fotbalově, je
to rozhodně cesta.“
 Nebylo to tím, že šlo o derby?
„Nám letos derby nejdou. Dříve byly
všechny naše, teď se to otočilo, ale zaplať
pánbůh za dnešní tři body.“ (úsměv)

Pavel

5

ZBOŽÍNEK

Střely mimo branku:

Števula

- ./01"#'() $!2* ,
„Nás bohužel vytrestalo těch prvních dvacet minut. Nebyli
jsme v dobrém rozpoložení. Byla tam nervozita, která nás
stála po individuálních chybách zápas. Řekli jsme si ale
v poločase, že když vstřelíme kontaktní branku, může se ten
zápas i otočit, že může přijít nervozita naopak na kopačky
domácím. To se také stalo, bohužel nás pak srazila nešťastná
branka. Ta snaha ale napadat soupeře tam byla i nadále, což
přinášelo zajímavé příležitosti na obou stranách. Soupeř
nás za chyby potrestal a zaslouženě vyhrál. Mrzí mě ta třetí
branka, do té chvíle jsem věřil i na zvrat.“

-   +  * !  !3

Stovka diváků se přišla v chladném počasí zahřát regionálním derby. Hráči přihodili pod úmyslný kotel čtyři polínka,
a tak mohl oheň směle plápolat. Přeci jen
větší potěšení měli domácí příznivci. Nemuselo je tak trápit svědomí, že si raději
nezalezli někam do teplejšího prostředí.

  ! 

Asi tou největší bylo dvojité střídání hostujícího týmu. Trenér Pavel Zbožínek
se nebál sáhnout do sestavy již po devětatřiceti minutách a stáhnout ze hřiště
rovnou dva hráče. Reagoval tak na nepříznivý stav, který v tu chvíli na hřišti panoval. Střídající hráči vnesli do hry oživení,
objevili se dokonce i v několika šancích.

   

       
Foto: Josef Popelka

   

na jeho přízemní centr ale nikdo ze spoluhráčů ve vápně nedosáhl. Po centru
Paula o několik okamžiků později chyběly Šnajdrovi a Zelinovi jen milimetry.
Poté se dostali ke slovu opět domácí. Po
sérii rohových kopů zazvonila nejprve
tyč, poté Števula kryl hlavičku Kolečkáře,
Walter si s dorážkou poradil prachbídně.
Domácím se ale přeci jen podařilo skóre
navýšit. Pomohl jim k tomu hostující
brankář, když namísto ukořistění míče
do ruk zvolil odkop. Bohužel pro něj jen
trefil dotírajícího Kolečkáře, který se ani
nemusel snažit a míč se od něj odrazil do
opuštěné brány – 3:1. To hosty srazilo do
kolen.
Na skóre se už nic nezměnilo, i když se
konstrukce Števulovy branky otřásla
ještě dvakrát. Walter hlavou mířil jen do
tyče, Veselý svou bombu usměrnil do
břevna. Zdramatizovat utkání mohl ještě
určický kapitán, tváří v tvář Polákovi měl
ale zvolit zakončení, jeho kličkovaná už
pak žádný efekt nepřinesla.

Menšík

Hanzelka

Rohové kopy:

Střely na branku:

Branky: 49. Slezák

Dračka

TJ Sokol Určice

Zelina

URČICE

O. Halouzka

P. Halouzka

( 2 :0)

3 :1

Diváků: 101

Střídání: 39. Šnajdr za Menšíka, 39. Paul za Hanzelku, 75. Bureš za Mohelníka

Žluté karty: -

Frehar

" #$%"&'() % *+ * ,
„Vítězství bylo vydřené. Po snížení byli hosté nebezpečnější,
ale pak si myslím, že už to bylo víceméně vyrovnané. Oni
mohli srovnat, my ale také mohli skórovat, což nakonec se
štěstím vyšlo. Třetí branka byla pro nás velice důležitá. Snížilo to tak ambice a šance Určic na nějaký zvrat. Pro nás velice
důležité utkání. Doma jsme v podstatě kromě Bělotína neztratili. Po tom pětitýdenním útlumu je to super, že se nám
podařilo naplno bodovat. Hlavně pro psychiku hráčů je to
důležitý faktor. Mužstvo nedělají jenom hráči, ale celková
soudržnost. Ta se dnes ukázala naplno.“

3 : 1

Našli bychom jich hned několik. Důrazný kapitán a střelec domácích Petr Haluza zaměstnával určickou obranu až až.
Dobrý výkon podal také Zatloukal, který
připravil první dvě branky, ale také Kolečkář, jenž byl v pravý čas na správném místě. Z Určic můžeme jmenovat také trojici
hráčů. Zelina prokazoval svou dravost
a cit pro hru, Petr Halouzka jako správný
kapitán dřel od začátku až do konce a stoper Slezák přispěl svým přesným zásahem do statistik utkání.

Novák

Haluza

14. kolo ALEA sportswear 1.A třídy, skupiny B

TJ Sokol Čechovice

Walter

Zatloukal

ČECHOVICE

Muzikant

Kolečkář

5

Lakomý

Střely mimo branku:

Rozhodčí: Šebesta – Jílek, Bašný

ČECHOVICE S kapitánskou páskou a s jednoznačnými úkoly střílet
branky se na hrotu pohybuje osmadvacetiletý Petr Haluza (na snímku).
S pěti přesnými zásahy je nejlepším
střelcem a pravým lídrem mužstva. Své schopnosti uplatnil také
v nedělním derby. Opětovně patřil
k obávaným hráčům soupeřovy
obrany, jednu ze svých šancí také
okořenil gólem a pomohl tak k zisku plného počtu bodů.

HALUZA: „Derby nám letos
BOJOVNÉ DERBY PŘINESLO BODY ČECHOVICÍM Petr

    

Veselý

Koláček

Polák

Domácí chtěli co nejdříve udeřit a vnést
tak klid na své kopačky. To se jim i v úvodu docela dařilo, branku ale ještě nevsítili.
Ta přišla až po pěkném přenesení Nováka, následném centru Zatloukala, který
padl přesně na hlavičku kapitána Haluzy
– 1:0. Na druhé straně zkoušel štěstí hlavou Slezák, jeho hlavička byla nedůrazná.
Hned poté chtěl Novák najít centrem
Hatleho, který by už šel sám na Števulu,
míč mu ale z kopačky sjel. Podruhé se
v šanci ocitl Haluza, jeho důrazný průnik
a ještě důraznější střelu brankář hostí vyrazil. Blížila se třicátá minuta hry, po signálu se k míči dostal Zatloukal, našel volného Kolečkáře, jehož střelu Števula ještě
vyrazil, ale pouze k volnému Walterovi,
který se zblízka nemýlil - 2:0. A mohlo
být ještě hůř. Kolečkář našel volného Haluzu, jehož střelu výborným zákrokem
Števula poslal na roh. O chvíli později se
opět Zatloukal dostal k míči, brankáře už
překonal, ale střela neměla dostatečnou
razanci, takže ji určická obrana v pohodě
před brankovou čárou zachytila.
Určice se osmělily v šestatřicáté minutě.
Petr Halouzka pronikl ze strany až do
vápna, marně hledal volného spoluhráče,
tak to zkusil sám a jen zákrok Poláka udržel domácím čisté konto. Dvojité střídání
ještě do poločasu přineslo čerstvý vítr do
určických řad. Průnik střídajícího Šnajdra na poslední chvíli zneškodnil skluzem Hatle, Dračka sám ve vápně mířil
z voleje vysoko nad. Kličkovanou Hejduka skončil první poločas. Ten vyzněl lépe
pro domácí.
Tak jak skončil první poločas, se pokračovalo i ve druhém. Po čtyřech minutách
se z rohového kopu prosadil hlavou Slezák a drama bylo na světě – 2:1. Štěvulu
prověřil Muzikant, další šance ale měli
opět hosté. Zelina obral o míč Waltera,

   

patřila v úvodu hostům. Slezák hlavou
snížil, Zelina poté marně hledal spoluhráče ve vápně, po centru Paula chyběly
jen milimetry. Rozhodla trochu kuriózní
branka, kterou daroval Kolečkářovi brankář hostí. Na stavu se až do závěrečného
hvizdu nic nezměnilo, šance obou týmů
zůstaly nevyužity.

Určice nebyly nikterak pozadu, nepohlídaly si však důrazné střelce

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Josef
POPELKA

 

ČECHOVICE Každý hrací týden je
v I.A třídě, skupiny B Olomouckého
KFS na programu derby regionálních zástupců.Tentokrát na sebe narazili svěřenci trenéra Evžena Kučery
proti borcům vedeným Pavlem
Zbožínkem. Papírovým favoritem
byly domácí Čechovice, které měly
výhodu domácího prostředí, pro
hovořilo i postavení v tabulce. I tyto
statistiky se nakonec ukázaly jako
správné vodítko, protože body
zůstaly na domácí půdě. Bojovné
utkání rozhodly dvě trefy v první půli, hosté snížením zápas zdramatizovali, víc se už ale prosadit nedokázali.

 

  

Určice se po přesunu z krajského přeboru stále hledají. Trenér Zbožínek si určitě
představoval příjemnější pozici po téměř
kompletním podzimu, přesto jeho svěřenci rozhodně fotbalovost neztratili.
Také Čechovice vyhlásily před sezónou
útok na přední příčky, musí se spokojit
s dosavadním sedmým místem. Šance
obou týmů byly vyrovnané, domácím letos příliš derby nevycházela, vlastní hřiště
mohlo být menší výhodou.

Hned v úvodu zahrozili domácí nepříjemným kontrem, pozorná obrana hostí
ale náporu odolala. V patnácté minutě
už ale nestačila uhlídat Zatloukala, který
přesným centrem našel Haluzu a ten se
hlavou nemýlil. Hosté zahrozili Slezákem, bylo to ale ze Strany Určic málo. Po
půlhodině hry se k odraženému míči dostal Walter a zvýšil na rozdíl dvou branek.
Petr Halouzka mohl do poločasu snížit,
Polák byl v bráně pozorný. Druhá půle

Evžen
KUČERA

9
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Branky: 15. Haluza, 29. Walter, 62. Kolečkář
Střely na branku:
Rohové kopy:
Žluté karty: 40. Lakomý
Střídání: 66. Hanák za Muzikanta, 79. Pospíšil za Haluzu

VS. TJ Horní Štìpánov

VS. TJ Sokol Vrahovice

Tip

Tip

letos slavíme jubileum...

(1:0)

5:0

fotbal

Zdenìk OULEHLA – TJ Tištín:
„Začátek zápasu byl nervózní, protože šlo o velké derby.
Máme v kádru hodně hráčů z Nezamyslic, takže šlo o takový domácí fotbal. (úsměv) Body potřebujeme, chtěli jsme
je uhrát, takže jsme šli za vítězstvím víc než soupeř. Padlo
pět pěkných branek, takže jsme spokojeni. Druhý poločas
mě překvapil, kluci dodrželi taktiku, kterou jsme zvolili o
přestávce. Po třetím gólu šlo spíše o exhibici.“

33

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

Všechny ofenzivní pokusy Nezamyslic domácí ubránili.
Foto: Tomáš Kaláb

Krásnou střelou do pověstného vinglu se prezentoval podruhé Návrat (4:0) a gólovou tečku přidal šest minut před
koncem pohotovou tečí Slavík - 5:0.
Statistiky z utkání a aktuální tabulku Okresního přeboruII. třídy PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku najdete na
straně 22.

Drahomír CRHAN – Haná Nezamyslice:
„Šlo o derby vlastně proti našim hráčům, kteří dříve hráli
za Nezamyslice. Výsledek hovoří jednoznačně. V prvním
poločase byla ještě hra vyrovnaná, ve druhém jsme ale
nevystřelili na branku, soupeř byl techničtější a celkově lepší.
Soupeři v druhém poločase dobře pracovala záloha, byla
běhavější. My jsme ji nechali po přestávce hrát a to byl náš
konec.“

Pozápasové hodnocení trenérù

Úvodní pasáže nedělního šlágru dohrávaného úvodního dějství ročníku 2017/2018 přinesly pouze fotbal
mezi šestnáctkami, plný nakopávaných balónů s žádnými
šancemi před oběma brankami. Až na konci úvodní
půlhodinky Kyselák pohotově vrátil Buriánkem vyraženou
střelu do branky a domácí vedli - 1:0. Hosté se prezentovali
nebezpečnou hlavičkou po rohovém kopu a pohotovou
střelou Plucnara, která ovšem směřovala nad branku.
Po změně stran mohl brzy navýšit skóre Kratochvíl, jenže
sám před Buriánkem mířil mimo branku. Kdyby věděl, kolik
branek nakonec jeho tým nastřílí, nemusel se zoufale chytat
za hlavu. Diváky určitě zaujala individuální akce Hýska, který
se s narážečkou dostal až před branku a vybojoval aspoň roh.
O osudu utkání definitivně rozhodly dvě minuty. Nejprve
zužitkoval ponechanou výhodu přesnou střelou z levé strany
Rudolf Návrat (2:0), vzápětí mohl po vhazování z otočky
s trochou přesnosti skórovat Kratochvíl, ale napravil to
Jindřich Hanák, který proměnil křížný pas - 3:0.

„Nezátka“ si domů odvezly „bůra“...

TJ Sokol Otaslavice
TJ Sokol Určice „B“
(1:2)

5:2

(3:1)

4:3PK

Branky: 45. Hon, 57., 61 a 84. Drmola,
91. Vogl – 2. a 30. Vodák. Rozhodčí:
Vrážel – Protivánek, Klusal. Žluté karty:
42. Drmola, 48. Ruszó – 63. Mlčoch, 72.
Pavlů, 90. Muzikář. Diváků: 55.
Sestava Otaslavic: Orálek – Hrazdíra
(87. Skalický), Rušil, Vogl, Ruszó – Zatloukal, Smékal, Chvojka, Gerneš (75.
Koudela) – Drmola (85. Langer), M.
Hon. Trenér: Jiří Hon.
Sestava Určic: Pokorný – Ježek (81.
Muzikář), Nakládal, Mlčoch, Berčák –
Bureš, Vodák, Hanzelka, Šnajdr – Paul
(77. Hýbl), Žáček (70. Pavlů). Trenér:
Karel Vlach.
Hodnocení trenérů:
Jiří Hon: „Podzimní část sezóny jsme
chtěli uzavřít výhrou. Na hráčích bylo
vidět, že si chtějí zápas užít. I pan Drmola
byl v šatně včas. (smích) První poločas
nám chyběl důraz v brankovišti, čtyři
gólové šance jsme nedokázali využít,
což se naopak Určicím povedlo. Soupeř
se dostal do dvou a obě proměnil. Skóre
se nám podařilo upravit až v samotném
závěru první půlky, kdy po krásné akci zakončil Hon. Druhý poločas vyžadoval trpělivost. Kombinační hrou mužstva, což
neradi vidí někteří naši fanoušci, (smích)
se dokázal třikrát prosadit Drmola
a v závěru Vogl. Celému mužstvu patří za
polovinu sezóny velké DÍKY.
Karel Vlach: „Naordinoval jsem klukům spíše obrannou hru s tím, že zkusíme zahrozit z nějakého brejku. Hned ve
druhé minutě křižnou střelou k tyči se
prosadil Vodák, stejný hráč po rohu dorazil hlavou míč do sítě. Úvod tak vyšel
skvěle, Pokorný chytil navíc tři tutovky
soupeře. Bohužel jsme do šaten dostali
kontaktní branku, to nás možná trochu
ovlivnilo. Na domácích bylo vidět, že i za
nepříznivého stavu nezmatkovali, hráli si
to svoje a svou kvalitu ve druhém poločase naprosto prodali. Zasloužené body
zůstaly v Otaslavicích.“
FC Hvozd
TJ Sokol Vícov

Branky: 23. Bílý, 34. O. Procházka, 35.
Koutný – 20. a 70. Vávra (oba pk), 79.
Humpolíček. Rozhodčí: Horák – Němec, Petrásek. Žluté karty: 56. Bílý – 21.
Šobr, 61. Baránek, 90. Vávra. Diváků: 25.

TJ Horní Štěpánov
TJ Sokol Brodek u Pv.

(3:1)

9:3
Branky: 21. a 60. Bašný, 29. Gryc, 45.
Ščudla, 53., 71. a 74. Němec, 56. Rychnovský, 76. Tyl. Rozhodčí: Pitner – Motal, Hubený. Žluté karty: 75. Rychnovský – 17. Typner, 84. Fialka. Diváků: 97.
Sestava Horního Štěpánova: Havlíček (88. Žilka) – Rychnovský, Tyl, Sígl,
Ščudla – Fojt, L. Klimeš (80. Kamený),
Němec, Deutsch – Bašný (85. Červinka), Gryc (73. Svoboda). Trenér: neobsazen.
Sestava Brodku u Prostějova: Vystavěl (31. Slouka) – Kořínek, Vlachynský,
Zbořil, Smékal - Soldán, Typner, Piňos
(75. Vybíral), Fialka - Zatloukal, Matoušek. Trenér: Přemysl Slouka.
Hodnocení trenérů:
Horní Štěpánov: Z rozhodnutí klubového vedení TJ Horní Štěpánov se k
utkání nemá nikdo vyjadřovat.

(0:3)

1:5
Branky: 47. Steiner – 3. Selucký, 25., 30.,
55. a 85. Richter. Rozhodčí: Zatloukal
– Milar, Duda. Žluté karty: 55. Jergl, 65.
vyroubal, 89. Doležel – 30. Blumenstein.
Diváků: 65.
Sestava Ptení: Lang – Kohout, Jergl,
Vyroubal, Látal – Doležel, Holinka,
Nevrla, Mar. Steiner – Mich. Steiner,
Sekanina (80. Přikryl). Trenér: Vlastimil Šmída.

FC Ptení
FC Dobromilice

Branky: 4. Blatner, 41. P. Koudelka, 48. a 64.
H. Burget, 68. Z. Koudelka, 74. a 79. Kolář,
90. Vičar – 87. Jančík. Rozhodčí: Dömisch
–Sommer,Duda.Bezkaret.Diváků:40.
Sestava Brodku u Konice: Janků – Blatner, H. Burget, Barták, Hloušek – Možný, P. Koudelka, Z. Koudelka, Zapletal
– A. Burget, Kolář. Trenér: Patrik Müller.
Sestava Čechovic: Stískal – Kupka,
Jano, Šťastný, Bontempo – Foret, Matula, Prášil, Jančík, Š. Hanák – F. Hanák.
Trenér: Rudolf Valný.
Pohledem trenérů:
Patrik Müller: „Brzo jsme se dostali do
vedení v celku náhodným gólem, což nás
posadilo do sedla. Poločas jsme vyhráli o
dvě branky, byli jsme lepším týmem. Ve
druhé půli jsem sestavu prostřídal, aby si
v posledním domácím zápase podzimu
zahráli všichni kluci. Využili jsme stoprocentně všechny šance, kluci si mohli
nějaké nechat do dalšího zápasu. (smích)
Hráli jsme poté s lehkostí, z čehož pak
pramenil i ten gól na konci.“
Rudolf Valný: „Pro hráče z pole bylo
velice těžké postavit se mezi tři tyče. Jakýkoliv nákop na branku hrozil brankovou
příležitostí. To se také ukázalo hned při
první šanci domácích. Měli jsme dvě
velké šance v první půli, mohlo to třeba
vypadat jinak. Ve druhém poločasu jsme
chtěli dostat soupeře pod tlak, což se nám
nepodařilo, naopak jsme inkasovali. Kluci se potom trošku zlomili, ale namísto
dohrání s nějakým příznivějším výsledkem se kluci stále tlačili dopředu a zapomněli na zadní vrátka, čehož domácí
dokonale využili. Kluci bojovali, nemůžu
jim moc co vytknout.“

Sestava Hvozdu: Hlavinka – Muzikant, Trenér Brodku u Prostějova Přemysl
Procházka, Vánský, Vyroubal – Koutný, Slouka nebyl opětovně k zastižení na
Spíchal (55. Čureja), J. Krása ml., Bílý (65. mobilním telefonu.
Dostál, 90. J. Krása st.) – Tichý (55. R. Krá- Jiskra Brodek u Konice
8:1
sa), Brach. Trenér: Karel Procházka.
(2:0)
TJ Sokol Čechovice „B“
SestavaVícova: Brabec – Ježek, Humpolíček, Baránek, Chytil – Šobr, Světlík, Vávra, Rozsíval – Krutovský, Zapletal (42. Štuler). Hrající trenér Miroslav Krutovský.
Hodnocení trenérů:
Karel Procházka „V zápase vyšly lépe
penalty soupeři, po zápase pro změnu
nám. Bylo to utkání dvou rozdílných
poločasů. My byli lepší v tom prvním,
hosté zase ve druhém. Měli jsme dobrou
čtvrthodinku, kdy se nám střelecky dařilo, Vícov měl jednu střelu na bránu z pokutového kopu. Druhý poločas to otočili,
byli silnější, střídání mi upřímně asi moc
nevyšlo. Myslel jsem, že mladí kluci tomu
dají drajv, soupeř nás ale zatlačil, báli jsme
se na konci o výsledek. Z mého pohledu
zasloužená remíza s bonusovým bodem
navíc, čehož si považuju.“
Miroslav Krutovský: „Měli jsme hrůzostrašný první poločas, i když jsme se
dostali penaltou do vedení. Vůbec nám
nic nevycházelo, nedokázali jsme si
přihrát. Řekli jsme si, že do druhé půle
půjdeme naplno, přidali jsme na důrazu.
Domácí začali dělat chyby, tlačili jsme,
vyrovnali, mohli i strhnout vedení na
svou stranu, ale remíza je asi spravedlivá.
Oni měli lepší první poločas, my druhý.“

(0:1)

0:2
Branky: 17. Studený, 48. Farný. Rozhodčí: Sommer – Keluc, Škop. Žluté karty:
25. Olbert, 81. Koukal – 60. Marek. Diváků: 60.
Sestava Výšovic: Pychora – Kozdas,
Krajíček, Krčmář, Škop – Fildán, Koukal,
Křivinka, Obručník (67. Ryšánek) – Olbert (58. Okleštěk), Smička (83. Křížek).
Trenér: Michal Dudík.
Sestava Vrahovic: Pokorný – Marek
(66. Klíč), M. Bukovec, Šmíd, Michalec
– Prucek, Kratochvíl, Schvarz, Alexy (59.
Petík) – Farný, Studený. Trenér: Miloslav Schwarz.
Pohledem trenérů:
Michal Dudík: „Je to škoda, že jsme
ztratili na domácí půdě, ale stál proti nám
jeden z aspirantů na vítězství soutěže.
Čekal jsem ale od Vrahovic kvalitnější
hru, z minima vytěžili maximum. Do
mnoha šancí se nedostali, dokázali dokonale využít svých šancí. Nám se toto
nepodařilo, i když jsme si také nějakou
vypracovali, bohužel v tomto byl soupeř lepší. Vyhráli zaslouženě, protože
potrestali naše chyby, na gól se tolik nenadřou a v tom byl hlavní rozdíl.“
Miloslav Schwarz: „Zápas jsme měli víceméněpodkontrolou,ikdyžtonebylideální
výkon. Chybí nám zranění hráči, což nás
po stranách limitovalo, ale nakonec jsme to
ubojovali. Soupeř udělal dvě chyby, které
jsme potrestali. Oni na bránu v podstatě
nevystřelili. Bylo to složité, domácí se snažili spíše nakopávat, nic z toho ale nevzešlo.
Svýsledkemjsmetakspokojeni.“

FK Výšovice
TJ Sokol Vrahovice

Sestava Dobromilic: Drnovský – Kubíček, Ryška, Rochla, Václavík – Selucký,
Dokoupil (65. Obruča), Šenkyřík, Richter – Blumenstein (55. Nakládal), Špaček. Hrající trenér Michal Rochla.
Hodnocení trenérů:
Trenér Ptení Vlastimil Šmída nebyl opětovně k zastižení na mobilním telefonu.
Michal Rochla: „Jednoznačný zápas.
Výsledek odpovídá dění na hřišti. Domácí
jak fyzicky, tak technicky nezvládali naše
tempo.Pozdějihrálisprostě,faulovali,cožna
hřiště nepatří. Jen díky rozhodčím dohráli
zápas v jedenácti. Z výsledku panuje radost,
čtyřgólový střelec Richter měl i další šance,
Špačkovi šance nevyšly podle představ, výsledek mohl být ještě vyšší. S postavením v
tabulcejsmepopodzimuspokojeni.“

1. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE

KALÁB

Tomáš

exkluzivní
reportáž
pro Večerník

TIŠTÍN V posledním podzimním, ovšem formálně prvním kole Okresního přeboru
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
se potkali dva nejbližší regionální sousedé. Tištín v derby
vyzval Nezamyslice, a protože má ve svém kádru několik
bývalých hráčů soupeře, hrála v Tištíně především Haná.
Možná to lehce platilo v prvním poločase, ale v tom druhém domácí spustili gólový
uragán. S pěti brankami se
jim bude dobře usínat zimním spánkem.

TJ TIŠ
H NEZ

TIŠTÍN SI OTEVŘEL V DERBY STŘELNICI

servis připravil Josef Popelka a Jiří Možný

OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku

Pondělí 6. listopadu 2017
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KOLA

ŠAMPI N
PATRIK RICHTER

LÍK

Tři hráči si v uplynulém kole připsali hattrick. Otaslavický Dominik Drmola, štěpánovský Libor Němec a dobromilický Patrik Richter. Posledně
jmenovaný ale ke třem zásahům přidal ještě jednu přesnou trefu. Dvě
branky vsítil v první půli, stejný počet přidal v poločase druhém. Vysokou
měrou tak pomohl svému týmu ke třem bodům. I díky tomuto počinu se
nováček z Dobromilic uvelebil po podzimu na pěkném čtvrtém místě.

KOLA

SM
TJ SOKOL BRODEK U PROSTÌJOVA

dohrávané
13. kolo

FC Hvozd
Tip

Dostat „desítku“ je potupa v hokeji, natož ve fotbale... Jen jedinou trefou byli této ostudě ušetřeni hráči Brodku u Prostějova, které doslova
vypráskal Horní Štěpánov. Nepříjemný pocit nemohli zmírnit ani tři
vstřelené branky. Podobně na tom bylo i čechovické „béčko“, které
obdrželo osm kousků na trávníku konického Brodku.

PROGNÓZA NA
VS.

aneb Veerník pedpovídá

TJ Haná Nezamyslice

TJ Sokol Vícov

Souboj dvou týmů z podpalubí tabulky nepřinese nikterak Veèerníku:
líbivou podívanou. Domácí mají co napravovat, naposledy in3:1
kasovali „búra“ v Tištíně a prohrát i podzimní rozlučku, asi by v
v Nezamyslicích byla horká zima.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

FC Ptení

Vícovští si podzim představovali určitě jinak. Jeden z nejhorších
Veèerníku:
útoků je ale na lepší umístění málo. To Horní Štěpánov je roz1:3
jetý jako pila, naposledy obdaroval devíti kousky ambiciózní
Brodek u Prostějova. Také tentokrát si odveze všechny body.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Sokol Brodek u PvVS.Jiskra Brodek u Konice

Tip
Jednoznačná záležitost. Ačkoliv poslední Ptení zbraně neskládá, vedoucí celek by neměl být tím týmem, na kterém Veèerníku:
se domácí chytí. Spíše budou muset spoléhat na zimní
0:5
přípravu. I tentokrát se projeví silný tah na bránu v podobě
dua kanonýrů Studený - Farný.
---------------------------------------------------------------------------

19 branek
12 branek
11 branek
10 branek
10 branek
9 branek
9 branek
9 branek
9 branek
8 branek
8 branek
7 branek
7 branek
6 branek
6 branek
6 branek
6 branek
6 branek
6 branek
6 branek
6 branek
6 branek

Souboj Brodků nabídne vyrovnanou partii. Oba celky měli Veèerníku:
až do víkendového kola podobnou bilanci. Naposledy ale
2:2
zatímco hosté vyhráli vysokým rozdílem nad čechovickou
rezervou, domácí si odvezli debakl z Horního Štěpánova. V tomto souboji
se dočkáme dělby bodů.

POØADÍ KANONÝRÙ
1. Jan STUDENÝ (Vrahovice)
2. Pavel FARNÝ (Vrahovice)
3. Jakub ŠPAČEK (Dobromilice)
4. Dominik DRMOLA (Otaslavice)
Patrik RICHTER (Dobromilice)
6. Jakub KRATOCHVÍL (Tištín)
Aleš BURGET (Brodek u K.),
Martin HON (Otaslavice)
Petr VODÁK (Učice B)
10. Karel GRYC (H. Štěpánov)
Roman BAŠNÝ (H. Štěpánov)
12. Leopold ZATLOUKAL (Brodek u Pv)
Daniel JODL (Čechovice „B“)
14. Jakub CHVOJKA (Otaslavice)
Petr ŠENKYŘÍK (Dobromilice)
Jan TYPNER (Brodek u Pv)
Lubomír SMÉKAL (Otaslavice)
Jaromír KRÁSA ml. (Hvozd)
Zdeněk FILDÁN (Výšovice)
Kristián KOUKAL (Výšovice)
Martin VOGL (Otaslavice)
Vojtěch VÁVRA (Vícov)

PEDPLATNÉ
LEVNJI

I PRO FOTBALOVÉ FANOUŠKY
* strana 40
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VEČERNÍKU

JON-CHRISTOPHER FULLER
ULLER
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Energie amerického křídla rozhodla vyrovnanou válku v Opavě. V poslední čtvrtině
rtině se
domácí dostali do šestibodového vedení,í, nepočítali ale s bodovým příspěvkem Fullera,
a, který
sám otočil skóre sérií jedenácti bodů v řadě.
Do poslední čtvrtiny přitom nastupoval
al s deseti body, v koncovce ale přidal dalších třináct
bodů. „Tím si řekl o titul nejlepšího hráče
áče zápasu,“ poradil Večerníku kouč BK Olomoucko
moucko
Predrag Benáček.

JAKUB
ŠIŘINA

JAN
MOČNIK

9

letos slavíme jubileum...
Pondělí 6. listopadu 2017
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VÝKONY SE LEPŠÍ KAŽDÝM ZÁPASEM
si musí najít své místo a svoji roli a to
chvíli trvá. Kvalitu sestava má, chce
to jen trošku trpělivosti,“ komentoval
úvod sezóny rozehrávač Jan Močnik.
Nárůst formy nezastavil ani debakl
v Nymburce, který jenom ukázal, že
tým má před sebou ještě dlouhou
cestu, než bude trápit ty nejlepší. Vzápětí si ale basketbalisté bez větších

halu zaplnit,“ říká sportovní manažer
s tím, že opět budou pro fanoušky
připravené soutěže o ceny a další
doprovodný program. Tento duel se
také hraje od 18:00 hodin.
Následovat bude reprezentační
pauza, a aby toho nebylo málo, i třetí
listopadové utkání nejvyšší soutěže
odehraje BK Olomoucko v domácím prostředí. Ve čtvrtek 30. přijedou Svitavy.
(lv)

problémů poradili s Jindřichovým
Hradcem a schopnost konkurence
potvrdili naposledy v Opavě. „Postupně se lepšíme. Výkony mají vzestupnou tendenci. Ale potřebujeme
zlepšit obranu. Dostáváme hodně
bodů, s tím je třeba něco udělat,“ uvědomuje si křídelník BK Olomoucko
Marek Sehnal.

PROSTĚJOV První třetinu základní části nejvyšší soutěže mají za sebou hráči reprezentující v nejvyšší soutěži
BK Olomoucko. Nováček Kooperativa NBL neměl ideální začátek sezóny, když prohrál tři zápasy. V následujících čtyřech
duelech ale posbíral tři výhry, když nestačil pouze na úřadující nymburské šampiony.
skou daň. Prohrál premiérové utkání
proti USK Praha, nezvládl úvodní
domácí střetnutí s Kolínem a neuspěl
ani v Děčíně, přestože držel s Válečníky dlouho vyrovnanou partii.
Zlom přišel ve druhém domácím
utkání. Hanáci přestříleli ústeckou
Slunetu, navíc si především v průběhu druhého poločasu dokázali vyhovět a podali kolektivní výkon, z něhož
čišela radost. Pohledné kombinace
potvrdily potenciál hráčů. „V týmu je
celá řada osobností. Kádr je složený
z basketbalistů několika států. Všichni

Požádaly však vedení BK Olomoucko o prohození pořadatelství a tomu nováček Kooperativa NBL bez problémů vyhověl.
„Pardubice hrály evropský pohár, v
minulé sezóně vyhrály českou pohárovou soutěž a v lize mají finálové ambice. Bude to zřejmě nejlepší
tým, proti kterému zatím doma nastoupíme. To by mohlo být velkým
tahákem pro lidi. Chtěli bychom

Původní zpravodajství

„Máme tým, ve kterém je celá řada
nových hráčů. Příprava nebyla tak
dlouhá, jak bychom si přáli. Budeme
se sehrávat ještě v průběhu sezóny,
snad to nebude trvat příliš dlouho,“
říkal před sezónou kapitán Michal
Křemen a na jeho slova došlo. Přestože v kádru figurují kvalitní i zkušení
basketbalisté, zaplatil tým nováčkov-

boj. Nejprve se představí volejbalistky,
které od 15:30 hodin vyzvou FrýdekMístek, v 18:00 hodin začne basketbalové střetnutí. „Myslíme si, že půjde
o pěkné spojení dvou sportů. To by se
mohlo líbit,“ domnívá se Pekárek.
Ve středu 15. listopadu dorazí na
Hanou Pardubice, přestože měly
mít původně ve vzájemném měření sil v první polovině základní
části výhodu domácího prostředí.

Ladislav VALNÝ
Foto: archív Veerníku

„Pevně doufám, že hráči potvrdí
zlepšené výkony. Doma nechceme
ztrácet a to pochopitelně platí i před
těmito zápasy. Opavský duel týmu
dodá sebevědomí. Věřím, že úspěch
ve Slezsku ocení i naši fanoušci a přijdou naplnit hlediště," přeje si sportovní manažer klubu Michal Pekárek.
Pro příznivce bude zajímavé už sobotní
odpoledne, kdy budou moci v prostějovské hale zhlédnout sportovní dvoj-

pro Večerník

a svůj náskok dokonce navýšili až na
rozdíl osmi bodů. V polovině 9. minuty vedli 23:15 a Slezané alespoň mírně
stáhli manko do konce čtvrtiny zlepšenou střelbou - 25:20.
Opavě pomohl příchod Jurečky, který
dal během několika minut osm bodů,
modrožlutí však byli při chuti a neustále měli o kousek navrch. Platilo to
i v 19. minutě po nesportovní chybě
Křemena, kterou domácí využili pouze ke stažení ztráty na tři body. Poslední slovo měli přesto Hanáci a poločas
vyhráli v poměru 47:42.
Ani po návratu z kabiny se Opava do
náporu nedostala. Ve 23. minutě se na-

86:89

OPAVA, PROSTĚJOV Premiérové vítězství na půdě soupeře vydřeli basketbalisté BK Olomoucko.
Na půdě silné Opavy vyhráli v sobotu 89:86, když byli téměř třicet
minut ve vedení. Z tohoto pohledu
byl výsledek utkání 7. kola Kooperativy NBL zasloužený, přestože
domácí v závěru bojovali alespoň
o prodloužení.
Hosté se nenechali na začátku zatlačit

BK OP
BK OL

„Uspět proti Opavě především na její palubovce je těžké, přesto tým věřil, že může vyhrát. Zřejmě i kvůli tomu, že soupeře znal z přípravných
zápasů. Odehráli jsme skvělý zápas v útoku a špatné to nebylo ani v obraně. Velké problémy nám děla Gniadek, který byl pod košem rychlejší než
Mitchell. Ale ten zase získal poslední útočný rozskok a po něm jsme definitivně rozhodli. Tím všechno napravil.“

Predrag BENÁ%EK – BK Olomoucko:

„Přistoupili jsme k zápasu laxně! Nešly nám trojky, na kterých máme hru
postavenou. To se projevilo i v obraně. Kvůli rostoucí nervozitě jsme začali kupit chyby, k tomu nás soupeř přehrál na rozehrávce a na to nejsme
zvyklí. Čekali jsme, že soupeř bude hrát v sedmi lidech a budou mu ubývat síly. První věc se splnila, ta druhá ne. Hosté byli v pohodě, posílali si
míč a přehráli nás i na doskoku, což přineslo porážku, z níž jsem hodně
zklamaný.“

Petr CZUDEK – BK Opava:

CO ZAZNLO NA TISKOVCE...
OVCEE...

ŠOK! Basketbalisté sesadili Opavu z trnu

PROSTĚJOV Rostoucí formu
se pokusí basketbalisté BK Olomoucko potvrdit v domácím prostředí, v němž se představí shodou
okolností dvakrát v řadě. Nejprve
dorazí na palubovku Sportcentra
DDM tuto sobotu ostravská Nová
huť, načež příští středu ambiciózní Pardubice, které v minulém
kole i s reprezentantem Welschem
potrápily Nymburk.

dva domácí
TAHÁK PRO DIVÁKY: zápasy
v ad

Proti reprezentanímu rozehrávai pedvedl Jan Monik excelentní výkon. Neustále táhl své spoluhráe
do útoku, v dležitých okamžicích pidal
i pesnou stelbu. Sedmi pihrávkami
naplnil svou obvyklou normu asistencí.
Šiinu naprosto zastínil, vyrovnal se mu
v rychlosti i na obranné polovin. „Dlal
si z nás trhací kalendá,“ uznal opavský
kormidelník Petr Czudek.

RYCHLÝ
VEERNÍK
Pøíští soupeø:
neèitelná Ostrava
Prostějov (lv) - Hned jedenáct hráčů opustilo po minulé sezóně kabinu
Nové huti. Ostrava je velkou fluktuací
kádru pověstná a trenér Dušan Medvecký opět skládal nový tým. Ze zkušených hráčů zůstal v sestavě pouze
Petr Bohačík. Posily hledalo vedení
tentokrát především v Evropě, ve dvou
případech ovšem sáhli i po zámořských
hráčích. „Jde prakticky o nový tým.
Soupeře neznáme, můžeme vycházet
pouze ze statistik předchozích ligových
zápasů. Nová huť se opírá o produkci
srbské dvojice - Strahinja Stojačič, Milan Stanojevič. Jde o univerzální basketbalisty. Můžou být na rozehrávce
i křídle a jde o kvalitní střelce,“ přibližuje nejbližšího soupeře trenér BK
Olomoucko Predrag Benáček. Z dálky
umí vystřelit i třetí Srb Milan Stanojevič
a pod košem bojuje americký pivot
Russell Woods. „Na všechny se musíme podívat a vymyslet, jak si s nimi poradíme. V každém případě chceme navázat na poslední výsledky. Na porážku
rozhodně nemyslíme,“ řekl Benáček.
ani ve chvíli, kdy ve 24. minutě prohrávali po nesportovní chybě Zbránka
o dvanáct bodů. Do konce čtvrtiny
snížili na rozdíl jediného bodu, když
pět bodů zaznamenali v průběhu posledních deseti sekund.
Na začátku poslední periody Šiřina po
pětadvaceti minutách překlopil skóre.
Další změnu výsledku ještě zařídil Fuller, v průběhu 35. minuty přesto domácí vedli 76:71, když zlepšili útočný
doskok a využívali opakované střely.
Reprezentanti Olomouckého kraje odpověděli sérií sedmi bodů a opět vedli.
Dvě minuty před koncem to bylo 84:76
a vedení už dokázali uhájit.
(lv)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis Kooperativy NBL
najdete na stranách 22 a 23

PROSTĚJOV Když Predrag Benáček kývl na nabídku trénovat
nováčka Kooperativa NBL, uvědomoval si, že na něj nečeká
snadná práce. Výzvu však přijal a přes problémy se skládáním
kádru před začátkem přípravy se pustil do práce. Po špatném
začátku neváhal sáhnout do sestavy a vzdal se služeb pivota
Barnese. Trpělivá práce teď začíná přinášet ovoce. „Pár bodů
jsme teď udělali, ale pořád je před námi hodně práce,“ nepřeceňuje poslední výsledky zkušený kouč.

kdy BK Olomoucko prohrál první
exkluzivní rozhovor
tři kola?
pro Večerník „Všechno chce svůj čas. (úsměv) V komLadislav VALNÝ
pletní sestavě jsme byli snad až týden
 V posledních čtyřech zápasech před začátkem soutěže. Nebyli jsme
tým třikrát zvítězil. Co se změnilo sehraní, k tomu se přidala nervozita.
ve srovnání se začátkem sezóny, Nejdřív z prvního zápasu, pak z domácí

ebypremiéry. Zase tak překvapivé to nebylo, nemohli jsme čekat zázraky.“
 Takže kromě malé sehranosti byl
áčů?
problém především v hlavách hráčů?
„To zase ne. Každý nově složený tým
m si
tím musí projít. Navíc většina domácích
cích
ápas
hráčů v minulé sezóně prohrávala zápas
za zápasem. Od toho jsme se museli
useli
odstřihnout. Cizinci zase přišli do novéového prostředí. Někteří měli svoje vlastní
astní
problémy.“
 Jaké potíže cizinců jste museli
useli
vyřešit?
„Stačí se podívat na počet inkasovaných
ných
bodů při návratu do obrany. Těch bylo
strašně moc a souviselo to s kondicí,
dicí,

v jaké přišli. Museli zkrátka dohnat
fyzičku. V ostrém nasazení jim
rychle docházely síly.“

 Teď už je vše podle vašich
představ?
„To zdaleka ne. Jdeme ale krok za
krokem. Hlavně v obraně nás čeká
ještě hodně práce. V průměru dostáváme téměř devadesát bodů, což
je hodně vysoké číslo. S takovým se
nedá dlouhodobě vyhrávat.“

Foto: Josef Popelka

„V obraně nás čeká hodně práce,“ odmítá
spokojenost trenér Benáček

tovat tempo. V 5. minutě se zásluhou Močnika poprvé do dvouciferného
trojky Křemena dostali do vedení 9:7 náskoku - 56:46. Domácí se nesložili

Orli Univerzitu nešetøili do defenzivy a naopak se snažili dik- opak BK Olomoucko dostal po trojce
Prostějov (lv) - Na vítězství ve Šlapanicích dokázali v regionálním derby
navázat prvoligoví basketbalisté Prostějova. Orli v domácím prostředí naprosto jednoznačně porazili olomouckou
Univerzitu 89:50 a získali čtvrtou výhru v sezoně. Domácí si slušný náskok
vytvořili už v průběhu první čtvrtiny,
po které vedli 27:15 a ve vysokém
tempu pokračovali až do konce poločasu. Univerzita na rychlé kombinace
nedokázala najít účinnou obranu a po
dvaceti minutách prohrávala 24:58. V
sestavě Orlů se postupně po pauze dostali na palubovku všichni hráči a každý
dokázal bodovat. Skóre i přes prostřídání základní sestavy neustále narůstalo
a střetnutí nakonec skončilo propastným rozdílem devětatřiceti bodů.

 více informací
 více fotograí, videí
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letos slavíme jubileum...

Scházel fakt kousek,“ chválil i litoval
zároveň trenér SK RG David Konečný.
Zahajovací mač, to byla především
v prvním poločase úžasná přestřelka. Oba protivníci do toho vletěli doslova po hlavě, jeden vstřelený koš okamžitě střídal druhý a skóre ve vysokém
tempu neustále rostlo. Do přestávky
výživných 14:14, po ní se přece jen začalo i víc bránit. Každopádně se skóre
mnohokrát přelilo na tu či onu stranu
a až do úplného konce reálně žila prostějovská šance minimálně na remízu
v normální hrací době. Bohužel favorit
v samotném závěru strhl vítězství ve
svůj prospěch – 22:23.
Odveta tak strhující podívanou již
nenabídla, přesto pořád bylo mnohé
co sledovat. Během první půle domá-

cí udržovali mírné vedení, jenže s nimi
otřáslo nepříjemné zranění Lorencové
po nešťastném zásahu míčem do obličeje (možná zlomený nos). Trefená
plejerka musela v slzách na vyšetření do
nemocnice a její parťáci pak nezachytili
start do třetí čtvrtiny, kdy Jihočeši otočili ze 7:6 na 7:9. Leč následně se hanácká parta zase semkla, herně rozjela.
A opakovaně dokázala nevelkou ztrátu
srovnat. Přesto to na papírově silnějšího
soka znovu nestačilo, tentokrát rozdílem dvou košů - 13:15.
Hned tuto neděli 12. listopadu zajíždí
kolektiv SK RG Prostějov ke druhému
extraligovému dvoukolu do Znojma.
Výsledkový servis obou utkání
a aktuální tabulku extraligy
najdete na straně 23
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prohnali Budějky
a Znojmo v Brně
prohrálo dvakrát
taky jen těsně. Tím
pádem bude tenhle
ročník extraligy možná mnohem vyrovnanější, než jsem předpokládal. Uvidíme,
každopádně medaili
moc chceme, stejně
jako každý rok. A zkusíme ji vybojovat. Aspoň
tu bronzovou.“ (smích)
 Celou přípravu
jste strávili mimo svou rekonstruovanou halu RG a ZŠ města Prostějova. Byl to handicap?
„V dnešních utkáních se zdálo, že ani
ne, trefovali jsme se dobře. Asi jsme
na tuhle halu za předchozí léta natolik

ČU-CHAJ, PROSTĚJOV Ani na
druhý pokus se hráčce TK Agrofert Barboře Strýcové nepodařilo
postoupit ze skupiny na turnaji Elite Trophy v čínském Ču-chaji.
Prostějovská tenistka přišla o naději
již po prvním utkání, v němž podlehla Sevastovové ve dvou setech. Lotyška již předtím porazila Stephensovou
a nemohla být předstižena. Strýcové
nepomohla ani následná výhra nad
Američankou, která za stavu 0:5
v první sadě duel vzdala.
„Na postup to nestačilo, ale stejně
jsem ráda, že jsem v Ču-chaji opět
startovala. Je to jiný turnaj než ostatní.
Prodloužení sezóny o týden nebylo
špatné,“ konstatovala Strýcová, která
rok zakončí jako dvaadvacátá hráčka
světového žebříčku WTA.
Výsledky najdete na straně 22

zvyklí, že půl roku bez ní nezpůsobilo
žádné herní problémy. Co se týče přípravy, náhradní prostředí jsme našli
v podobné a taky výborné hale v Němčicích nad Hanou, na tamní azyl si absolutně nemůžeme stěžovat.“
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Foto: Marek Sonnevend

Ani tak výrazné odskočení však automaticky neznamenalo, že je hotovo, Kostelečtí ještě museli prokázat,
že opravdu stojí o oba body. „Závěr byl hektický a stál
nás všechny hodně sil a nervů. Mysleli jsme si, že je
hotovo, domácí si ale vzali time out a dali gól, my jsme
naopak ztratili, z protiútoku inkasovali a bylo to už jen
o dva. Minutu před koncem jsme trefili tyč a soupeř
se trefil, posledních třicet sekund jsme už ale uválčili,
i když to bylo hodně nervózní,“ oddechl si.
Po změně stran ocenil střelecký příspěvek Švece s Dostálem i mladíků Koláře s Popelkou, v obraně si vedli
výborně Diviš s Kopečným. „A konečně jsme objevili
sedmičkáře, poslali jsme třikrát na plac veterána Kocourka a třikrát dal,“ usmíval se spokojený Ševčík.
V součtu individuálních příspěvků i kolektivního výkonu si tak Kostelec i trochu překvapivě odvezl oba
body. „Kuřimi jsem se popravdě obával. Má kvalitní
tým a dva výborné střelce, Chýlek s Kudlou nám dali
dohromady čtrnáct branek. I s tím jsme si ale dokázali
poradit,“ poplácal hráče po ramenou.
Kostelec se tak řadí do lepší poloviny tabulky,
když je členem našlapané čtyřčlenné skupinky
usilující o čtvrté až sedmé místo. „Umístění pro mě
není extrémně důležité a neřeším, jestli to bude bedna,
nebo šesté až osmé místo. Chceme hrát s mladýma
klukama a je pravdou, že takto je to klidnější, získávají
sebevědomí. A vidí, že práce má smysl, změna obrany
z 1-5 na 6-0 i útočného systému přináší ovoce,“ chválil.
O čtvrté vítězství v řadě se mohou Kostelečtí pokusit v neděli dopoledne, v tradičním domácím
čase od půl jedenácté přivítají Dolní Cerekev. Nováček soutěže je zatím osmý, když dokázal porazit Napajedla a Telnici, k tomu přidal remízu s Juliánovem.
(jim)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
2. ligy najdete na straně 22

Máme totiž na soupisce dohromady
devět holek, z nichž čtyři včetně reprezentantky ČR Nikoly Ambrosové jsou
zraněné. A Katka Lorencová se navíc
zranila dneska, když dostala nešťastně balónem do nosu, má ho možná
zlomený. Potřebujeme, aby se děvčata
uzdravila, než bude pozdě. Abychom
takhle blbě jako dnes neprohráli několik
zápasů a potom marně nehonili bodovou ztrátu. Teď holky ani nemohly prostřídat, což se ve dvou utkáních krátce za
sebou samozřejmě projevilo.“
 Vidíte v letošní sezóně reálnou
šanci zaútočit na extraligovou medaili mezi dospělými?
„Před začátkem soutěže jsem si myslel,
že favorité České Budějovice a Brno
budou natolik výkonnostně odskočení,
že s nimi nepůjde vyrovnaně bojovat.
My jsme však hned napoprvé pořádně

FOTOGALERIE

V premiéře nové extraligové sezóny SK RG dvakrát RG PV 22:23
pořádně prohnal mistrovské Budějovice, ale bez zisku ČE BU 13:15

KORFBALISTÉ ZŮSTALI MALÝ KOUSEK OD BODŮ
BYLI JSME
U TOHO

Všechny týmy ergéčka strávily většinu „vyhnanství“ v azylu, který poskytla hala Suprovka v Němčicích
nad Hanou. „Na prostředí reálky jsme
ale natolik zvyklí, že ani delší doba, kdy
jsme tady nemohli trénovat a hrát utkání, nás nijak nerozhodila. Dneska jsme
totiž odvedli hodně dobré výkony, po
pravdě až nad mé osobní očekávání.
Chybí tomu jen lepší výsledky, abychom si sáhli aspoň na nějaký bodík.

PROSTĚJOV Po herní stránce velice slibně vstoupili korfbalisté
SK RG Prostějov do nového ročníku nejvyšší národní soutěže.
V úvodním dvoukole extraligy dospělých ČR 2017/2018 svedli
včera odpoledne dvě naprosto vyrovnané bitvy s úřadujícími
šampióny republiky z Českých Budějovic a pokaždé sahali po
cenném bodovém zisku, který jim však v obou případech těsně utekl. Jaká škoda…

Marek SONNEVEND

Korfbalová extraliga seniorské kategorie se letos hraje nově na dva vzájemné
duely stejných soupeřů krátce po sobě
v jeden den. Pro Hanáky v nedělním
odpoledni a podvečeru současně šlo
o návrat do domovské haly Reálného
gymnázia a základní školy Prostějov
ve Studentské ulici, jež procházela až
do půlky října neplánovaně dlouhou
rekonstrukcí.
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že předvedl v obou střetnutích kvalitní
korfbal. A velká škoda, že z toho není
aspoň jedno vítězství.“
 U vás oproti minulému ročníku
došlo k nějakým hráčským změnám?
„Tou jedinou byl příchod nizozemské
posily Natashi Ter Veer, která teď v České republice studuje v rámci projektu
Erasmus. A ještě se po pěti letech vrátila
ke korfbalu Lucka Štefáková. Jinak zůstalo naše mladé družstvo komplet pohromadě, což je určitě výhoda ohledně
sehranosti i perspektivy do budoucna.
Už teď je na mančaftu vidět postupné
zlepšování a za nějaký rok nebo dva
můžeme být v tomhle složení dost silní.
Třeba na výkonnosti kluků je hodně
znát, že patří do širšího kádru nároďáku. Co nás ale momentálně trápí, to je
špatný zdravotní stav dívčí části sestavy.
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hodně vysoké tempo. A bylo tak intenzivní, že v odvetě všem aktérům
už částečně došly síly. Dvě utkání za
sebou je letošní novinka, zkouší se
a uvidíme i dál, co to přinese. Teď
jsme každopádně trochu smutní, neboť jsme o kousek nedosáhli na body,
které měly být daleko, a nakonec nám
k nim chybělo maličko. České Budějovice obhajují titul a navíc se přes léto
posílily, měly být tedy jasně lepší než
my. Jenže nebyly. Proto klobouk dolů
před naším týmem, jak to herně zvládl,

PROSTĚJOV Na jednu stranu radost z kvalitních výkonů, na stranu druhou smutek z promarněné příležitosti na výsledkové překvapení. Takové pocity se mísily v nitru kouče prostějovských korfbalistů Davida Konečného, jehož svěřenkyně a svěřenci nebyli
v zahajovacích duelech nové extraligové sezóny horší než úřadující mistři republiky z Českých Budějovic. Přesto odešli dvakrát
těsně poraženi. A to lodivoda SK RG samozřejmě mrzelo.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
 Jaké to byly zápasy?
„Svým průběhem vypadaly stejně
v tom směru, že byly naprosto vyrovnané a vedení se často střídalo na obě
strany. Styl i způsob hry se podobaly
s tím rozdílem, že první střetnutí mělo

„Stoupala nervozita a nedávali jsme góly. Hráči
si uvědomují, že to musí vzít na sebe, chybí jim
ale myšlenka i zkušenosti. Sráží nás i uspěchaná
střelba z nepřipravených pozic i chybějící síla na
přesné zakončení při proskoku,“ vypozoroval.
V koncovce se projevila rovněž absence Jiřího
Kosiny, ostrostřelec z větší vzdálenosti vynechal
zápas ze zdravotních důvodů. „Po Kostelci se
necítil dobře a požádal o volno, aby mohl zahojit operované rameno. Možná se to taky podepsalo, hráči to zjistili až před odjezdem. Měli
jsme tak v sestavě jen tři spojky a jinak křídla
a pivoty,“ upozornil Vasiljev.
Prostějovskému Sokolu II se tak zatím stále
nedaří nastartovat a prohrál třetí duel v řadě,
i nadále tak uzavírá celé dvanáctičlenné pořadí. „Hráči jsou frustrovaní a netěší je to, je to
ale strašně málo na to, aby se něco změnilo. Je
potřeba zvednout účast na trénincích, od toho
se všechno odvíjí. A také zapojit hlavu a reagovat na situaci v zápase,“ ocenil by prostějovský
kouč větší iniciativu.
Na vítěznou vlnu se budou moci jeho svěřenci naladit v sobotu, od 16:00 hodin přivítají
ve svém teď už opravdu domácím prostředí
ve Studentské ulici tým Kuřimi. Ani hosté se
zatím neprobíjejí sezónou příliš úspěšně, podařilo se jim pouze remizovat s Maloměřicemi a vyhrát v Telnici. „Záležet bude na nasazení, jestli
budeme chtít vyhrát, nebo ne,“ věří Vasiljev, že se
domácí výběr o body popere.
(jim)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
2. ligy najdete na straně 22

KUŘIM, PROSTĚJOV Hned šestatřicet branek
přinesl první poločas duelu mezi Kuřimí a Kostelcem. V druhé půli osmého pokračování druhé
házenkářské ligy už přesných pokusů trochu ubylo, přesto se podařilo oběma soupeřům překonat
metu třiceti zásahů. A protože závěr vyšel lépe
hostům, putovaly oba body na Hanou. A vítězové
si polepšili na šestou pozici, jen o bodík více má
čtvrté Velké Meziříčí.
„Po celý první poločas jsme vedli o jednu až tři branky, teprve v jeho konci jsme náskok ztratili. Na můj
vkus jsme dostali poměrně dost branek, ale na druhou stranu jsme byli také schopni jich hodně dát.
Táhli nás Honza Smékal s Rosťou Podhrázským, ten
odehrál zatím svůj nejlepší zápas u nás,“ pustil se i do
individuálního chválení trenér vítězů David Ševčík.
Ve druhé třicetiminutovce nasadili domácí osobní
obranu na Smékala, štafetu od tradičně nejlepšího
kanonýra Kostelce ale přebrali ostatní. „Chvíli nám
trvalo, než jsme se s tím vypořádali, ale zvládli jsme
to velice dobře a navíc se nám zlepšila i obrana. Celý
zápas chytal Pavel Navrátil a předvedl velice dobrý
výkon,“ oceňoval Ševčík. I nadále se tak hrál otevřený zápas nahoru dolů a průběžné vedení jednoho či
druhého týmu nic neznamenalo. Rozhodovalo se až
v závěrečných desítkách sekund. „Sedm minut před
koncem jsme ztráceli dvě branky, kluci ale šlapali, bojovali a soupeři nepodlehli. Tři minuty před koncem
jsme tak už my vedli o čtyři branky a duel jsme dotáhli
do vítězného konce,“ poukázal na velký zvrat.

ve skupině

skončila
Strýcová

Prostějov dál zůstává poslední Kostelec zvládl přestřelku v Kuřimi Na Elite Trophy
KUŘ
27:22
31:32
KOST

NAP
PRO

NAPAJEDLA, PROSTĚJOV I po sedmi odehraných utkáních jihomoravské
skupiny druhé ligy zůstává na kontě
prostějovských házenkářů jediná výhra.
V Napajedlech sice zvládli svěřenci Toljy
Vasiljeva úvodní poločas a byli o krůček
napřed, po přestávce už se jim však zdaleka tak dobře nevedlo a další ze slibně rozehraných duelů nedotáhli k zisku alespoň
jednoho bodu. Po přibližně třetině kol
tak zůstávají na posledním místě tabulky.
„Úplně jsme se zalekli toho, že jsme mohli vyhrát, a přenechali jsme zápas soupeři. Chyběly
nám koule,“ konstatoval viditelně zklamaný
hostující kouč. Ve fyzičce problém nespatřoval,
hlavní nedostatek tkvěl v hlavě. „Byl to spíše
pohodový a ne extra vyhecovaný zápas. Přizpůsobili jsme se jejich hře a šetřili jsme síly, když
jsme ale ve druhé půli chtěli přidat, tak jsme
místo toho domácí jen vyhecovali, oni zvýšili
tempo a my jsme odpadli psychicky. Někteří se
ani nezpotili,“ posteskl si.
S prvními třiceti minutami tak byl celkem spokojen. Mužstvu se dařilo hlavně v útoku, ke hře směrem dozadu měl více výhrad, ovšem od zhruba
pětačtyřicáté minuty už měla Napajedla navrch.
Dlouho vedla o dvě branky, finálový rozdíl se zrodil až v posledních třech minutách.

40

předplatné

letos slavíme jubileum...
Pondělí 6. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz
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Pedplatné vás vyjd
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levnji než ve stánk
Doruení až do domu
je zdarma!

MÁTE UŽ PEDPLATNÉ
NEJTENJŠÍHO
REGIONÁLNÍHO PERIODIKA?
ŽE JEŠT NE?
TAK PRÁV TE
PICHÁZÍ JEDINENÁ
JEDINENÁ
ŠANCE TO NAPRAVIT!

OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ
A ZÍSKÁTE ZDARMA KNIHU
884
NAMÍSTOJEN 780
TE
ZAPLATÍ RUN
KO
STATE SE VRNÝM ABONENTEM PROSTJOVSKÉHO VEERNÍKU
A ZÍSKEJTE HNED NKOLIK VÝHOD!
• knížku od prostjovských autor v cen 350 K (nabídka platí i pro stávající pedplatitele)
• všichni abonenti budou zaazeni do slosování o DVACET TISÍC KORUN (start soutže na zaátku roku 2018)
• namísto 17 korun na stánku zaplatíte POUZE 15 KORUN
... a další DESET VÝHOD, které najdete ve spodní ásti strany

PŘEDPLATNÉ JAKO DÁREK
Obdarujte vaše blízké, udělejte radost jim i sobě
Vybíráte dárek pod stromeček pro vaše blízké?
erníku!
Vyzkoušejte PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku!
b na našich inStačí vyplnit objednávkový formulář v tištěném vydání nebo
á
ternetových stránkách, uveďte sebe jako plátce a my vám doručíme dárkový certifikát, který rozzáří oči pod stromečkem těm malým i velkým!
NADĚLTE VEČERNÍK, NADĚLTE BUDOUCNOST!

DESET DVOD, PRO

Aktuálně nabízíme zvýhodnění v podobě slevy, dárku a dalších výhod!
Více informací na číslech 582 333 433, 608 960 042,
e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz či přímo v redakci

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám předplatné

č.p.

PSČ

VOLEJTE 582 333 433, 608 960 042
PIŠTE NA: PREDPLATNE@VECERNIKPV.CZ

* každé pondìlí noviny za zvýhodnìnou cenu oproti prodeji na stánku v roce 2018! Úspora až 174 Kè
* MALÉ VÁNOÈNÍ PØEKVAPENÍ v podobì dárku...
* PRAVIDELNÁ DÁVKA ÈTENÍ NAVÍC! Každoroènì pøipravujeme okolo 20 vkládaných speciálù
ZDARMA
* doruèení do vaší schránky ZDARMA nejpozdìji do 7:30 hodin! Garance od Èeské pošty a.s.
* souèástí každého vydání je magazín TV POHODA
* DÁRKOVÉ PØEDMÌTY k 20. výroèí prvního vydání PROSTÌJOVSKÉHO Veèerníku
* øádkovou inzerci v hodnotì 300 Kè nebo sloupcovou prezentaci v hodnotì 400 Kè zcela ZDARMA!
* možnost vyhrát nìkterou z cen v pøipravované soutìži PØEDPLATITELÙ. Termín zahájení: bøezen 2018
* prezentace na www.vecernikpv.cz (návštìvnost cca 10 000 týdnì) V HODNOTÌ 1 000 Kè
* to nejzajímavìjší aktuální zpravodajství z celého Prostìjovska od Nezamyslic po Dzbel po ruce

P
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku si objednat pedplatné!
na rok 2018
Město

Jméno a příjmení (firma)

Ulice

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

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

Telefon



