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Petr KOZÁK

Závěrečný souboj ve
finálové rovince ovládl
Jiří Horák z Laškova,
který byl v konečném
háP
l Maliňková,
M liňk á susoučtu o bod úspěšnější nežžd
druhá
Pavla
verénně nejlepší žena celkového pořadí. Na bronzové
příčce se umístil Radek Motal, který pro sebe uzmul
podzimní část roku 2017. „Je to víc štěstí a náhoda,
než nějaké umění,“ smál se včera večer do mobilního
telefonu celkový vítěz.

Cena 17 Kč

72 stran

DVACET„PRUT“
DO LAŠKOVA

PROSTĚJOV A je rozhodnuto! Tipovací soutěž
FOTBALOVÁ DEVÍTKA Večerníku je definitivně u konce. Z celoročního snažení takřka stopadesátky čtenářů
se v šestadvaceti jarních a podzimních kolech vyrekrutoval vítěz, který obdrží kromě jiného i DVACET TISÍC
KORUN jako mimořádnou prémii u příležitosti právě
dvacátého výročí založení nejčtenějšího regionálního
periodika.

Foto: archív Veerníku
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Jak dopadla FOTBALOVÁ DEVÍTKA 2017
a EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR s Jiřím Horákem
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Prostějov (mik) - V pátek 17. listopadu si připomeneme již osmadvacáté
výročí takzvané sametové revoluce
v roce 1989. Slavnostní akt v režii vedení města se uskuteční na náměstí T. G.
Masaryka už den předtím. „Ráda bych
pozvala všechny občany Prostějova ve
čtvrtek šestnáctého listopadu v šestnáct
hodin k soše prvního československého
prezidenta před budovou radnice ke
slavnostnímu aktu Dne boje za svobodu a demokracii. Věřím, že si důstojně
připomeneme tento památný den naší
historie,“ posílá vzkaz prostějovská primátorka Alena Rašková.

Martin ZAORAL

Bouraèka s úsmìvem





 

Prostějov (mik) - Večerník pravidelně
informuje o pohybu losa evropského,
který se zatoulal až na Hanou a naposledy byl spatřen v blízkosti Olšan
u Prostějova. „Další byl viděn u Opavy
a míří také na jih. V obou případech se
jedná o zhruba tříleté samce. V případě
setkání s člověkem mohou být tato zvířata nebezpečná,“ varuje Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody ČR.

Pondělí 13. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz
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Pøipomeneme
si svobodu

Prostějov (mik) - Všechno jde řešit
v klidu, když se chce. Večerník se v sobotu dopoledne stal svědkem drobné
nehody na parkovišti před supermarketem Billa v Plumlovské ulici. „Trošku jsem couvl a narazil do auta stojícího za mnou. Odnesl to jeho přední
nárazník a rozbité má i světlo. Teď tady
s pánem sepisujeme euroformulář.
Můj bratr má autoservis, tak to hned
pojedeme spravit,“ svěřil se Večerníku
muž středních let, který byl viníkem
nehody. „Jo a ještě mi vaše žena vypere košili. Měl jsem v ruce kelímek
s kafem, když jste do mě vrazil,“ smál
se celkem klidný poškozený řidič.

letos slavíme jubileum...

      
    
  !!!
2x foto: Martin Zaoral a Facebook
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Zapomeňte na přehradu. Kdo chce
vidět letošní vánoční koupel otužilců a jim podobných bláznů, bude
muset přijít na Štědrý den v poledne do Městských lázní Prostějov.
Jak je totiž všeobecně známo, v lázních vybuchl parní kotel a tím nefunguje vyhřívání vody v bazénu.
Otužilci z klubu krátkého plavání
tak v rámci úsporných opatření zajistí tradiční vánoční veselici v centru Prostějova. Voda v lázeňském

bazénu totiž bude stejně ledová
jako na přehradě...
„Pan předseda klubu krátkého plavání požádal radu města, zda by
vánoční koupel nemohl uspořádat
v lázních. Řekli jsme si, proč ne,
vždyť do té ledárny by stejně nikdo
jiný nevlez,“ potvrdila Alena Rašáková, primátorka Prostějova.
Na její slova kýval hlavou i předseda plavců a otužilců. „Ani my,
ani diváci se nemusí štrachat až do
Mostkovic, letos to koupání odbudeme v lázních. A abychom přitáhli nějaké diváky, všichni otužilci se
budou koupat zcela nazí,“ zmrazil
Agenturu Hóser František Vodník.
Otázkou ale je, kolik diváků stísněné

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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tt1POEʏMÓtt
Nepozornost a neštěstí chodí spolu. Srážka s blbcem sice bolí, ale rozjetý vlak
je rozjetý vlak... Hned na začátku týdne došlo v Kollárově ulici v Prostějově ke
střetu osobního automobilu BMW s dvanáctiletou chodkyní. Řidič v tom byl
zřejmě nevinně, holčička skončila v nemocnici.
ttÁUFSâtt
Naděje pro všechny nadržené muže. Pokud chcete sbalit jakoukoliv ženu, nepotřebujete k tomu mít spoustu peněz. Stačí, když se budete tvářit, že je máte...
Alespoň tak na to šel Pavel Clementi. Ač neměl ani korunu, pohledné ženy na něj
letěly. Důvodem však nebyl jeho charakter, ale dominantní vystupování a velkorysý životní styl. Peníze, které si ve velkém půjčoval, však vrátit nemohl. Nyní za
to byl odsouzen ke čtyřem letům vězení.
tt4UʭFEBtt
V „Metlích“ budou držet dietu. Novoroční předsevzetí všech obyvatel Otaslavic nad třicet let bude znít jasně: musíme zhubnout do plavek! V obci se totiž
začalo budovat biotopové koupaliště, které nahradí dávno zchátralou plovárnu.
Otevřít by mělo začátkem letních prázdnin.
ttɇUWSUFLtt
Loupil mimo úřední hodiny. Pouze v úterý a v pátek vždy na dvě hodiny je pro
veřejnost otevřeno na obecním úřadě v Dětkovicích. Zloděj, který se tam vloupal,
provozní dobu pochopitelně nerespektoval. Jen škoda, že na některých úřadech
se krade i během pracovní doby...
tt1ÈUFLtt
Cesty sudu jsou nevyzpytatelné. Záliba v pivu a hře na hudební nástroje spojila
členy kapel Tři sestry a Alkehol. Ještě těsněji je sblížilo jejich vůbec první společné turné „Sudová přitažlivost“, se kterým dorazili i do Prostějova. A byla to jízda
s pivem přímo na pódiu...
tt4PCPUBtt
Pátrání po bílém koni. „Každoročně hledám koně, bílého zda má kdos pro
mě, abych sněhem pokryl pláně a mrazem dětské zrudly skráně. Naléhal jsem,
jak jsem mohl, aby sníh si letos pohl. Nakonec jsem sehnal v sáčku kancelářskou
sešívačku.“ Tyhle „verše“ jsem vyplodil jako odpověď na přání mé neteře k svátku,
která mi poslala báseň plnou sněhových vánic. Jí zaslaná poezie byla nepochybně
kvalitnější, vzhledem k charakteru počasí, které v posledních letech panuje 11. listopadu, je však má rýmovačka trefnější. Koncertem v kostele sv. Martina si svátek
patrona vojáků a cestovatelů připomněli v Mořicích.
tt/FEʏMFtt
Kašpárek v hlavní roli. Někde jsem zaslechl, že Hana Zagorová po četných
plastikách vypadá jako Kašpárek. Vidět skutečného dřevěného Kašpárka, který
plastiku nikdy potřebovat nebude a přitom vždy spolehlivě pobaví, bylo možné
v sokolovně na Skálově náměstí při představení Čepice nahoru – čepice dolů.
Hru předvedli členové Loutkářského odboru TJ Sokol I Prostějov.

KRIMI


Od minulého úterý řeší koničtí
policisté hodně zajímavý kriminální čin. Zajímavý je už
nadpisem, kterým ho strážci
zákona prezentovali veřejnosti
- krádež lesa! Popravdě řečeno,
kus lesa skutečně zmizel, a to
na katastru Štarnova!

100
Vyšetřovatelé si nyní lámou
hlavy nad tím, jak někdo mohl
zcela bez povšimnutí pokácet
sto kusů nádherných smrků.
Případ se totiž podle policistů stal v blíže nezjištěné době.
Majitel lesa přišel ke škodě za
sto tisíc, a pokud se podaří vypátrat neznámého dřevorubce
a zloděje v jedné osobě, hrozí
mu až pět let kriminálu!
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PROSTĚJOV „Tatínku, mám tě ráda jako máslo,“ prohlásila
by v aktualizované verzi klasické pohádky Byl jednou jeden
král prostějovská rodačka Milena Dvorská k Janu Werichovi.
Nejenže se rostoucí cena másla stala málem„národní tragédií“, posloužila i jako zdroj celé řady vtipů. Zdá se, že tato doba pomalu končí, másla je prý zase dost a někteří obchodníci už zlevňují.
Od čtvrtka bylo ve dvou prostějovských obchodech 250 g
polského másla k mání za 37 korun. Díky tomu se stalo spolehlivým tahákem pro davy kupujících, kteří si „zlatou horu“
rychle rozebrali.

    
prostory okolo bazénu v lázních pojmou. „Nebojte se nic! Diváci budou
kolem nahých otužilců ve vodě jen
procházet jako návštěvníci mauzolea Vladimíra Iljiče Lenina. Vejdou,
podívají se a zase vypadnou. Koupel tak může vidět až pět tisíc lidí,“
upřesnil Vladimír Prušák, jednatel
Domácké správy Prostějov.
Prostějované si tak nádherně mohou zpestřit štědrodenní poledne.
„Já ještě nahou přemožitelku kanálu
La Manche v životě neviděl! Půjdu
hned třikrát,“ poznamenal jeden
z Prostějovanů, který si jakožto ženatý člověk nepřál být jmenován.
Můžete ho ale spatřit přímo v redakci Agentury Hóser...

Prostějované tedy samozřejmě vítají, že se letošní vánoční koupel
uskuteční v centru města. Ovšem
síru dští naopak lidé z Mostkovic
a Plumlova. „Vánoční koupel jste
nám sprostě ukradli! To víte, že jo,
my se tak akorát budeme tahat do
Prostějova... Uděláme si koupání
otužilců sami, v přehradě se určitě
pár lidí smočí. Však co. Sinice budou určitě zmrzlé a neškodné,“ poslal zlostný vzkaz jeden z občanů
Mostkovic.
Za Agenturu Hóser Majkl

rubriky
Večerníku
 



Lidé mají dobré srdce. Po celou
sobotu trvala v supermarketu Billa
celostátně pořádaná Národní potravinová sbírka. A jak se přímo na
místě i Večerník přesvědčil, Prostějované jsou vůči bezdomovcům velmi štědří. Každou hodinou přibývaly ve prospěch Azylového centra
desítky kilogramů potravin.
  
Žádná sebereflexe. Na pondělním mimořádném jednání prostějovského zastupitelstva se Josef
Augustin (KSČM) konečně dostal
k tomu, aby se vyjádřil ke své možné rezignaci na svůj mandát. Pravomocně odsouzený advokát však
nevyslyšel četných výzev svých kolegů a bez většího komentáře stroze sdělil, že zastupitelem zůstává...


 

47 000

Kultura, historie a společenské
akce. To je spojení, které přitahuje pozornost i v prostějovském regionu. A tak si už druhou úspěšnou sezónu může odškrtnout
zámek v Čechách pod Kosířem.
Zatímco loni jej navštívilo přes
třicet tisíc lidí, letos to i díky řadě
doprovodných akcí bylo celkem
sedmačtyřicet tisíc osob!


TØI SESTRY
Foto: Patrik Zatloukal
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PÁTRÁNÍ

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

JAN HALOUSKA
se narodil 19. prosince 1986 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
22. února 2017. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 31 do 35 let, měří mezi 170
až 175 centimetry, má střední postavu,
modré oči a hnědé vlasy.

Parádní představení a sál Společenského domu v Prostějově narvaný k prasknutí. Co více si přát?
V bouřlivé atmosféře zde odehrála
uplynulý pátek večer svůj koncert
legendární skupina Tři sestry v čele
s Lou Fanánkem Hagenem.
 

„KLIDNĚ PŘIJĎTE
NA KAFE, ABYSTE
POZNALI, V JAKÉM
ŽIJEME BRAJGLU!“
Na setkání s radními se jedna
z obyvatelek Okružní ulice
rozčilovala kvůli hluku
z automobilové dopravy,
který je prý děsný.
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

5/3 °C
Tibor



7/-1 °C

Støeda

6/-1 °C

BARBORA RAFAELOVÁ

Ètvrtek

6/0 °C

se narodila 17. února 1976 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 22.
března 2017. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 40 do 41 let a měří mezi 160 až
165 centimetry. Bližší údaje k hledané
osobě nejsou známy.

Pátek

Sáva
Leopold
Otmar

6/-1 °C

Mahulena, Den boje za svobodu a demokracii

Sobota

7/-1 °C

Nedìle

5/2 °C

Romana
Alžběta
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Všechno, nebo nic. A to hned! Těmito slovy by se dal asi nejlépe charakterizovat životní styl Pavla
Clementiho, který se v Prostějově narodil jako Pavel Lužný.
Dnešní recidivista se do vězení dostal poprvé po neuvěřitelně naivní loupeži luxusního vozu, který
si přišel„jenom vypůjčit“. Po propuštění z basy dokázal obalamutit řadu pohledných žen i movitých mužů,
kteří mu půjčili více jak milion korun. Dostat z něj tyto peníze však
bude hodně těžké, ne-li nemožné. A to navzdory suverénním slibům, kterými sice Clementi nikoho nezarmoutil, věřit jim však
mohl jen skutečný pošetilec. Minulé úterý si tento „Casanova
z herny“ vyslechl rozsudek prostějovského soudu, který jej poslal
na čtyři roky do vězení...

EXKLUZIVNĚ

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 5
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ŠTARNOV Když policisté uprostřed minulého týdne sdělili, že u Štarnova na Konicku došlo ke krádeži
lesa, nechtělo se tomu věřit. Byla to ale pravda! Kriminalisté nyní pátrají po pachatelích až neskutečného kousku, kteří naprosto v utajení pokáceli stovku
nádherných jehličnanů. Jak je možné, že si jich při
takové darebačině nikdo nevšiml?
Z policejního zdroje je patrné, že vyšetřovatelé tohoto trestného činu ani nevědí, kdy přesně k němu došlo.
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zpravodajství

„V přesně nezjištěné době v období od začátku července
do současnosti pokácel dosud neznámý pachatel celkem
asi sto smrků v katastrálním území obce Štarnov. Podle
dosavadního šetření měl stromy vyvozit na nedaleké pole,
poté naložit a odvézt. Čtyřiašedesátileté majitelce lesa tak
svým jednáním způsobil škodu předběžně vyčíslenou na
sto tisíc korun,“ prozradil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Koničtí policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádeže. „Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny s ohledem na výši způsobené škody
hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let,“ vyjádřil
se k právní kvalifikaci činu i možnému trestu pro pachatele
Kořínek.
(mik)
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POZEMKY ZA MÍSTNÍM
NÁDRAŽÍM

KOUPÍ

PROSTĚJOV Už nějaký čas Večerník informuje o enormním zájmu vedení města zakoupit pozemky za místním nádražím v Prostějově. Před půldruhým měsícem se magistrát
oficiálně přihlásil do záměru prodeje. A jak se zdá, magistrát
uspěl, neboť České dráhy již sepisují kupní smlouvu!
Zastupitelé před časem schválili rozpočtové opatření ve výši tří
milionů korun, pomocí kterého se město mohlo účastnit záměru
prodeje pozemků za místním nádražím, jež vyhlásily České dráhy.
„Majitelem magistrát v tuto chvíli oficiálně ještě není, ale v blízké
budoucnosti zřejmě bude. Podle prozatím ústního sdělení ze
strany Českých drah jsme uspěli ve vyhlášeném záměru na odkup těchto pozemků. Od této chvíle čekáme na doručení kupní
smlouvy,“ sdělil minulý čtvrtek exkluzivně Večerníku Jiří Pospíšil,
náměstek primátorky statutárního města Prostějova.
Už před časem se radní vyjádřili, že v případě odkoupení pozemků nebudou otálet s demolicí starých nádražních budov,
které v současnosti obývají zhruba dvě desítky bezdomovců.
„Prostor je třeba připravit pro naše investiční záměry. Prostor
chceme využít pro rozšíření parkovacích stání. A dojde i k uklidnění situace s bezdomovci v této lokalitě, což občané v této části
města určitě přivítají,“ potvrdil Pospíšil.
Podle informací Večerníku ale právě lidé bez domova
přespávající ve dvou polorozpadlých nemovitostech za míst- -      $  
ním nádražím chystají protest, nehodlají je jen tak opustit.   !.   
Tato situace může být ještě zajímavá...
(mik)  !
Foto: Michal Kadlec
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Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Při návštěvě dalšího ročníku Burzy škol Scholaris 2017 ve
Společenském domě, který se konal uplynulý čtvrtek, měli příchozí budoucí
studenti milé přivítání. Přímo u vchodu se na všechny příchozí smáli legendární
„broučci“! Dvě populární lidová vozítka italské produkce zde vystavila Střední
škola automobilní v Prostějově.
(mik)
17110111288
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VYHOZENÁ

MILENKA
PROCHLADLA

PROSTĚJOV Velmi neobvyklý
případ řešili prostějovští strážníci
minulou středu 8. listopadu.
V odpoledních hodinách přijali
telefonické oznámení o sedící
slečně před domem v Tylově ulici...
„Oznamovatelka uvedla, že má obavu o její zdraví, jelikož na místě sedí
již několik hodin. Vyslali jsme tam
proto hlídku, která na místě kontaktovala devatenáctiletou sedící dívku.
Ta se třásla zimou a byla zjevně podchlazená. Vypověděla, že se předešlý
den večer nepohodla s přítelem a po
hádce od něj odešla Od té doby je
venku...,“ objasnila celou událost
Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
Jak všechno dopadlo? Do Tylovy ulice byl přivolán lékař, který
prokřehlou slečnu odvezl sanitkou do
nemocnice. Třeba už tam poznala novou lásku, který je vždy tím nejlepším
lékem na tu starou...
(mik)
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letos slavíme jubileum...

pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

Pondělí 13. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

STÍNY MINULOSTI

    KLOKÁNEK je minulostí,

   !
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2x foto: Martin Zaoral a SOkA

PROSTĚJOV Krásný a architektonicky cenný Dům řádových sester,
který je známý jako hlavní budova
takzvané staré nemocnice, změnil
zhruba před rokem majitele. Je už
dlouhodobě jasné, že zchátralý objekt bude muset projít nákladnou
rekonstrukcí, která by mu měla
vdechnout nový život. Stávající
majitel hovořil o tom, že by k tomu
mohlo dojít již v letošním roce. Jenže ten už se chýlí ke konci. Jak se situace v celé záležitosti vyvíjí?

Napsáno
pred


loni pro Večerník brněnský architekt
Josef Holý zastupující společnost,
která objekt koupila.
Rok uplynul, objekt dál chátrá
a s rekonstrukcí se stále ještě nezačalo. Zajímalo nás, jak se stav
vyvíjí? „V současné době pořád
ještě připravujeme projektovou dokumentaci. Hlavní fáze oprav by se
měla rozběhnout v příštím roce. Náš
záměr se nijak nezměnil, nemáme
důvod cokoliv měnit,“ reagoval aktuálně na náš dotaz Josef Holý. (mls)

65 +
.   !

 DK   #  !
  

dětí, která byla velmi vstřícná, jsem
objekt odkoupil. Budova je ve stavu,
v jakém je... Každopádně rekonstrukci
bych chtěl za své náklady dokončit ještě
letos,“ prozradil exkluzivně Večerníku
Radek Doležel, předseda zapsaného
spolku Hvězda z Kostelce na Hané.
„Jakmile dokončím všechny potřebné
opravy, bude zde fungovat soukromá
mateřská škola. Vše je ale ještě podmíněno, že se našemu spolku Hvězda
podaří sehnat finanční prostředky na
provoz tohoto zařízení,“ potvrdil před
více jak půlrokem záměry s tím, že nová
mateřská škola by měla mít kapacitu
třiatřiceti dětí.
Píše se listopad 2017, a Večerník
zjišťoval, jak je spolek Hvězda
z Kostelce na Hané daleko s přípravami na provoz slibované škol-

ky. „Do konce tohoto roku bychom
měli zvládnout kolaudaci rekonstruovaného objektu, a pokud všechno
půjde podle předpokladů, už během
ledna bychom měli nabírat nové děti
do soukromé mateřské školy,“ potvrdil své jarní plány Radek Doležel. To
vše ale může narazit na postoj města.
„Uvidíme, co v objektu vznikne, pak
to předáme právníkům k posouzení. Stále je totiž v platnosti smlouva
s Fondem ohrožených dětí, který slíbil, že objekt v Západní ulici využije
k pomoci dětem v životní krizi. A soukromá školka, byť ji bude provozovat
nový majitel, je výdělečná činnost,“
pokrčil nechápavě rameny náměstek
prostějovské primátorky Jiří Pospíšil.
Otázka Klokánku je tak stále otevřená a zdá se, že sejen tak neuzavře...

Exekuce prokletého člověka z paneláku
Několik let trápil obyvatele panelového domu v ulici Jana Zrzavého
v Prostějově různými kousky osmapadesátiletý M. D., který kromě
jiného podle očitých svědků vyhrožoval mnohým sousedům i střelnou
zbraní. Nyní je ale všemu trápení
a schválnostem konec. Muž totiž
dlužil Domovní správě za nájem, ta
si na něj však došlápla. V úterý ráno
ho soudní exekutoři vystěhovali.
Asistovaly jim zesílené hlídky justiční stráže a policie. Všichni měli obavy z toho, že by se mohlo skutečně
střílet. A Večerník byl u toho!

Nakonec se ale všechno obešlo bez jakéhokoliv incidentu. Ještě než zámečník odstranil zámek na dveřích a do
bytu dlužníka vnikla policie, přečetli si
exekutoři vzkaz vylepený vedle dveří,
že muž je u doktora a nebude tudíž
vlastní exekuci přítomen. Přesto policisté nejdříve byt důkladně prohledali.
Potom už soudní vykonavatelé dělali
v klidu svoji práci. K poslední účetní
uzávěrce dlužil M. D. městu nájemné
ve výši 7 469 korun a poplatky z prodlení 8 447 korun. K tomu se ale ještě
připočtou soudní výlohy a stěhovací
náklady, které po něm Domovní sprá-

17111011327

12. 11. 2007

Objekt za 7 150 000 korun i s okolními pozemky odkoupila společnost
Home Fit, která se zároveň zavázala
dům zrekonstruovat a dále jej využít
pro poskytování sociálních služeb.
„Chceme v objektu vybudovat domov pro seniory. Počítáme s kapacitou maximálně pětadvaceti bytů
po dvou lidech. S opravami bychom
chtěli začít v roce 2017. Pokud by vše
šlo naprosto plynule, pustíme se do
nich už v létě, ale dá se předpokládat,
že to bude o něco později,“ prozradil

dům v Západní ale OŽIJE!

PROSTĚJOV Závěrem loňského
roku Večerník informoval, že budova s nedokončenou rekonstrukcí
v Západní ulici má již nového majitele. Nemovitost sice původně darovalo v roce 2013 město Prostějov za
pouhou korunu Fondu ohrožených
dětí, který zde sliboval zřídit sociální
zařízení Klokánek, ale po známých
finančních těžkostech od projektu
ustoupil. Následně vyšlo najevo, že
co fond získal za korunu, prodal novému majiteli za miliony!
„Celou situaci budeme samozřejmě
i nadále sledovat, neboť Fond ohrožených dětí nedodržel smlouvu s magistrátem, podle níž bude v nemovitosti
minimálně po dobu dvaceti let provozovat dětské zařízení. V tuto chvíli jednáme o tom, jak se k celé záležitosti
postavíme a zda budeme požadovat
smluvní pokutu za nedodržení závazků,“ uvedl letos na jaře při jednání
zastupitelstva Jiří Pospíšil, náměstek
primátorky statutárního města Prostějova. „Skutečnost, že Fond ohrožených
dětí budovu v Západní ulici již prodal,
jsem se dozvěděl až z médií,“ dodal.
V březnu tohoto roku se Večerníku
podařilo zkontaktovat nového majitele
nemovitosti v Západní ulici. „Je to tak,
po jednáních s Fondem ohrožených

jak šel čas Prostějovem ...

Za Velodromem

va bude vymáhat. Skončil tak jeden
skandální případ nájemníka, který
vážně ohrožoval zdraví a život svůj,
spolunájemníků v domě, ale i dalších
občanů bydlících v blízkosti panelového domu v ulici Jana Zrzavého.
„Protože nikomu není znám současný
pobyt zmíněného muže a ani to, kde
by se mohl alespoň zdržovat, potřebujeme ho vyzvat k dalšímu jednání
o vyřízení všech pohledávek. V součinnosti s městskou policií chceme
tento případ co nejrychleji uzavřít,“
uvedla Marie Hájková z Domovní
správy Prostějov.

Ostatní nájemníci domu již několik nu exekuce nemusí být přítomen,“
let upozorňovali orgány města i po- sdělila Večerníku soudní vykonavalicii, že osmapadesátiletý muž vlastní telka.
střelnou zbraň, kterou v opilosti všem
vyhrožuje. Důvodné obavy proto

měli i soudní exekutoři. Také Večerník měl exkluzivní informace o tom,


že dotyčný často v záchvatu zuřivosti
ohrožuje sousedy pistolí a bajone   
tem! „Naštěstí nebyl zmíněný muž
doma, takže exekuce proběhla bez Panelák v ulici Jana Zrzavého nazýjakékoliv nepříjemné události. O exe- vají nejenom jeho nájemníci domem
kuci byl však vyrozuměn doporuče- hrůzy. A dodnes! Tu a tam i nyní
nou poštou, a zda si obsílku vyzvedl, prosáknou informace o různých výto už je jeho věc. U samotného výko- tržnostech, vandalismu či o sporech
mezi sousedy. Není ale divu, jedná
se o nájemní dům Domovní správy,
kde jsou ubytováni především sociálně slabší občané. Z podobných „ubytoven“, a že jich v Prostějově máme
v těchto časech poměrně hodně, mají
hrůzu snad všichni slušní lidé. Další
dvě měly vzniknout přímo v centru,
radní tomuto úmyslu dvou podnikatelských skupin ale zavčas zatrhli
tipec. Jinak se ale obecně dá říct: co se
dá dělat, někde tito lidé bydlet musí
a magistrát je tu i od toho, aby jim
poskytl střechu nad hlavou. A kdo
platí, ať bydlí. Pokud však ne, hrozí
mu stejný zásah jako před deseti lety
v případě osmapadesátiletého
muže...
(mik)
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Příště: Kravařova ulice

letos slavíme jubileum...
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Kouřili a pili na zastávce
Při dohledu na veřejný pořádek v oblasti hlavního nádraží si hlídka v pátek
3. listopadu povšimla dvojice sedících
mužů na lavičce zastávky MHD. Pánové ve věku 43 a 52 let zde konzumovali
alkohol a kouřili cigarety. Svým jednáním se dopustili hned dvou přestupků.
Hlídkou byli poučeni o porušení Protikuřáckého zákona a vyhlášky města
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Vyhláška
vymezuje vzdálenost padesát metrů
od hlavního nádraží, kde se nesmí na
veřejnosti požívat alkoholické nápoje.
Oba pánové odmítli přestupky řešit
se strážníky na místě, záležitost tedy
byla předána příslušnému správnímu
orgánu.

krimi

5

ZLODĚJ NAPADL OCHRANKU!
Před strážníky pak simuloval...



PROSTĚJOVVypečený zlodějíček to nebude mít jednoduché. Když v jednom prostějovském supermarketu přišli u pokladen na to, že má u sebe
kradené zboží, fyzicky napadl ochranku. Před strážníky pak simuloval bezvědomí.Tím, že se dopustil při krádeži násilí, ho ovšem čeká soud.

Michal KADLEC
V dopoledních hodinách předminulé
soboty 4. listopadu vyjížděli strážníci
na oznámení drobné krádeže do supermarketu ve Vrahovické ulici. „Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo,
že se pachatel pokusil bezprostředně po
činu uchovat si odcizené věci násilím.
Fyzicky napadl pracovníka bezpečnostní agentury a pokusil se z místa utéct. Po

zadržení ochrankou a vyzvání k setrvání na místě do příjezdu strážníků si muž
lehl na zem a vypadal, jakoby upadl do
bezvědomí,“ uvedla Tereza Greplová,
tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Jak posléze vyšlo najevo, zloděj zdravotní
problémy simuloval! Přesto strážníci přivolali Zdravotnickou záchrannou službu,
ovšem rovněž i hlídku Policie ČR. „Podle
lékaře dotyčný zdravotní potíže s největ-

Recidivista našel


Bral kolo i lyže
LDM  

ší pravděpodobností pouze předstíral.
Jelikož vůbec nekomunikoval, byl převezen k dalšímu vyšetření do nemocnice,“
prozradila tisková mluvčí prostějovských
strážníků. „Tím, že se pokusil ponechat si

odcizenou věc za pomoci násilí, naplnil
skutkovou podstatu trestného činu,“ doplnila Tereza Greplová s tím, že celou událost si převzala hlídka Policie ČR na místě
k dalšímu šetření.
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Bezdomovec v lázních

Krátce před dvacátou hodinou ve
středu 8. listopadu bylo na lince 156
přijato oznámení od zaměstnankyně
městských lázní. Z hygienických důvodů odmítla pustit do plaveckého
bazénu silně zanedbaného muže.
Ten se opakovaně domáhal vstupu. Strážníky byl na místě zjištěn
sedmačtyřicetiletý bezdomovec.
Celá situace mu byla znovu vysvětlena. Bylo mu doporučeno využití
služeb Azylového centra. Muž vše
pochopil a z místa odešel.

PROSTĚJOV Třiadvacetiletý mladík, jehož trestní rejstřík je již bohatě popsán, našel poblíž centra Prostějova ležet na zemi platební kartu.
Nález jako jiný slušný občan nenahlásil, naopak jej použil k nákupům
v šesti prodejnách...
„Už osmnáctého září tohoto roku ztratila čtyřiatřicetiletá žena z Prostějova
svou platební kartu. Nálezce, který
ji ve Fanderlíkově ulici objevil, kartu
ihned poté několikrát použil a zaplatil
s ní celkem šest nákupů v prodejně
potravin v hodnotách od čtyřiačtyřiceti do čtyř set korun. Následná platba
v jiné prodejně ve výši dvou set korun
pak již byla zamítnuta. Celkem majitelce bankovního účtu, ke kterému

byla platební karta vydána, způsobil
škodu ve výši 1 176 korun,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku.
„Provedeným prověřováním jako podezřelého z uvedeného jednání ustanovili třiadvacetiletého muže z Prostějova, který je jim velice dobře znám
pro svou dřívější kriminální činnost.
Trestní zákoník pro takový skutek
stanoví tret odnětí svobody až na dva
roky,“ dodal Kořínek.
(mik)



Opilá lezla přes plot

Minulé úterý 7. listopadu o půl páté
ráno bylo přijato telefonické sdělení
o dámě bez bot, pohybující se v okolí
domu oznamovatelky. Do uvedené
lokality byla vyslána hlídka, načež
strážníci zjistili dvaadvacetiletou
ženu v podnapilém stavu. K situaci
uvedla, že byla v domě na návštěvě
a při odchodu přelezla nízký dřevěný plot, jelikož vstupní branka
byla uzamčená. Škoda na oplocení
nevznikla. Žena byla schopna samostatného pohybu, proto hlídka
dohlédla na její odchod.

Padali z postelí

Během noci z úterý 7. na středu 8.
listopadu absolvovali strážníci dva
výjezdy k nemohoucím osobám.
V průběhu tří hodin se na strážníky
obrátily s prosbou o pomoc dvě ženy.
Obě měly problémy s manželem,
který upadl z postele na podlahu.
Samy oznamovatelky svým mužům
pomoci nedokázaly, proto si přivolaly na pomoc strážníky. Naštěstí se
pád z postele u obou pánů obešel bez
zranění.

Převracel popelnice

Ve čtvrtek 9. listopadu ve večerních
hodinách bylo na linku 156 přijato
anonymní telefonické oznámení
o mladíkovi, který převrací na ulici
popelnice. Do uvedené lokality byla
vyslána hlídka, načež byl následně
zadržen sedmadvacetiletý muž. Na
výzvu strážníků popelnice postavil
a vysypané věci vrátil zpět. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou.
Za znečištění veřejného prostranství
ji má strážník možnost udělit až do
výše deseti tisíc korun.

PROSTĚJOV Celý předloňský rok
i kus toho následujícího naprosto přehlížel své povinnosti vůči berňáku. Prostějovský podnikatel nepodal daňové
přiznání, ale ještě větší škoda vznikla
tím, že neplatil ani daň z přidané hodnoty. Hrozí mu teď dva roky vězení a doplatit musí přes čtvrt milionu korun!
„Z přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění obvinili prostějovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality
šestačtyřicetiletého podnikatele z Prostějova. Obviněný se tohoto skutku měl dopustit
tím, že jako provozovatel podnikatelské činnosti nesplnil svou povinnost a nepodal daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2015.

Ta mu proto musela být správcem daně
podle pomůcek vyměřena na 6 180 korun,“
potvrdil František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Dále policisté podnikatele viní z toho, že
nepodával řádná daňová přiznání k dani
z přidané hodnoty. „Za období od října
2015 do července 2016 mu tato daň byla
dle pomůcek stanovena na částku přesahující dvě stě třicet tisíc korun. V případě
prokázání viny a odsouzení obviněnému
kromě povinnosti uhradit stanovenou
daň hrozí i trest odnětí svobody až na dva
roky nebo zákaz činnosti,“ doplnil mluvčí
za prostějovskou policii.
(mik)

  

CASANOVA z herny se na ètyøi roky PØEVLEÈE DO TEPLÁKÙ
➢ ZE STRANY 3

PROSTĚJOV Pavel Clementi byl lidem z Prostějova znám zejména jako
„VIP klient“ herny Kajot nacházející
se v objektu „Kubus“ na začátku
Plumlovské ulice. Navenek se prezentoval dominantním vystupováním a nákladným životním stylem,
což k němu přitahovalo zejména
jistý druh žen. Peníze však dokázal
vymámit i z bohatých mužů. Celkem
si takto během pár měsíců přišel na
více jak milion korun.
Skonèila s dluhem 13 milionù

Jako poslední svědkyně v tomto procesu u soudu vystoupila Clementiho
partnerka Eva Kloudová. Do jejího
domu ve Ptenském Dvorku se recidivista po nedávném propuštění z vězení
nastěhoval. „Obžalovaný pro mě nepracoval, pouze mi dělal společnost na
některých schůzkách. Později jsem mu
postoupila jednu pohledávku, ze které
jsem očekávala zisk přesahující milion

korun. Peníze si zřejmě půjčoval proto,
aby byl schopný pokrýt náklady s jejím
vymáháním,“ podpořila svého partnera
Eva Kloudová, která řadu let podnikala
v oblasti oddlužení nemovitostí zatížených exekucemi. Temperamentní
blondýna však nakonec sama skončila
v osobním bankrotu. Její závazky se
v současnosti pohybují kolem třinácti
milionů korun. U soudu bylo rovněž
prokázáno, že výnos ze zmiňované pohledávky Kloudová přecenila. „Závazky
dlužníka se pohybovaly v řádech několika desítek tisíc, rozhodně nepřesahovaly milion korun,“ uvedla předsedkyně
senátu Ivona Otrubová při zdůvodnění
rozsudku.
 

  



Dlouhodobě nezaměstnanému Clementimu se tak přímo u soudu dostalo
podpory ze strany ženy, která ho živila,
přestože ji v době, kdy čekala jeho dítě,
prokazatelně podváděl. „Jedna z poškozených přesvědčivě vypověděla, že jí sliboval společný život v době, kdy se svojí

partnerkou čekal dítě. Proto mu půjčila
sedmdesát tisíc korun, která získala po
rozvodu. Z této částky však vrátil pouze
tisícovku,“ upozornil státní zástupce Jaroslav Miklenda.
Clementi se hájil tím, že své milence
peníze postupně vracel, a to tak, že jí
kupoval boty či ji bral na výlety. Vztahy v milostném trojúhelníku však
byly nepochybně napjaté. „Tahle slečna mi v autě nechala pokálené plavky
zabalené do igelitové tašky...,“ zmínila se
v této souvislosti Eva Kloudová.
K dalším z podvedených patřila pohledná Zuzana Korecová z Olomouce,
která Clementimu půjčila téměř 400
000 korun. Tato osmadvacetiletá bývalá poskytovatelka úvěrů se ovšem kvůli
obvinění z podvodu sama nedávno
ocitla ve vazbě.
Muži Clementimu zase peníze půjčovali s vidinou jejich zhodnocení. Jak už
to u podobných podvodníků bývá, několikrát jim menší částky vrátil i s úroky,
u těch vyšších jim však nakonec nedal
ani korunu. Obžalovaný sám se hájil

tím, že všem poškozeným jasně říkal, že
peníze využije na své „obchody“, které
s sebou nesou značnou míru rizika...


  

Navzdory všem důkazům Pavel Clementi navlečený do lesklého obleku
u soudu prohlásil, že nikoho nechtěl
podvést. „Jsem připravený škodu v příštích dnech okamžitě uhradit,“ dušoval
se z vězení nedávno propuštěný a stále
nezaměstnaný Clementi. O tom, z jakých prostředků tak učiní, se však nezmínil. Věřit mu tedy mohl opravdu jen
zarytý optimista. Žádný takový se však
v senátě neobjevil a tak jej soud poslal
na čtyři roky do vězení.
„Na straně poškozeného neshledáváme žádné polehčující okolnosti. Mimo
jiné mi u něj absolutně chybí jakákoliv
sebereflexe stejně jako snaha skutečně
nějaké peníze vrátit,“ konstatovala předsedkyně senátu Ivona Otrubová.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obě strany si ponechaly lhůtu pro
možnost odvolání.

CIKÁNSKÝ PODVODNÍK DOSTAL TŘI ROKY
Roman Pohlodko dovršil tucet svých odsouzení

PROSTĚJOV Podváděl v Prostějově, skrýval se v Anglii.
Pětačtyřicetiletý Roman Pohlodko však nakonec spravedlnosti neutekl. Začátkem září byl policií zadržen v Nezamyslicích a navzdory
svým obstrukcím si už uplynulé úterý vyslechl u Okresního soudu
v Prostějově rozsudek. Večerník byl u toho!
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Dosud jedenáctkrát trestaný Roman
Pohlodko se v Prostějově motal zejména kolem půjčování peněz. Řadu
lidí, kterým sliboval pomoc, dostal do
velkých problémů. Mezi postižené
patřil i příslušník ozbrojených složek,

la, kde je, nevím. Byla to celkem běžná
praxe, vždy jsem za to od Romana dostala nějaké peníze,“ vypověděla u soudu žena.
Roman Pohlodko
se k autům dostával i jiným
způsobem.
Při likvidaci
jedné ze zadlužených

který doplatil na neuvážené půjčky,
kývl na jeho nápad a koupil na leasing
auto, které zmizelo neznámo kde. V důsledku toho byl Ondřej V. podmíněně
odsouzen a musel opustit svoji práci.
„Myslím, že všichni, kteří se mnou
spolupracovali, jsou dospělí, takže
je to jejich věc, nikoliv má,“ vyjádřil
se na jeho konto před tribunálem B YULTI OJHS OM E
Roman Pohlodko. V případu byla
ještě vyslechnuta svědkyně Veronika N      
0#% '  !
K., na kterou bylo zmiňované auto poz    
ději přepsáno. „Vůz jsem nikdy neřídi- 

firem dle obžaloby nastrčil takzvaného
„bílého koně“, který společnost na sebe
nechal přepsat. Díky tomu on sám získal
dosud nesplacený vůz, který byl součástí
majetku. Závazky firmy však nikdo neuhradil. Při této fintě mu měl pomáhat
Tomáš Mrtvý.
Soud pro podobné čachry neměl pochopení a Romana Pohlodka poslal
na tři roky do vězení. Jednalo se přitom
o souhrnný trest, neboť pětačtyřicetiletý muž byl již za předchozí trestné činy
v podmíněném trestu. V případě Tomáše Mrtvého nakonec bylo vzhledem
k jeho předchozímu trestu upuštěno od
potrestání.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obě strany si ponechaly lhůtu pro
možnost odvolání.

     

Přes noc ze 7. na 8. listopadu se dosud
neznámý pachatel dostal nezjištěným
způsobem do sklepních prostor bytového domu v Resslově ulici. Poté
vnikl do dvou kójí, ze kterých následně odcizil horské jízdní kolo, dva páry
sjezdových lyží a jeden pár lyžařských
bot. Majitel odcizeného lyžařského
vybavení způsobenou škodu vyčíslil
na více než patnáct tisíc korun. Škoda
způsobená majiteli kola bude vyčíslena dodatečně. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody.

Okraden v herně
V noci z pátku 10. na sobotu 11. listopadu odcizil neznámý pachatel
v nestřeženém okamžiku osmačtyřicetiletému muži v herně pánskou
kabelku. Uvnitř se nacházela peněženka s osobními doklady, platební
kartou a finanční hotovostí ve výši
šesti tisíc korun. Policisté případ
šetří pro trestné činy krádeže a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku
trest odnětí svobody. Za ně hrozí pachateli až dva roky vězení.

Skoro dvě promile
Uplynulý pátek 10. listopadu před
sedmnáctou hodinou kontrolovali
prostějovští policisté cyklistu, přičemž následná orientační dechová
zkouška na alkohol u třiašedesátiletého muže byla pozitivní s hodnotou 1,94 promile alkoholu v dechu.
Cyklista s naměřenými hodnotami
souhlasil a k požití alkoholu se doznal. Další jízda mu byla zakázána.
Řidič je nyní podezřelý z přestupku
o provozu na pozemních komunikacích, za který mu hrozí pokuta od
2 500 korun do 20 000 korun.

„Šněroval“ Vrahovickou
Minulé úterý 7. listopadu před
polednem policisté kontrolovali
ve Vrahovické ulici v Prostějově
cyklistu, který na sebe upozornil
podezřelým způsobem jízdy. Dvaačtyřicetiletý muž ohrožoval nejen
sebe, ale i ostatní účastníky provozu
na komunikaci. Provedenou dechovou zkouškou mu naměřili hodnotu
1,83 promile alkoholu. Muž s hodnotou souhlasil a požití alkoholu
před jízdou přiznal.

Opilý bez řidičáku
Předminulou neděli 5. listopadu po
patnácté hodině kontrolovali policisté na silnici mezi Prostějovem
a Bedihoští osobní automobil značky
Citroën a jeho řidiče. Na výzvu k předložení dokladů potřebných k řízení
a provozu vozidla pětačtyřicetiletý
muž ze Zlína předložil pouze doklady
k vozidlu a svůj občanský průkaz. Dále
se přiznal, že má na dobu tří let, až do
září 2020, vysloven zákaz řízení všech
motorových vozidel a řidičský průkaz
mu byl odebrán. Následnou dechovou
zkouškou policistům nadýchal 0,49
promile alkoholu. Muž se k jeho požití
před jízdou přiznal a lékařské vyšetření nepožadoval.

děti, pejsci

BLAHOPØEJEME!!!

Michal HANGURBADŽO
7. 11. 2017 51 cm 3,50 kg
Prostějov

Nela KANKOVÁ
7. 11. 2017 49 cm 3,20 kg
Prostějov

Nádavkempakvšemrodičůmzašleme jako poděkování dárek - přímo
domů graficky zpracovaný portrét
i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník - Myslíme i na vaši
budoucnost!

miminka@vecernikpv.cz.

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:

Eliška ČUNDRLOVÁ
6. 11. 2017 47 cm 2,85 kg
Prostějov
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OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ

Tomáš BUREŠ
1. 11. 2017 51 cm 3,50 kg
Horní Štěpánov

Pondělí 13. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz
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jak se povvedlly kle
l novické dýněě....
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Kdo neviděl, možná neuvěří, kolika různými způsoby se
dýně mohou buď usmívat, nebo šklebit. Strašidelné dýně
svoji hrůzu ukazují hlavně za tmy, když se rozsvítí, vyniknou
hroziví bubáci, čarodějnice, ale i pila v dýňové hlavě. Stejně
jako v minulých letech téměř dva týdny můžou kolemjdoucí
tuto krásu obdivovat před hlavním vchodem školy.
„Všichni majitelé dýní byli odměněni pochvalou a sladkostí.
Nejlepší autoři pak obdrželi diplom a drobnou věcnou cenu.
Rádi bychom také poděkovali všem rodinným příslušníkům,
kteří pomohli výrobou, nápadem nebo dopravou dýní do
školy,“ vzkázala Kaprálová.
(red)
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KLENOVICE NA HANÉ Konec října na škole v Klenovicích na Hané tradičně věnovali dýním. Pořádali zde
již 25. ročník soutěže „O nejstrašidelnější, nejveselejší
a nejoriginálnější dýni“. V tomto roce se sešel rekordní
počet dýní nejrůznějších barev, velikostí a tvarů. Bylo
jich téměř osm desítek.
Jeden by si myslel, že není možné vyrobit něco, co tu ještě
nebylo. Omyl! I tentokrát se v tradiční soutěži sešly opravdu
originální dýně. „Měli jsme dýňový kočičí pelíšek i s koťaty,
kolébku i s miminkem, kočár, býka, vězení, pavouka, skřítka
a další,“ napsala do redakce Večerníku Helena Kaprálová.
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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.

*    

NA VÁŠ NÁMÌT

DÝNÌ Z KLENOVIC HÝØILY ORIGINALITOU

Jan PETULA
6. 11. 2017 51 cm 4,00 kg
Prostějov

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

Laura VANČUROVÁ
7. 11. 2017 47 cm 2,30 kg
Žešov

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

6

Pondělí 13. listopadu 2017
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K tématu se ovšem vrátil František Švec
(nezařazený) až při mimořádném jednání
zastupitelstva minulé pondělí 6. listopadu.
Dotázal se primátorky Aleny Raškové, zda
Josef Augustin rezignoval na svůj mandát zastupitele. Od nejvyšší představitelky města

Tomáš KALÁB
Michal KADLEC

PROSTĚJOV Jak už jsme na stránkách Večerníku několikrát informovali, dostal se za daňové delikty pravomocně odsouzený Josef Augustin
(KSČM) pod tlak své vlastní strany
i primátorky statutárního města Prostějov Aleny Raškové (ČSSD), aby
rezignoval na mandát zastupitele. Své
rozhodnutí měl oznámit na předposledním zasedání zastupitelstva 30.
října. Nestalo se tak, protože dvoudenní protažené zasedání primátorka
předčasně ukončila kvůli nedostatku
přítomných zastupitelů.

      

   ...%

>>> dokončení ze strany 13
Za čtyři miliony korun se tady dělala nová
podlahová krytina v tělocvičně a na škole se
prováděly i další technické úpravy. Všichni
si jistě také všímáte probíhající druhé etapy
revitalizace sídliště Šárka, která se zdárně
dokončuje a příští rok nás čeká další,
v pořadí již třetí etapa. Bude jich celkem pět,“
vzal si úvodní slovo Zdeněk Fišer (ČSSD),
první náměstek primátorky statutárního
města Prostějova.
Právě první žena radnice pak dala slovo
příchozím občanům, aby se ptali na to, co je
tíží. „Klidně přijďte na kafe, abyste poznali,
v jakém žijeme brajglu! Před léty jste
v novinách obyvatelům Okružní ulice slibovali, že nám v baráku kvůli nadměrnému
hluku vyměníte okna za plastová. Hluk ze
silnice jste sváděli na motoristy, kteří jezdí do
Kauflandu. Ale jenom oni za to nemůžou.
Zvýšila se zde doprava ze západní části
Prostějova směrem do průmyslové zóny, pak
jste ještě dopustili, aby nová zeď bývalé staré
nemocnice byla opět zděná. Všichni ze školy
víme, že pevná zeď zvuk odráží a ještě násobí.
Když jsem nedávno hovořila s panem
Fišerem, sliboval, že tudy povede cyklostezka
a místo zdi bude drátěný plot nebo plot živý,“
láteřila jistá paní Zbožínková. „Nakonec jsme
se podle projektu rozhodli, že cyklostezka
povede na druhé straně komunikace. A ten
plot buduje Olomoucký kraj jako vlastník
objektů staré nemocnice,“ namítl Zdeněk
Fišer s tím, že se na celý problém podívá
a bude jednat s krajem o možnostech změny.
Dva muži pak kritizovali fakt, že v ulici
Šárka momentálně není jediný přechod
pro chodce a zdejší občané, především ti
starší, se tak ocitají ve velkém nebezpečí.
„Tady narážíme na velký problém při jed-

nání spolku Odpady Olomouckého kraje,
jemuž je místopředsedou správní rady.
Opozice mu vyčítala, že není týmovým
hráčem, protože si nechce nechat nahlížet
„pod pokličku“ při jednání o tak kontroverzním tématu. Přestože z toho někteří zastupitelé vyvozovali, že neplní své pracovní
povinnosti, upozornila je primátorka, že
jednání s Manthellanem není zdaleka jedinou náplní jeho práce.
Návrh opozice na Pospíšilovo odvolání
kvůli tomu, že nevykonává svou funkci
s řádnou péčí, byl předem odsouzen k nezdaru. Hlasování dopadlo jednoznačně,
Pospíšil ve funkci zůstává.
(tok)

hlasování o odvolání

PROSTĚJOV Jak je to s vykonáváním
funkce náměstka primátorky u Jiřího
Pospíšila (PéVéčko)? To byla zásadní
otázka mimořádného zasedání zastupitelstva statutárního města Prostějov
v bodu „Různé“, kdy se opoziční zastupitelé vrátili k doplnění vyjednávacího týmu pro vyjednávání s firmou
Manthellan o Aleše Matyáška (TOP
09 a Nezávislí Prostějované). Takřka
vzápětí totiž na členství v této skupině
rezignoval právě náměstek Pospíšil...
Diskuse na toto téma začala paradoxně až
ve chvíli, kdy za Pospíšilem zapadly dveře,
protože spěchal do krajského města na jed-

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

zrušili všechny přechody v Prostějově,“
omlouvala skutečnost Alena Rašková.
„V konečném projektu revitalizace sídliště
Šárka se ale s přechodem v této ulici počítá,
chce to jen trpělivost. Na jiných místech
zase místo přechodu vybudujeme středové
ostrůvky,“ přidal Antonín Zajíček, vedoucí
odboru rozvoje a investic prostějovského
magistrátu.
Dalším bodem ostré diskuse byla stížnost
obyvatel panelového domu na sídlišti Šárka,
který bezprostředně sousedí s nedávno vybudovanou protihlukovou zdí u dálnice. Tu
stavělo Ředitelství silnic a dálnic. „Je to šmejd
první kategorie! Stavbaři na spodní části
zdi nechali schválně mezeru, aby tudy při
deštích odtékala voda z dálnice. Jenomže
na naší straně pak zrušili odtokové kanály,
do kterých se voda dříve vsakovala. Teď
když prší, jsou tu hotové záplavy a voda
nám teče málem do baráku,“ rozčilovala se
žena středního věku. „Ten odtokový kanál
tam byl, pro mě je novinkou, že byl zrušen.
S ŘSD jsem byla často v kontaktu, tu protihlukovou zeď, stejně jako položení tichého

zajistit nápravu,“ uklidňovala rozjitřenou atmosféru primátorka.
Občané dále probírali další témata, diskutovalo se o kácení stromů, parkovacích
místech, o ulicích s jednosměrným provozem a rovněž o tom, že obyvatelé sídliště
Šárka jsou nedostatečně informováni
o probíhající revitalizaci. A nebylo by to
setkání radních s obyvateli Tylovy ulice
a okolí, aby nepadla řeč na požadavek
židovské obce uzavřít park ve Studentské ulici, kde byl dříve starý židovský
hřbitov. „Jsme v kontaktu s mediátorem
Vladimírem Špidlou a zřejmě brzy dojde
k setkání všech tří zúčastněných stran sporu.
Postoje současného vedení města znáte,“
pronesla primátorka Rašková za všechny
radní, kteří již dlouho dobu proklamují, že
jsou proti uzavření parku pro veřejnost.
Další, v pořadí již páté, setkání radních
s občany je na programu již zítra 14. listopadu. Místem konání bude tentokrát
jídelna ZŠ a MŠ Jana Železného. Občané
ze sídlišť Svobody a Hloučela se budou
moci začít ptát od sedmnácti hodin.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

Uplynulý pátek se v „Kasku“ rozehrál
společný koncert skupin Tři sestry a Alkehol. Bezprostředně po jeho skončení
získal Večerník jedinečnou příležitost
udělat interview s frontmanem kapely
Tři sestry. A dělat rozhovor s Lou Fanánkem Hagenem není pro novináře
žádný složitý úkol, obzvlášť když je těsně po půlnoci ve veselém rozpoložení.
Záhy se tak stalo, že z domluvených pěti
minut se najednou stala dvacetiminutovka, a zrodilo se spíše přátelské povídání. Známý zpěvák a skladatel hned na
úvod prozradil, že má nejraději desítku.
„Protože pak se může piva vypít víc...,“
směje se v interview nejen o alkoholu
a Alkeholu.

pro Večerník
Patrik
ZATLOUKAL

zastupitelem, ale nenapadá mě žádný,
proč by jím měl zůstat. Výkonný
výbor OV KSČM opakovaně
a zcela zřetelně vyzval Josefa
Augustina k rezignaci, ale
jednoznačný opakovaný apel
jím vyslyšen nebyl. Bohužel... Jinou možnost než sdělit svůj názor, nebo chcete-li
politickou vůli, nemáme. Rozhodnutí je
v dané situaci výhradně na Josefu Augustinovi. Včetně negativních důsledků, které
z něj mohou plynout,“ čílil se Ludvík Šulda.
„Mým osobním názorem je, a KSČM ho
tak prezentovala vždy, že pravomocně odsouzený člověk by měl, minimálně z morálního hlediska, na svůj mandát rezignovat,“
dodal exkluzivně pro Večerník. Budou
prostějovští komunisté činit ještě nějaké
kroky, aby docílili rezignace Augustina na
post zastupitele? „Jak jsem již zmínil, okresní stranické orgány jej opakovaně vyzvaly
k rezignaci, jiné páky v této chvíli nemáme.
Budeme se však i nadále snažit, aby své
rozhodnutí přehodnotil a rezignoval,“ odpoveděl odhodlaně Ludvík Šulda. A přidal
na závěr hodně zajímavou informaci. „Josef Augustin již nezastává žádné stranické
funkce a ke dvacátému září tohoto roku
zároveň pozastavil své členství v KSČM!“
Co myslíte, bude to stačit?

LOU FANÁNEK HAGEN:

 Máte stále tak kladný vztah k alkoholu jako dříve?
„Pijeme pořád, ale musíme si dávat
pozor, abychom po koncertě nepařili
do devíti do rána, jako jsme to dělali
dříve. Další den jsme většinou pili
znovu a večer na koncertě už to bylo
blbé. To jsou úskalí, která jsou kladena
na člověka, který dělá takovouhle muziku. (smích) A vůbec nejhorší jsou
večírky po koncertě, kdy se začne zpívat a člověk se musí prosadit a vyřve
se. To jsem další den až do večera ve
stresu, jestli tam ten hlas bude...“
 Nespolupracujete s Alkeholem
poprvé. Jak se zrodilo toto turné?
„S Alkeholem jsme hráli poprvé loni
v Jindřichově Hradci, kde jsme se
dohodli, že uděláme společné turné.
Shodou okolností proběhl první koncert před čtrnácti dny zase v Jindřichově Hradci, kde jsme s Alkeholem
nacvičili skladbu Dejvice, kterou jsem
s nimi před pětadvaceti lety zpíval. Ale

spolupracoval jsem s nimi už dříve,
kdy jsem na jejich první desce zpíval
dvě písničky. Celé turné je jedenáct
koncertů a končí dvaadvacátého prosince v Praze v malé sportovní hale.“
 Asi každý si všiml, že máte na
pódiu bar. Jak to vzniklo a jezdí
s vámi na každý koncert?
„Bar na pódiu vychází z toho, že
máme za sponzora pivovar Radegast
a vozíme ho na každé větší turné, to
znamená celé léto, kdy hrajeme venku
a většinou se čtyřmi kapelami. A teď je
zimní turné, kterému říkáme podzimní, protože běží do Vánoc, to je vždy
s jednou větší kapelou.“
Reportáž z dvojkoncertu si můžete
přečíst na straně 24

Foto: Patrik Zatloukal
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NA ROVINU:
3 otázky
pro ...

členem stále
je. Nedokáži přenést přes srdce, že v koalici máme pravomocně odsouzeného
člena. Skrze prsty se teď na nás budou
dívat všichni občané... Rozhodnutí pana
Augustina ponechat si i nadále mandát
zastupitele vrhá špatné světlo i na dobrou
práci jeho stranických kolegů v radě města
Václava Šmída a Jaroslava Šlambora,“ svěřila se exkluzivně Večerníku Alena Rašková
(ČSSD), primátorka statutárního města
Prostějova. „ Co budeme dělat? Nic. Panu
Augustinovi bychom podle zákona mohli
odejmout mandát jedině v případě, že by
ho soud poslal do vězení. Je to stejné jako
v poslanecké sněmovně, musel by sám odstoupit,“ pokrčila bezradně rameny první
žena magistrátu.
Rozezlen na nejvyšší míru z přístupu Josefa
Augustina je také předseda Okresního výboru KSČM v Prostějově. „Jeho rozhodnutí nevzdat se mandátu zastupitele je z mnoha důvodů špatné. Mohu vyjmenovat
řadu argumentů, proč by neměl být nadále
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dostal odpověď, že v pondělí 30. října obdržela písemné vyjádření v negativním
smyslu. Své rozhodnutí setrvat ve funkci
zastupitele vzápětí potvrdil i samotný Augustin. „Paní primátorka má pravdu,“ oznámil v obřadní síni radnice skutečně jen velmi
stroze. Víc celou věc komentovat ani při mimořádném jednání zastupitelstva nechtěl.
Sdílnější nebyl ani o den později. „Mohu
jen zopakovat to, co jsem potvrdil na zastupitelstvu. Paní primátorce jsem poslal
písemnou zprávu s tím, že na mandát zastupitele rezignovat nehodlám. Víc k tomu
z mé strany není co dodat,“ zareagoval na
přímý dotaz Večerníku Josef Augustin.
Komunistický komunální politik přitom v dřívějším vyjádření uvedl, že
zastupitelům nejenže oznámí své rozhodnutí z vlastních úst a přede všemi jej
také vysvětlí. Jak je vidět, zřejmě žádné
podstatné argumenty v rukávu neměl...
Jeho rozhodnutí zklamalo jak primátorku,
tak Augustinovu „rodnou“ stranu. „Mně
osobně se chování pana Augustina hodnotí velmi těžce. Člověk, který je pravomocně
odsouzen, nemá v zastupitelstvu města co
dělat! Dávám za pravdu kolegovi z opoziční ODS Tomáši Blumensteinovi, že setrvání Josefa Augustina v řadách vrcholného
orgánu vrhá černý stín na celou koalici, je-

PROSTĚJOV Ani dnes nechybí pokračování seriálu rozhovorů
G # ?$  s významnými postavami veřejného života, který nese název „NA
    $ ROVINU“, a kdy se známých osobností ptáme na aktuálně žhavá
#     !
témata. Po úvodní zpovědi jednoho z členů rady města přichází
Foto: Michal Kadlec
na řadu zástupce podnikatelské sféry, po němž následuje osobnáních s Dopravním inspektorátem Policie asfaltu na dálnici okolo Šárky jsem si doslova nost z kulturní či společenské oblasti, což se tak děje v dnešním
ČR Prostějov. Policisté poslední dva roky na vymodlila. Nyní se budu snažit odpovědné dílu. Závěr třetí podzimní rundy pak obstará vybraný pracovník
základě jakéhosi příkazu shora by nejraději osoby kontaktovat znovu a pokusím se ze státní správy policie či justičních orgánů.

BYLI JSME
U TOHO

      ve stínu revitalizované Šárky

Prostějov. „Souhlasím, že třídění odpadu je obecně v České republice na vysoké úrovni a občané Prostějova nejsou
výjimkou. Jejich snaze vycházíme vstříc
tím, že udržujeme hustou síť takzvaných
separačních hnízd s kontejnery, kam
mohou lidé tříděný odpad odnášet. Novinkou jsou například podzemní kontejnery, které magistrát v letošním roce
vybudoval hned ve třech lokalitách,“
okomentoval Grepl vykonávající služby. Jejich součástí je i seriál blokových
čištění. Při něm se také letos objevily
tradiční problémy. „Stálým a opakovaným prohřeškem u některých řidičů je
nerespektování dopravního značení,
které na termín provádění blokového
čištění upozorňuje. Vlivem parkujících
vozidel jsme pak schopni určenou oblast vyčistit jen velmi omezeně,“ posteskl
si ředitel společnosti FCC Prostějov, která disponuje nejmodernější svozovou,
transportní i čisticí technikou. „Letošní
horkou novinkou, do které jsme investovali, je elektrický komunální vysavač
Glutton. Úklid centra města je díky
němu účinnější a efektivnější,“ uzavřel
ředitel společnosti FCC Prostějov.

dva psy. Můžeme vůbec hlapohyb psů na veřejném
sovat?“ zajímal se další zastuprostranství bylo nutné
pitel Aleš Matyášek (TOP 09
modifikovat, protože
a Nezávislí Prostějované).
dva vyhrazené pozemky
Jak už má naše zastupitelstvo tak
změnily majitele a již nejsou ve
trochu v krvi, vše by sklouzlo do
vlastnictví magistrátu.
komické roviny, nebýt rázného
Co je však pro pejskaře
zásahu
podstatné a na jednání
primátornezaznělo, že schváky Aleny
lením této změnové
Raškové.
vyhlášky míst pro
Šlo přitom
volný výběh čtyřnoo zcela banální zálehých kamarádů o něco ubyžitost. Vyhlášku stanovující pravidla pro lo bez adekvátní náhrady.
(tok)

) *+ , -
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PROSTĚJOV Nečekaný příval „comming-outu“ zastupitelů zažil zasedací sál předminulé pondělí při řádném zasedání zastupitelstva. Dlužno
poznamenat, že tentokrát se neslo
vše v poněkud odlehčeném duchu.
Na pořadu byl totiž bod o změně
takzvané „psí“ vyhlášky.
„Oznamuji střet zájmů, mám totiž
velkého psa,“ vyjevil hned první přihlášený do rozpravy, kterým byl František Fröml (Změna pro Prostějov).
Málem ani nestačil dopovědět, aby to
nezašumělo sálem. „Já mám dokonce
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vých řízeních v roce 2016, kdy jsme svoji
pozici obhajovali v konkurenčním tržním prostředí. Ten nám dává šanci společně s vedením města navázat tam, kde
jsme po desetiletém působení skončili,
což považuji za velice důležité s ohledem
na další posun v oblasti poskytování komunálních služeb,“ předeslal Večerníku
Martin Grepl, ředitel společnosti FCC

 ;'  *+<=
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parků, což s sebou nese i vyšší náklady
na údržbu,“ konstatoval Pospíšil.
Pomalu ale jistě tak končí další úspěšný
rok, kdy společnost FCC Prostějov (dříve .A.S.A. Technické služby) zajišťuje
pro město uvedené komunální služby.
„Je nutné zmínit, že základem pro pokračování naší spolupráce se statutárním
městem Prostějov byl úspěch ve výběro-
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Magistrát města Prostějova







novinkou je zpráva o vynikajícím umístění města Prostějova v soutěži Aktivní
obec. Tento projekt je výsledkem spolupráce společnosti Asekol a Národní rady
osob se zdravotním postižením, přičemž
se podařilo v rámci Olomouckého kraje vybojovat první příčku! Chtěl bych
touto cestou občanům právě za třídění
odpadu velmi poděkovat. Co se však
týče přímých nákladů na likvidaci odpadu, tak ty jsou vyšší z toho důvodu, že
za poslední dva roky nabralo množství
odpadu na objemu. Je to způsobeno
hospodářskou konjunkturou, lidé více
nakupují, a proto vyprodukují více odpadu. Následně tak registrujeme vyšší
náklady na jeho likvidaci,“ prozradil
a objasnil zároveň Jiří Pospíšil.
Ze získaných dat vyplývá, že rapidně
stoupají také platby za údržbu veřejné zeleně. „Nevím, jestli rapidně, ale
určitě jsou rok od roku vyšší, protože se
snažíme o novou výsadbu, rozšiřování

náměstek
J. Pospíšil

libuje si

PROSTĚJOV Ranní cesta do školy
skončila pro dvanáctiletou dívku nehezky. Psalo se pondělí 6. listopadu, kdy
v Kollárově ulici dívku srazil řidič „bavoráku“. Podle jeho výpovědi i svědectví opodál stojící ženy školačka vběhla
do silnice náhle, navíc zpoza zaparkovaná auta. Zraněnou dívčinu převezla
sanitka do nemocnice...
„V pondělí šestého listopadu před osmou hodinou ranní došlo z dosud přesně nezjištěných příčin v Kollárově ulici
před základní školou ke střetu osobního
automobilu značky BMW s dvanáctiletou chodkyní. Podle jednapadesátiletého řidiče BMW a nezúčastněné svědkyně měla dívka do vozovky vběhnout
náhle, zpoza u krajnice zaparkovaných

vozidel. Dívka při dopravní nehodě utrpěla zranění, se kterým byla převezena
k ošetření do prostějovské nemocnice,“
potvrdil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Podobně jako v každém takovém případě, i nyní nám prostějovská nemocnice nemohla vzhledem k věku zraněné
sdělit nic bližšího. Podle zjištění Večerníku by ale nemělo jít o nic vážného.
Ke zranění dalších osob ani ke škodě na
majetku nedošlo. „Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedením dechové zkoušky.
Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění
jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal
Kořínek.
(mik)

"+456++7859(
ujel. Přitom poškodil zaparkovaný
Ford Focus. Ani další pronásledování netrvalo dlouho, protože
ujíždějící přejel pouze na náměstí
Spojenců, kde vozidlo odemknuté
zanechal a utekl. Pronásledovatel
se ho pokusil doběhnout, to se mu
však již nepodařilo,“ popsal honičku s pirátem silnic František Kořínek.
Po dopravní nehodě byla lékařem
preventivně vyšetřena jedna osoba.
Ke zranění dalších osob nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na osmdesát tisíc
korun na vozidle Ford S-Max, dal-
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ších deset tisíc na vozidle Ford Focus
a dvacet tisíc korun na vozidle pravděpodobného viníka. „Přestože policisté
disponovali svědectvím poškozených
a svědků, kamerovým záznamem
z pronásledujícího vozidla a dalšími
stopami, po podezřelém nemuseli pátrat. Ten se totiž, dle vlastních slov pod
tíhou svědomí, následující den policistům přihlásil sám. Jednatřicetiletý
muž je pro své jednání nyní podezřelý
z několika přestupků podle zákona
o silničním provozu. Příčiny, okolnosti a míra zavinění jsou předmětem
dalšího šetření,“ uzavřel mluvčí prostějovské policie.
(mik)

% "&    '
% ( ) & $(((

jakká bylla nehhoda z olomo
m uccké....
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k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Takto začíná tisková zpráva,
která záhy dostane šťávu. „Podle předběžného šetření je z jejího způsobení
podezřelý řidič automobilu značky
Mercedes-Benz, který vjel do křižovatky proti značce ´Dej přednost v jízdě´ v době, kdy po hlavní komunikaci
řídila šestatřicetiletá žena automobil
typu Ford S-Max. Došlo ke střetu
vozidel, při kterém byl Ford odhozen
na obrubník komunikace, načež došlo
k jeho poškození. Řidič Mercedesu na
místě nezastavil, naopak z místa ujel.
To se však nelíbilo sedmačtyřicetiletému svědkovi celé události a začal jej
svým vozidlem pronásledovat,“ prozradil mluvčí prostějovských strážců
zákona.
Řidič na úprku ujel do Budovcovy ulice, kde vozidlo zaparkoval.
„Když vedle jeho automobilu zastavil i pronásledovatel, z místa opět
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PROSTĚJOV Hrůza jen pomyslet,
kdo všechno brázdí silnice. Předminulou sobotu došlo v Olomoucké ulici poblíž nákupního střediska Morava k dopravní nehodě. Na
první pohled se nestalo nic extra
děsivého, když třískaly jen plechy
a lékaři preventivně ošetřili jedinou osobu. Řidič Mercedesu ale
od bouračky ujel a pronásledovat
se ho vydal jeden ze svědků. Ujíždějící pirát silnic pak naboural při
útěku další vůz a co víc, ten svůj
pak nechal odstavený na náměstí
Spojenců, načež utekl... „Tížilo jej
ale svědomí, tak se nám druhý den
přihlásil sám,“ prozradil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov
V sobotu 4. listopadu před půl desátou dopoledne došlo v křižovatce ulic
. %     !Q%$ 
   !!!
 "%& Šafaříkovy a Olomoucké v Prostějově

2 3    Honička za pirátem silnic z Olomoucké!

Prostějov (mik) - V září a říjnu byl
realizován projekt Forenzní identifikační značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek, a to prostřednictvím syntetické DNA. Jedná se
o novou metodu ochrany majetku,
především s preventivním účinkem.
„Forenzní značení se vyznačuje vysokou odolností vůči vnějším vlivům
a dlouhou životností. Za čtyřiadvacet
hodin po aplikaci je značení dokonale vytvrdnuté a stává se pouhým
okem neviditelné. Všechny takto
označené předměty jsou vybaveny
samolepkami, které varují pachatele,
že kolo či vozík jsou speciálně označeny a mohou být snadněji identifikovány městskou policií či Policií ČR,“
vysvětluje Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Takto označený předmět se stává pro
potenciálního zloděje bezvýznamný
z pohledu jeho dalšího zpeněžení.
„Během uvedených dvou měsíců projevili Prostějované o značení obrovský
zájem. Strážníci skupiny prevence
označili zatím celkem 219 předmětů
v celkové hodnotě 3 220 890 korun,“
prozradila Greplová.
Více k tomuto tématu
najdete v příštím čísle Večerníku.
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Čištění a úklid města, správa a údržba
komunikací, péče o veřejnou zeleň,
správa veřejného osvětlení, likvidace
komunálního odpadu či správa a údržba
hřbitovů. Se zajištěním všech těchto komunálních služeb pro město je doposud
spokojeno i vedení magistrátu. „Myslím
si, že tyto služby jsou na velmi vysoké
úrovni. Svědčí o tom většina pozitivních
hodnocení i od našich občanů, a co je
chvályhodné, i návštěvníci si všímají, že
je město velmi čisté. Já osobně jsem spokojen velmi. Samozřejmě se občas vyskytnou některé drobnosti, které je třeba
řešit, ale v zásadě si myslím, že Prostějov

Michal
KADLEC

pro Večerník



patří mezi čistá města,“ mne si ruce Jiří
Pospíšil (PéVéčko), náměstek prostějovské primátorky.
Podle statistických čísel náklady na
komunální služby rok od roku stoupají. Čím to je? „Mohou za to rostoucí
ceny na vstupech. Znamená to například zdražování materiálů, pohonných
hmot a v neposlední řadě se promítá
i rozhodnutí vlády ohledně navýšení
minimální mzdy,“ vysvětluje náměstek
Pospíšil, kterého se Večerník zeptal, zda
za zvyšováním nákladů například při likvidaci komunálního odpadu nemůže
být třeba i jeho špatné třídění ze strany
občanů.
„To v žádném případě! Občané města
třídí velmi zodpovědně, což dokazuje
pravidelně vysoké umístění Prostějova
v soutěži, kdy například za loňský rok
jsme skončili v kategorii měst nad patnáct tisíc obyvatel na třetím místě, tedy
o stupínek lépe než předloni. Horkou



Původní
zpravodajství



Prostějov (mik) - V úterý 7. listopadu se podle celoročního plánu mělo
uskutečnit řádné zasedání Rady statutárního města Prostějova. Nedošlo
však k němu. Na důvody se Večerník
zeptal primátorky Prostějova. „Poslední týdny toho bylo skutečně moc.
Jednání zastupitelstva třicátého října
se protáhlo až do úterý, den poté následovalo mimořádné zasedání rady
města kvůli rozpočtu a v pondělí šestého listopadu bylo zase na pořadu
mimořádné jednání zastupitelstva.
Proto jsme se rozhodli, že v pořadí
další řádné jednání rady přesuneme
z úterý sedmého listopadu o týden na
úterý čtrnáctého listopadu,“ vysvětlila Večerníku Alena Rašková.

PROSTĚJOV Pořádek ve městě je jednou z věcí, kterou Prostějované
v nedávném sociologickém průzkumu ocenili takřka na jedničku.
Spokojenost s čistotou a upraveností v ulicích vyjádřilo přes sedmdesát
procent občanů. Všechno ale něco stojí. Málokdo si přitom uvědomuje,
že veškeré komunální služby, které pro magistrát zajišťuje už několik let
společnostFCCProstějov(dříve.A.S.A.),stojíměstskoupokladnupořádný
balík, konkrétně je to něco rozmezí od 120 do 130 milionů korun ročně.



  

navštivte stále více oblíbenější inter

„Prostějov patří mezi nejčistší města,“



RYCHLÝ


zpravodajství

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY STOJÍ ROČNĚ SKORO 130 MILIONŮ
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mecko-českého filmu Poslední vlak,
v němž hrají i členové prostějovské
klezmerové kapely Létající rabín. Do
finanční krize se dostal prostějovský
hokejový oddíl HK Jestřábi Prostějov. Za pronájem ledové plochy dlužil
Domovní správě Prostějov asi 700
tisíc korun. Rada města mu povolila
odklad platby...
Tak takový byl prostějovský listopad
v časech minulých, ten letošní určitě
zase přinese svatomartinské víno
a husičku a tak vám přeji, ať vám
chutná obojí, a to v míře vrchovaté.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

?% ,

a zatleskat... Sehnat peníze a postavit
nový krásný sportovní areál není vůbec
snadné a jednoduché. Ti, co kritizují, dokázali již něco sportovního zbudovat?
Dokázali sehnat na stavbu peníze? Ono
se lehce kritizuje, ale nejdříve za kritiky
musí být vidět něco, co se jim podařilo,
co hmatatelného za nimi zůstalo.
Buďme rádi, že v našem městě máme
lidi, kteří pro sport a mládež něco již
zbudovali a budují. Házet klacky pod
nohy umí i malé dítě.
Sportovní příznivci volejbalu,
košíkové, kopané či tenisu

WWW.VECERNIKPV.CZ

Zastáncům toho, aby vozidla jedoucí po Olomoucké ulici dostala větší časový prostor k průjezdu křižovatkou ulic Olomoucké a E. Valenty
bych chtěl vzkázat, ať se před osmou hodinou
ráno nebo ve tři hodiny odpoledne přijdou do
ulice E. Valenty podívat! Auta tady stojí frontu od
zmíněné křižovatky až po základní školu! A kolik
dá semafor na křižovatce času na průjezd těmto
vozidlům? Maximálně čtyři nebo pět vteřin...
František Dohnal, Prostějov

Někteří opoziční zastupitelé ve svých vydávaných novinách napadají a kritizují
to, že ve městě Prostějov mohou sportovní občané chodit a navštěvovat vrcholový sport. Nelíbí se jim, že patříme mezi
špičku měst, kde se hraje vynikající tenis,
vynikající volejbal, vrcholový basketbal
a další špičkové sporty jako lukostřelba, parašutismus, gymnastika, kopaná,
lední hokej, zápas, box, florbal, korfbal,
cyklistika, plavání, atletika, orientační
běh a mnoho dalších. Skutečně patříme
svou velikostí mezi špičku v ČR. Sportumilovný občan Prostějova si může vybí-

rat návštěvu těchto sportů a přes některé
i zhlédnout špičkové sportovce světa.
Jen málo měst se tímto může pochlubit.
Nejen pracující občané města, ale i senioři jsou jistě rádi, že ve svém volném
čase mohou navštěvovat takové přehršle
sportu. Samozřejmě je pro ně a i ostatní ve městě zajištěn i bohatý kulturní
program. Vedení města se velmi snaží,
aby i květinová výzdoba a zeleň byly co
nejlepší. Posledním hmatatelným příkladem je náměstí Spojenců. Nejenže
prohlédlo, ale i množství vysazené zeleně mluví za vše.

Toto je sice důležité, ale nesmíme zapomenout, že tyto sportovní oddíly se starají o tisíce a tisíce dětí, které mají kvalitní přípravu pod vedením výborných
trenérů a v mnoha sportech dosahují
i špičkových výsledků. Rodiče to jistě oceňují. Děti mají ve špičkových sportovcích
i své vzory a příklady. A to je také důležité.
Sportovišť a hlavně kvalitních není
nikdy dost. Kdo zde v Prostějově něco
sportovního vybudoval, ať je to město,
jednotlivec, nebo sportovní oddíl, tak
tomu bychom měli jen a jen poděkovat

Prostějov je sportovní město. Je to dobře, nebo není?

 X X (((
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Nikdy jsem proti bezdomovcům neřekla křivého slova, ale od minulé středy jsem změnila názor! Trojice
lidí bez domova, dva muži a jedna žena, mě na náměstí T. G. Masaryka požádala o finanční výpomoc. Dala
jsem jim dvacetikorunu, víc drobných jsem neměla
a jako důchodkyně si nemohou dovolit někomu dávat třeba stokorunu. Neumíte si představit, jakými nadávkami mě všichni tři častovali, že jsem jim dala tak
málo peněz! Kdyby se mě v tu chvíli nezastal jeden
mladý muž, snad by se ti bezdomovci do mě i pustili
pěstmi. Takže od této chvíle už žádnému z nich nedám ani korunu.
Marie Ondrová, Prostějov

Mně osobně je úplně jedno, jestli se v aquaparku
vybuduje pětadvacetimetrový bazén či o polovinu delší. Pro mě je rozhodující, že si budu moci
kromě starých lázní a letního koupaliště ve Vrahovicích kde zaplavat. A že ten bazén bude mít
jen pětadvacet metrů? No a co? Tak ho přeplavu
dvakrát! Vůbec nechápu ty zlostné diskuse a hádky mezi zastupiteli kvůli tomu, jak má být bazén
dlouhý. Jak říkám, mě je to úplně jedno. Bydlím
ale v Krasicích, takže bych byl v aquaparku rád za
jakýkoliv plavecký bazén.
Marie Ondrová, Prostějov
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základní škole v Palackého ulici. Byla
vybudovaná v takzvané akci „Z“, tudíž
nestála prakticky nic.
luvili jsme tady o svatomartinském víně a huse a tak něco
i k jejich patronovi. Svatý Martin
přijel v roce 2007 skutečně na bílém
koni. Dne 11. a 12. listopadu zasypal
Prostějov první sníh a přinesl problémy řidičům, chodcům i pracovníkům
Technických služeb. Potíže byly především v oblasti průmyslové zóny,
kde došlo ke kolizi kamionů, vjezd
do města po Kojetínské ulici byl pak
úplně znemožněn. .A.S.A. zabezpečovala zimní údržbu téměř třiaosmdesáti kilometrů místních komunikací a třiapadesáti kilometrů chodníků.
Ostatní komunikace ve městě měla
na starost Správa silnic Olomouckého kraje. Ve středu 14. listopadu 2007
se v rámci Dne diabetu uskutečnil
Pochod proti diabetu 2007 (Global
Diabetes Walk). Účastníci pochodu
a zájemci o tuto problematiku, a bylo
jich zhruba pětaosmdesát, měli možnost si nechat změřit hladinu cukru

v krvi a také hodnotu krevního tlaku.
Měření prováděly studentky střední zdravotnické školy ve spolupráci
s edukačním centrem pro diabetiky
prostějovské nemocnice. V týdnu od
26. do 30. listopadu byla v kavárně
Národního domu instalována příležitostná přepážka České pošty, kde
zájemci mohli získat speciální razítko ke 100 letům dokončení stavby Národního domu. Kromě toho
zde byly prodávány poštovní známky
s přítiskem vyobrazeného loga 100 let
Národního domu. K dostání byly i pohlednice Národního domu.
úterý 27. listopadu byla slavnostně otevřena rekonstruovaná
komunikace v ulici Čs. armádního
sboru v Prostějově-Vrahovicích.
V rámci akce byla vybudována splašková a dešťová kanalizace, provedena
přeložka vodovodního řadu a rekonstruováno veřejné osvětlení. Kompletně rekonstruovaná byla vozovka
včetně chodníků, investice si celkem
vyžádala částku přesahující šestnáct
milionů korun. V polovině listopadu se konalo ustavující zasedání
zastupitelstva dětí a mládeže. Zasedlo v něm celkem osmatřicet
mladých, starostou se stal Martin
Chytil z RG a ZŠ města Prostějova.
Dne 19. listopadu se v kině METRO
70 konala slavnostní premiéra ně-

Je mi to úplnì jedno

V

istopad 1917 byl ve městě posledním válečným, ovšem kupodivu obyvatelstvo až tak netrpělo,
jelikož zásobovací politika radnice
byla vcelku prozřetelná. A i když tu
máme hladové bouře z dubna, podzim se nesl v duchu pravidelného zásobování moukou, rozšíření provozu
lidové kuchyně, topiva bylo také dost
a město dokonce mělo pod palcem
i plynárnu včetně přídělů této důležité komodity. A tak možná obyvatelé
ani nic netušili o bolševickém převratu v Rusku, který pak na mnoho
desítek let změnil chod dějin, a to
i našim předkům...
listopadu 1957 se i Prostějov
oděl do černého, jelikož zemřel
prezident Antonín Zápotocký. I v našem městě se konala smuteční tryzna.
Daleko veselejší událostí bylo otevření nového zimního stadionu,
který byl vybudován částečně i brigádnicky za sumu v celkové výši 1
400 000 korun. Sportovně založení
jedinci se dočkali i v listopadu 1987,
kdy byla otevřena nová tělocvična při

L

Listopad přináší negativa i pozitiva. Za negativní lze považovat
již opravdu nepříjemné počasí podzimně zimní, za pozitiva lze
pak mít již fungování normálního času, otevírání svatomartinského vína a konzumaci husičky. A při trávení této many nebeské lze určitě nahlédnout do kronik města a podívat se, co předposlední měsíc v roce do dějin Prostějova přinesl...

OD AURORY PO JESTŘÁBY

aneb

nově jen dva poslance, krajské město na tom je lépe. Kroužkování totiž vedlo
k tomu, že lidnatější Olomoucko bralo mandáty dalším okresům našeho kraje. Z dvanácti poslanců za Olomoucký kraj jich bude hned sedm z Olomouce,
také jen dva z Přerovska a jeden pochází z Jeseníku, takže úplně v počtu poslanců „utřelo“ Šumpersko.
Všichni tři volební „skokani“ pocházeli z Olomouce a mnohdy se do sněmovny dostali díky hlasům, které nabrali ve svém domovském městě, protože jinde už tolik
neuspěli. Všichni tři navíc připravili o šanci na poslanecký mandát hlavně kandidáty
z našeho okresu.
Až se zase bude volit (díky složitému sestavování vlády to nemusí být až za čtyři
roky), bude proto na Prostějovsku třeba projevit ještě více lokálního patriotismu
a v ještě větším počtu kroužkovat kandidáty z našeho okresu. Jinak by totiž mohli
být příště z Olomouce už také třeba úplně všichni poslanci.

Listopadové pohledy do kronik

V minulém čísle se Večerník zabýval tím, proč lidé daleko více chodí volit ve volbách
do sněmovny a proč mnohem méně, když vybírají své starosty, primátory a zastupitele. Je to hodně závislé na tom, že největší média se daleko více věnují celostátním
tématům a mnohem méně tomu, co se řeší na úrovni měst a obcí. Lidé pak mají pocit, že celostátní věci jsou důležitější. Ano, hlavní věci, jako jsou daně, výše důchodů
či třeba různé zákazy a příkazy, se opravdu řeší v pražském parlamentu. Není to ale
to hlavní, proč lidé raději chodí volit „pražské“ orgány. Jistě totiž už v lednu u nás uvidíme, že Prostějované půjdou v masivním počtu vybírat nového prezidenta, který
zase takové velké pravomoci nemá.
Prohra s Olomoucí 2:7
Když už mluvíme o tom, zda nám je bližší domácí prostějovská politika nebo
naopak ta v Praze, připomeňme si také jeden zajímavý a pro Prostějovsko neveselý výsledek posledních sněmovních voleb. Zatímco místní region bude mít
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SOKOLÍ OKO...

letos slavíme jubileum...
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Mubea je součástí německé globální společnosti
s již stoletou tradicí, avšak přesto stále v rodinném vlastnictví. S více než 12 000 zaměstnanci po
celém světě ve 36 výrobních a vývojových lokalitách dosáhla globalizace ve všech významných
zemích. Firma patří mezí největšího výrobce autokomponent se specifickým know-how zaměřeným na snižování hmotnosti vozidel a snížení
emisí CO2, čímž přispívá k lepší ochraně životního
prostředí. V prostějovském regionu patří Mubea
mezi největší a nejvýznamnější zaměstnavatele.
A nejen vzhledem k tomuto faktu se Večerník
rozhodl navštívit tuto společnost v rámci našeho
dlouhodobého seriálu již potřetí.
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zpravodajství
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BURZA ŠKOL OPQT ZAPLNILA SPOLEXENSKÝ D<M
PROSTĚJOV Kdo minulý čtvrtek nebyl v centru pozornosti stovek
dětí i rodičů v sálech Společenského domu v Prostějově, jakoby na
mapě škol vůbec neexistoval! Další ročník velice prestižní a uznávané
přehlídky gymnázií, středních škol a učilišť nejen z prostějovského
regionu zaznamenal rekordní účast čtyřiapadesáti školských zařízení, svůj stánek zde měl také Úřad práce ČR a Scholarisu se zúčastnili
rovněž zástupci firmy Mubea. Čtrnáctileté či patnáctileté děti, některé v doprovodu rodičů, tak měly po celý den jedinečnou možnost
nasměrovat se k dobrému rozhodnutí, kam povedou jejich další studentské kroky... Večerník průběh akce po celou dobu monitoroval.

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Už od osmé hodiny ranní proudily do Společenského domu zástupy dětí, především
z osmých a devátých tříd základních škol.
Dorazili i rodiče, kteří chtěli při výběru budoucího studia nebo učení poradit. Zástupci gymnázií, středních škol a učilišť rozprostřeli své agitační stánky ve všech prostorách
kulturáku, plný byl hlavní sál i všechna přísálí, kapacitně pomalu nestačily ani chodby.
V zastoupení byly všemožné obory. Kromě
studentů zde předvedli to, co se zatím naučili, adepti nejrůznějších řemesel, k vidění
byli kadeřnice, manekýnky, holiči, řezbáři,
kuchaři, číšníci, barmanky, automechanici
a další a další vyslanci školských zařízení

F o too r e poo r táá ž ssaaaa

celého regionu, kteří tímto způsobem lákali
nové kamarády do svých řad. Scholaris je
krajskou akcí, proto není divu, že se prezentovaly také školy a učiliště z Olomouce,
Kroměříže, Uničova či Přerova.
Slavnostního zahájení Scholaris - burzy
škol, se účastnil náměstek Olomouckého kraje pro školství Ladislav Hynek, šéf
krajského školského odboru Miroslav
Gajdůšek, primátorka statutárního města
Prostějova Alena Rašková, její náměstkyně Ivana Hemerková a také šéfky Úřadu
práce a Okresní hospodářské komory
Věra Crhanová, resp. Helena Chalánková.
„Je to vynikající akce, kde na jednom
místě získají žáci základních škol přehled
o možnostech dalšího vzdělávání. V rámci
Scholarisu pořádáme na naší škole také
akci s názvem Den otevřených dveří. Nabízí se tak výhodná kombinace, kdy zájemci o studium, mohou navštívit přímo
prostředí naší školy,“ prozradil Večerníku

Scholaris zaznamenal rekordní účast středních škol a učilišť

Marek Moudrý, ředitel Střední odborné
školy podnikání a obchodu v Rejskově
ulici v Prostějově. „Potěšil nás velký zájem
převážně o vzdělávací programy Sportovní management a Marketing turismu.
U toho druhého to potvrzuje fakt, že se
dlouhodobě věnujeme cestovnímu ruchu. Jsme členem Asociace průvodců
a autorizovanou osobou Ministerstva
pro místní rozvoj v oblasti profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu. Naši
absolventi u nás mohou v této kvalifikaci
získat i vyšší odborné vzdělání. Sportovní
management je určen všem sportovcům,
kteří plánují spojit sport se svou profesní
kariérou. Na rozdíl od sportovních gymnázií poskytujeme odborné ekonomické
vzdělání,“ popsal dále Marek Moudrý.
Večerník se na názor zeptal rovněž zástupce ředitelky Střední zdravotnické školy
v Prostějově Martina Mokroše. „Burzu škol
považuji za jednu z priorit v náborovém
programu školy a s povděkem kvituji, že
můžeme představit spolu se svými krásnými kolegyněmi nový obor praktická sestra,“
pronesl a zároveň se podělil o příhodu, kdy
bylo potřebovat hned z rána ošetřit zkolabovaného návštěvníka. „Toho porazilo
velké horko v sále a bohužel i běžící vlna
chřipek a nachlazení. Záchrannou akci
naše děvčata, budoucí zdravotní sestry,

BYLI JSME
U TOHO
VIDEO&FOTOGALERIE

Zástupci škol lákali do svých #ad nové
studenty, nechybly ani praktické ukázky.
2x foto: Michal Kadlec

v pohodě zvládla,“ zkonstatoval spokojeně
Mokroš. Bohužel se celým jeho dnem nesla i smutná vzpomínka, jelikož postrádal na
Burze velkou osobnost a svého kamaráda.
„Nejenom mně je velice smutno, že zde
není emeritní ředitele Reálného gymnázia
a Základní školy města Prostějova Václav
Kolář, který si vždy na stánku ´zdravky´
změřil tlak a oba jsme věděli, jak to se zdravíčkem pana ředitele je,“ zavzpomínal na
nedávno zesnulého pedagoga a dlouholetého komunálního politika.
Tradičně prezentuje svoji nabídku
Gymnázium Jiřího Wolkera. „Zaměřujeme se na nadané žáky z páté a deváté třídy, kteří chtějí studovat střední školu, která
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jim vytvoří velmi dobré předpoklady k dalšímu vysokoškolskému studiu. Připravujeme budoucí lékaře, právníky, vědce,
techniky a řídící pracovníky s výborným
uplatněním v pracovní kariéře,“ pronesl
Michael Šmucr, ředitel GJW v Prostějově.
Značný zájem mezi příchozími vzbudil
také stánek střední školy ART ECON
v Prostějově. „Určitě ani na okamžik jsme
neváhali s prezentací na této perfektně
uspořádané akci. Je pro nás všechny velice
důležitá, protože se jedná o ucelenou prezentaci škol z celého regionu. Na jednom
jediném místě jsou zde pro studenty k dispozici veškeré informace, které by jinak
museli složitě hledat na internetu či přímo
v daných školách. Studenty není těžké získat v případě, že škola má dobré renomé
a kvalitní uplatnění svých absolventů. To

klikni na
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my naštěstí máme,“ tvářila se velmi spokojeně Helena Nevoránková, vyučující
odborných předmětů Střední školy ART
ECON, která připravuje studenty v uměleckých oborech, ale rovněž i ekonomicko-správních.
Čtvrteční Burzy škol se aktivně zúčastnila také společnost Mubea, která
se pyšní výrobním areálem v prostějovské průmyslové zóně. „Možná
někoho napadne, že my jako firma sem
dnes nepatříme, ale jde o omyl. (úsměv)
Sami disponujeme školicím střediskem,
navíc aktivně spolupracujeme s dvanácti
školami v Prostějově i okolí. Jejich žákům
nabízíme stipendium, pokud mají zájem
pracovat u nás,“ vysvětlil svoji účast na
Scholarisu Jiří Korda, vedoucí odborného vzdělávání společnosti Mubea.

poznámka redaktora

Letošní Scholaris zahájili primátorka Alena Rašková, její Pomyslné dve#e se netrhly u stánku Gymnázia Ji#ího Optimismem na Burze škol hý#il rovnž #editel St#ední odbornámstkyn Ivana Hemerková a námstek hejtmana Olo- Wolkera v Prostjov. O studium projevilo zájem mnoho né školy podnikání a obchodu Marek Moudrý.
návštvník0.
mouckého kraje Ladislav Hynek.
2x foto: Michal Kadlec, 1x foto: Martin Mokroš

Další ročník Scholaris, nebo chcete-li Burzy škol v Prostějově, se skutečně vydařil.
Malou kaňkou, ovšem z jiného soudku, byla skutečnost, že ve stejný den, kdy akce
probíhala, navštívil město „protidrogový“ vlak, který zastavil na prostějovském nádraží. Určen byl široké veřejnsti, především pak nejvíce ohrožené skupině, kterou je
mládež. Střední školy, které daly povětšinou svým žákům ředitelské volno, však akci
bohužel hromadně navštívit nemohly a kandidáti základních škol byli „trochu“
rozpolceni. Některým se podařil stihnout oboje, těm druhým, kterých byla většina,
však bohužel ne. Proto nabádáme: více koordinace mezi jednotlivými institucemi
by příště určitě neškodilo...
Michal Kadlec

„Základka“ Dr. Horáka slavila jubileum
Dřívější „Brněnská“ patřila v Prostějově k nejmodernějším školám
a díky schopnému vedení si získala
za dobu svého trvání renomé. Nic
na tom nezměnily ani kauzy z posledních let.

17111011325

Qeditelka Petra Rubáová s moderátory Terezou Kaštylovou a Štpánem Povýšilem.
Foto: Petr Ková(

Tomáš KALÁB

Stručnou historii školy, na jejíž chod
měl největší vliv dlouholetý ředitel Kamil Balák, připomněla současná ředitelka na úvod velice zdařilé akademie
v prostorách Městského divadla. Na ni
byli první listopadový čtvrtek pozváni
zástupci města, bývalí ředitelé a především rodiče současných žáků.
„Nás moderátory si vytipovaly paní
učitelky už počátkem školního roku,“
vzpomínal žák deváté třídy Štěpán Povýšil, na němž spolu s osmačkou Terezou Kaštylovou leželo hlavní břímě
provázet diváky originálním pásmem.
Učitelky Iveta Vykydalová a Ivana
Čeplová koncipovaly program jako cestování po různých kontinentech – přes
Afriku, Austrálii a Ameriku se diváci
přenesli do Evropy.

Takhle vypadal výlet do Afriky.

„Cizojazyčné texty připravovali různí
pedagogové a byly opravdové, rodilý
mluvčí by jim rozuměl,“ vysvětlila žákyně šesté třídy Zuzana Zapletalová,
další z moderátorů večera. Z prken, co
znamenají svět, zazněly nejen angličtina
a ruština, ale třeba i maďarština. Autentický dojem dotvářely jednotlivé národní kostýmy i motivy charakterizující
dané národy.

Foto: Petr Ková(

A na skok v Evrop...

Všude dobře, doma nejlíp. Na závěr
se všichni pomyslně vrátili do našeho
města, jehož hanácké prostředí evokoval pěvecký soubor Horáček. Jednotlivé
scénky se týdny nacvičovaly v různých
prostorách školy, poslední zkoušky pak
přímo na divadelním jevišti.
A co si z akademie odnesli účinkující?
„Určitě zajímavá zkušenost, stál jsem
před lidmi poprvé, počáteční tréma po-

Foto: Petr Ková(

stupně opadla a docela jsem si to užil,“
svěřil se Štěpán, který ale půjde ve svém
dalším vzdělávání trochu jiným směrem.
Naopak Zuzana už zkušenosti s dramatického kroužku měla. „Když vidíte tolik
lidí, tají se vám dech. Na druhou stranu
ta světla vás na jevišti natolik oslňují, že
do hlediště ani moc nevidíte,“ vysvětlila
školačka, která má na rozhodování o své
životní dráze ještě dost času.

17052610560

PROSTĚJOV Dáma v nejlepších
letech. Tak připodobnila měřítkem
lidského života svoji školu ředitelka
Petra Rubáčová na slavnostní akademii ke čtyřicátému výročí založení základní školy v ulici Dr. Horáka.

17110211292

Přes noc z 31. října na 1. listopadu došlo ke vloupání do prodejny potravin
ve Vrbátkách. Pachatel do objektu
vnikl po násilném překonání vstupních dveří a poté pronikl do skladu
obchodu. Z toho odcizil finanční hotovost jedenáct tisíc korun, cigarety
v předběžně vyčíslené hodnotě třicet
tisíc korun, alkohol za zhruba tři tisícovky a další zboží jako ponožky, čepice, čokolády a lepicí pásku. Celková
výše způsobené škody byla vyčíslena
na více než 40 000 korun. Provedeným prověřováním se prostějovským
kriminalistům ještě týž den jako
podezřelého podařilo ustanovit dvacetiletého muže z Karviné. Ten se
následně pod tíhou předložených
důkazů policistům k činu doznal. Pro
své jednání je podezřelý z přečinu
krádeže, za který mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

Zloděj dopaden
ve Vrbátkách

Ke krádeži došlo předminulou sobotu 4. listopadu kolem šestnácté
hodiny u hřbitova v Brodku u Prostějova. Tašku od dětského kočárku šestatřicetiletá žena nechala na
sedadle automobilu typu Huyndai
i30. Neznámému pachateli k jejímu odcizení stačilo několik minut,
během kterých rozbil skleněnou
výplň dveří a pro tašku se natáhl
dovnitř. Při násilném vniknutí do
vozidla pachatel poškodil i lak jeho
dveří. Tím majiteli způsobil škodu
předběžně vyčíslenou na patnáct
tisíc korun. Na dalších 5 100 korun
pak vyčíslila majitelka tašky škodu
na odcizených věcech. K těm mimo
tašky samotné patří také peněženka
s platební kartou, osobními doklady a finanční hotovostí 800 korun,
svazek klíčů, mobilní telefon a další
drobnosti. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže, přečinu
neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku a přečinu poškození cizí věci.
Pachateli v případě dopadení hrozí
dva roky vězení.

Pět minut u hřbitova

V noci ze středy 8. na čtvrtek 9. listopadu se dosud nezjištěný pachatel
vloupal do budovy Obecního úřadu
Dětkovice, který do objektu vnikl po
násilném překonání vstupních dveří.
Prostory prohledal, přičemž poškodil dvoje interiérové dveře a z kanceláře starosty obce odcizil brašnu
s projektorem typu BENQ MP721.
Svým jednáním obci způsobil škodu
vyčíslenou na sedm a půl tisíce korun
odcizením projektoru a na nejméně
pět tisíc korun poškozením budovy.
V případě dopadení a odsouzení pachateli tohoto skutku za přečin krádeže a přečin poškození cizí věci hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

VARHAN

PLUMLOV Tuhle parádu nejde
přehlédnout! Každý, kdo se někdy
vypravil k Podhradskému rybníku
v Plumlově, se jistě rád na své cestě
zastavil a pokochal výzdobou lemující
zdejší cestu. Tu ve svahu stoupajícím
k místnímu zámku už pět let vytváří
aktivní důchodkyně Věra Lišková.
A své originální dílo neustále rozšiřuje
a zdokonaluje.

nešila, ale bavilo by mě to,“ popisuje vyučená obuvnice Věra Lišková, která žije
v domě přes cestu. Výsledek její práce
není nijak oplocen a pokochat se jím bez
problémů může skutečně každý kolemjdoucí.
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nalo sedm desítek lidí natěsnaných
do nevelkých prostor. Kulisu celé akce
pak dotvářela pětice mohutných kamer
a stejný počet kameramanů televize
Noe, která pravidelně snímá vystoupení z Hudečkova cyklu „Má vlast“. „Jde
o koncerty v pozoruhodných místech
České republiky. Jeden z prvních se konal v kapli sv. Kříže na Karlštejně, kde
svého času odmítli i Michaela Jacksona,“
zmínil se Václav Hudeček.
Hvězda houslového nebe tentokrát vystoupila ve společnosti mezzosopranistky
Jany Hrochové a jejího manžela Martina
Hrocha, který hrál na cembalo a varhany. Na programu byly skladby Antonína
Dvořáka, J. S. Bacha a dalších převážně barokních skladatelů. Vybraná hudba skvěle
rezonovala s prostředím kostela.

PROTIVANOV, NIVA Minulý čtvrtek
9. listopadu o půl jedenácté dopoledne
došlo na komunikaci mezi Protivanovem a Nivou ke srážce dvou osobních

automobilů značek Fiat a Škoda. Šofér
prvně jmenovaného auta pak ještě navíc narazil do stromu. Po nehodě lékaři
ošetřovali dvě zraněné osoby.

„Dvaašedesátiletý řidič automobilu
značky Fiat se při jízdě k obci Niva
míjel s protijedoucím automobilem
značky Škoda, řízeným osmdesátiletým řidičem. Při míjení z dosud přesně nezjištěných příčin došlo k bočnímu střetu vozidel. Po něm vozidlo
Fiat vyjelo vpravo mimo komunikaci,
kde narazilo do příkopu a následně
do stromu,“ popsal událost František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Při dopravní nehodě došlo ke zranění
řidiče a spolujezdkyně ve Fiatu. Výše
způsobené hmotné škody na vozidlech byla předběžně vyčíslena na 110
000 korun. Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. „Příčiny, okolnosti
i míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření. Po prohlídce poškozených
automobilů policisté na místě zadrželi
G    D    %      osvědčení o registraci vozidla Fiat,“
  !
"%& doplnil František Kořínek.
(mik)

Výtěžek z akce putoval na záchranu
zdejších unikátních varhan. „Chceme
poukázat na špatný stav kostela a podat pomocnou ruku při jeho záchraně. Veškeré
dřevěné vybavení je napadeno červotočem a je otázkou času, kdy způsobí nenahraditelné škody. Benefiční koncert je tedy
prvním krokem jak odstartovat zachování
kulturní památky pro další generace,“ vysvětlil starosta obce Martin Obruča.
V letošním roce se v Mořicích chtějí zaměřit
na opravu varhan, jejichž dřevěné části jsou
díky červotočům ve velmi špatném stavu
a za několik let by již mohlo být na jejich
záchranu pozdě. „Společně s interprety jsme

ROZSTÁNÍ Světe div se, že to přežili. Z výšky čtyř metrů se v Rozstání zřítila vysokozdvižná plošina se
dvěma dělníky, navíc padající koš
oba muže ještě zavalil. Lékaři je
s těžkými zraněními převezli do olomoucké nemocnice...
„Ve středu osmého listopadu před
čtrnáctou hodinou došlo v Rozstání
z dosud přesně nezjištěných příčin
ke zlomení spodního ramene zvedací
plošiny vozidla Multicar. Následkem
toho došlo k pádu pracovního koše
stroje se dvěma muži z výšky přibližně čtyř metrů. Oba utrpěli zranění,
se kterými byli převezeni do Fakultní
nemocnice Olomouc. Alkohol byl
u všech zúčastněných pracovníků
vyloučen provedenými dechovými
zkouškami,“ zkonstatoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov. „Pracovní stroj byl na místě zajištěn k provedení odborného zkoumání. Příčiny,
okolnosti i míra zavinění události jsou
předmětem dalšího šetření,“ dodal
Kořínek.
(mik)
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Na cestě ulicí V. B. Plumlovské klesající
z centra k Podhradskému rybníku můžete v současnosti spatřit zhruba dvacet
tu více, tu méně strašidelných, ale vždy
stylových a osobitých panáků. Největší
z nich tady leží s vyřezanou dýní místo
hlavy. Na první pohled je patrné, že to
zřejmě s oslavami Halloweenu poněkud
přehnal. Další z převážně poetických
strašidel, čarodějnic či skřítků na sobě
mají pozoruhodné „šaty“, které v sobě
nezapřou originální myšlení jejich autorky. Někteří čistě přírodní tvorové pak ze
všeho nejvíce připomínají hrdiny snímku
Jana Svěráka Kuky se vrací.
Svah, kde je tato paráda k vidění a na jehož vrcholu ční plumlovský zámek, býval
řadu let zarostlý neprostupným roštím.
„Upravili jsme si zídky a pustili se do
výzdoby. Téměř vše, co tu vidíte, jsem
vyrobila sama. Využívám k tomu špalky,
klacky, cokoliv, co nejdu v lese. Hlavy
těch panáků pak vytvářím z polystyrenu.
Někdy používám i staré panenky. Kostýmy šiji sama, často k tomu využívám
látky z rozstříhaného oblečení, které
jsem nakoupila po second handech.
Sama jsem oblečení na zakázku nikdy

Martin ZAORAL

Vitální žena svoji výzdobu pravidelně
mění v závislosti na ročním období či právě probíhajících svátcích. Zcela jiné postavičky tu najdete během Halloweenu,
adventu, Velikonoc či letních prázdnin.
Vždy v sobě nesou jasný rukopis a často
i smysl pro humor své autorky. Tu těší
zájem ze strany kolemjdoucích, kteří si
zábavné figurky často fotí. Na druhou
stranu se poměrně často musí potýkat
se zloději či vandaly, kteří nijak nezajištěnou výzdobu někdy plundrují. „Například tomu ležícímu panákovi letos
vzali už dvě flašky. Jestli si někdo ovšem
myslel, že je v nich alkohol, tak se spletl,
byla to jenom obarvená voda. Aspoň se
z ní neotráví,“ usmívá se paní Věra, která
v minulosti přišla i o hodnotnější věci.
„Měla jsem tu takový keramický vozík tažený kohoutem či žábu. To vše je bohužel
pryč. Na domě máme malou kamerku
a výzdobu osvětluje světlo se senzorem
pohybu. Ale i tak to někteří stále zkouší,“
posteskla si dáma, kterou však nenechavci
od jejího zápalu dosud rozhodně neodradili. „Jsem v důchodě, mám dost času
a tak se bavím. Dokud budu moci, budu
výzdobu stále rozšiřovat a zlepšovat,“ uzavřela Věra Lišková, která v pátek 10. listopadu oslavila své 69. narozeniny.

Zlodìje hlídá kamera

Martin ZAORAL

OTASLAVICE Tohle bude široké okolí Otaslavicím závidět! Po
dlouhých a náročných přípravách si
uplynulou středu 8. listopadu převzala stavební firma areál naprosto
zchátralého koupaliště nacházejícího se uprostřed zeleně na okraji
obce. Tím byla zahájena celková rekonstrukce bývalé plovárny, o které
se hovoří již řadu let. A příští rok na
začátku letních prázdnin by se zde
lidé měli koupat v novém biotopovém koupališti.

hovoří více jak deset let. Náklady na
ni nakonec dosáhnou zhruba patnáct
milionů korun. Drtivá většina místních je však z odstartování rekonstrukce nadšená. „Je to nádherné a slunné
místo. Vždy, když jdu kolem, říkám si,
jaká je škoda, že koupaliště nefunguje. Těším se, jen to nesmím vnučkám
hned prozradit, nedaly by pokoj, kdy
tam už konečně půjdeme. Na Vánoce
pro ně ráda pořídím nové plavečky,“
vyjádřila se například Jana Bernátková
z Otaslavic.
Jediné námitky ohledně celého
projektu se objevily v souvislosti
O obnově koupaliště v Otaslavicích se s možnými provozními náklady

Pod stromeček se v „Metlích“
budou nadělovat nové plavky

pání před klasickým bazénem. Díky
nízkým nákladům se může i vstupné
pohybovat ve výši do padesáti korun,“
reagoval starosta Otaslavic Marek
Hýbl.
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a obavami z toho, aby si obec neudělala ´černou díru do rozpočtu´.
„Biotopy mají výhodu ve velmi nízkých provozních nákladech. Proto
jsme upřednostnili tuto formu kou-

Smržice (mls) - Klub českých turistů
Smržice pořádá tuto sobotu 18.
listopadu letošní poslední zájezd
a to do Bučovic. Jedná se o velice
atraktivní akci, během které bude
otevřený i bučovický zámek. Jedna
z kontrol bude umístěna v hospodě
nabízející zabíjačkové speciality, na
jiné se zase bude točit pivo ze Slavkovského pivovaru. Autobus bude
odjíždět v 6:45 hodin od smržické
školy, v 6:50 od prostějovských lázní, v 7:00 z hlavního nádraží v Prostějově a v 7:10 z Brodku u Prostějova. Účastníky zaveze do Bučovic,
kde bude registrace pochodu. Připraveny budou trasy dlouhé 25,
21, 11 a 5 km. Objednat místo
v autobuse si můžete přímo v KČT
Smržice nebo na emailové adrese
balcom@email.cz.

Turisté se vydají
"% $%,$

Konice (mls) - Koničtí profesionální hasiči se konečně dočkali!
Dnes, tj. v pondělí 13. listopadu,
v 10:00 hodin bude slavnostně
otevřena nová stanice HZS v ulici
Chmelnice. Po třinácti měsících,
kdy začala výstavba nové stanice
na „zelené louce“, se budou moci
profesionální hasiči přestěhovat
do nového objektu. Slavnostního
otevření se zúčastní řada významných osobností z celé ČR. Jedná se
o završení několikaleté snahy o vybudování odpovídajících prostor
pro výkon služby konických profesionálních hasičů.

Slavnostní otevøení
%  

RYCHLÝ
NÍK
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Podobné koupaliště už vzniká také
v Laškově. Zde by se náklady na
jeho vznik měly pohybovat kolem
pěti milionů korun. Termín dokončení je však stejný jako v Otaslavicích, a to 30. června 2018.

Koupací biotopy jsou umělé vodní nádrže, v nichž se voda čistí
pomocí rostlin a mikroorganismů
ve štěrkovém loži. Jde v podstatě
o stejný princip, který využívají
i tzv. kořenové čistírny odpadních
vod. Zhruba polovina vodní plochy je určena ke koupání, druhou
půlku tvoří čisticí zóna s mokřadními rostlinami. Oproti klasickému bazénu dochází k úspoře
vody, energie nutné pro cirkulaci
a filtraci vody a také nákladů na
její chemickou úpravu.

Vícov (mls) - Ve Vícově před nedávnem dokončili budování kanalizace a nyní se mohou pustit do
zvelebování obce. Zastupitelstvo
kvůli obnově veřejné zeleně v centru oslovilo sedm firem a dostalo šest
nabídek. Ve výběrovém řízení nakonec zvítězila firma vícovského zastupitele Radima Luňáčka, který se
kvůli možnému střetu zájmu vzdal
v tomto bodě hlasování. Za obnovu
zeleně by měla společnost inkasovat 204 490 korun, což je nejméně
z předložených nabídek. Hotovo by
mělo být do 20. listopadu, za každý
den případného prodlení firma zaplatí tisíc korun pokuty.

Firma zastupitele
vysadí zeleò

STRAŽISKO V minulém čísle Večerníku vyšel pod titulkem „Zlila se na chatě, pak mlátila
záchranáře“ článek o čtyřicetileté ženě, která
v důsledku kombinace alkoholu a léků napadala záchranáře, policisty i zdravotní sestru.
Text byl doplněn o fotografii stavení, ve kterém se měla oslava konat. Jak se ukázalo,
k celému incidentu nedošlo v objektu zachyceném na fotografii, ale na neomítnuté chatě
stojící v jeho těsném sousedství, kterou si celá
G% $   F$
skupina pronajala. Majitelům chaty zachyce- %#   $  ' 
„Stará škola“ v novém
né na původně uveřejněném snímku se tímto    !
Foto: Martin Zaoral Bedihošť (mls) - Zateplení domu,
omlouváme.
(mls) 
oprava balkónů, nová brána do dvora
a výměna osvětlení. To je výsledek opravy „staré školy“, kterou v těchto dnech
dokončují v Bedihošti. Dle informací
Večerníku jde všechno dle harmonogramu.
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Foto: Martin Zaoral

Věra Lišková z Plumlova se v důchodu vyřádí..
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se dohodli, že při koncertě zazní i doposud
nerestaurované varhany,“ uvedl Obruča,
kterého jsme se před začátkem akce zeptali,
kolik peněz se již podařilo vybrat.
„Zatím se jedná o částku necelých padesáti
tisíc korun, ale jednáme ještě s dalšími firmami, takže věříme, že výtěžek sbírky brzy
vzroste,“ reagoval mořický starosta.
Obec za tímto účelem zřídila transparentní účet č. 5064135329/0800, na
který může kdokoliv v průběhu následujících let posílat dary a také sledovat
výši vybraných prostředků. „Děkujeme za vaši podporu!“ vzkázal Obruča
na závěr.

6 7   '   &. (  !G  !
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Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

V Rozstání se zøítila
plošina, i se  &$% '
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MOŘICE Ve správný čas na správném místě. Přesně tak se cítili všichni,
kteří na svátek sv. Martina zamířili do kostela v Mořicích. Zdejší kaple je
totiž zasvěcena právě světci všeobecně známému díky jeho bílému koni. A tak zatímco na jiných místech republiky ve stejný čas pojídali svatomartinské husy či popíjeli mladé víno, v Mořicích se mohli zaposlouchat
do tónů duchovní hudby v podání slavného houslistyVáclava Hudečka
a jeho hostů. Večerník byl u toho!

Martin ZAORAL

pro Večerník

původní reportáž

přesně v den patrona vojáků a cestovatelů

V regionu máme dva kostely sv. Martina. Jeden z nich najdeme ve Ptení, další
v Mořicích. Druhý jmenovaný je sice
výrazně menší, jeho neobvyklá architektonická kompozice i bohatá sochařská
výzdoba z něj však činí nejen dominantu
obce, ale i člena užšího výběru nejpozoruhodnějších barokních staveb Prostějovska. A jak jinak: jeho interiéru vévodí
obraz římského vojáka na bílém koni,
kterak se právě dělí o svůj rudý plášť se
žebrákem.
V kostele se již třetím rokem pořádají
hudební koncerty. Uplynulou sobotu
se zde během dvou po sobě jdoucích
vystoupení představil český houslový
virtuóz Václav Hudeček. Při každém
z nich bylo beznadějně vyprodáno,
což ve zdejších podmínkách zname-

[   )\ OSOBITÁ STRAŠIDLA
HOUSLISTA
HUDEČEK
PŘISPĚL
NA
ZÁCHRANU
MOŘI
C
KÝCH
Koncert v kostele sv. Martina se konal
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Okradený starosta!
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rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...

Pondělí 13. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

„ZPÍVÁM BOS, PROTOŽE JSEM V PARTĚ BOSS!“

„Buďme sami aktivní, ať nejsme zase čtyři roky v prdeli,“ vyzývá Tomáš Klus
PROSTĚJOV Na rozhovor s Tomášem Klusem jsem se moc těšil.
A nezklamal se. Na pohodovějšího
a upřímnějšího člověka totiž hned
tak nenarazíte, osobně se mi to nezadařilo už pěkně dlouho. Zpěvák
a herec původem z Třince zavítal
v rámci svého turné do Prostějova
poslední říjnovou sobotu a nejen
kvůli k jeho profesním kvalitám
nebylo divu, že koncert ve Společenském domě byl beznadějně
vyprodaný. Večerníku věnoval čerstvý trojnásobný tatínek půlhodinku před samotným vystoupením.
A bavili jsme se o všem možném
od rodiny, přes politiku, zpívání
až po jeho olympijské ambice. Nevynechali jsme ani herecké role
a dozvěděli se, proč na koncertech
zpívá bos...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
erník
se ptal

Michal
KADLEC
C
 Jak se cítíte před prostějovským
vystoupením?
„Jsem naprosto v pohodě. (úsměv) Už
proto, co se děje u nás doma... Nám
se v kapele stala taková věc, že jsme
se rozrodili. Jsme čtyři členové skupiny a máme dohromady už devět dětí.
A všechny v rozmezí od nula do čtyř
let, takže si asi umíte představit, co to
pro nás, táty, znamená. A s klukama
jsme se shodli na tom, že na koncerty
vlastně jezdíme odpočívat. (směje se)
Takže tím potvrzuji, že jsme všichni
v naprosté pohodě a já osobně se mám
skvěle.“
 Máte už zkušenosti s místním
publikem?
„Už nějaké mám, vystupovali jsme
tady před časem v rámci Hanáckých
slavností a také jsme hráli pro tenisty
v rámci uzavřené akce. Ale co se týká
našeho turné Recyklus, to vím stoprocentně, že jsme tady ještě nebyli!“
 Možná jen minimum vašich
příznivců tuší, že jste tady vlastně
nemusel být, že jste klidně mohl
být olympijským vítězem a věnovat
se sportu. V roce 2002 jste se totiž
stal mistrem Evropy v moderním
pětiboji...
„A věřte, že já se chtěl stát olympijským
vítězem! Ale pak mě to bohužel přestalo bavit. Sportoval jsem poměrně
dlouho, začínal jsem už v sedmi letech
a jelikož jsem dosti houževnatý člověk,
hodně se do toho ponořil a už ve čtrnácti letech byl v Praze jako civilní člen
Dukly Praha. Denně jsem absolvoval
osmihodinové tréninky a celý můj
mladý život směřoval k vysněné účasti

na olympijských hrách. Ten evropský
titul v moderním pětiboji měl být jen
jakousi předzvěstí...“
 Kde se tedy vaše sportovní kariéra zadrhla?
„Život v Praze poskytne člověku určitou volnost a kolem mě se zároveň
výrazně rozrostla škála přátel. A mezi
nimi byli i lidé, kteří se sportem neměli
vůbec nic společného. Je vůbec nezajímalo, že jsem právě zaběhl rekord na
dvě stě metrů, byli to totiž převážně
j
divadelníci a muzikanti. Začal jsem
se
s nimi setkávat stále častěji a právě oni
mě přivedli na zcela jiné myšlenky, které vzápětí zcela zvrátily můj dosavadní
život a dovedly mě k tomu, co dělám
teď.“
 Jste herec a muzikant. Začněme
tím druhým, jaké byly vaše začátky?
„Právě v rámci těch divadelních a muzikantských mejdanů v Praze jsem
znovu začal hrát na kytaru a zpíval některé své vlastní písničky. Lidem se to
líbilo, takže sportu jsem dal definitivně
vale. Začal jsem koncertovat, k tomu
všemu i dost pít a jíst, takže
jsem kynul a kynul... Pak
mi ale přišla do života
současná manželka
Tamara a záhy první dcera Josefína. V tu chvíli jsem začal
znovu sportovat a dbát víc
na své tělo. K tomu všemu přibyly ty nádherné starosti o malé
dítě. V tu dobu
jsme tak ze
svého života

absolutně odsunul
alkohol a nepiju ho
dodnes.“
 V roce 2012 jste
úspěšně absolvoval
akaDivadelní
demii múzických
umění. Jak se muzikantství snoubí
s herectvím?
„Jde o dvě velmi příbuzné věci. Navíc v tom
malém českém rybníčku je na hudební scéně strašně moc lidí, kteří jsou
zároveň velmi dobrými herci. Namátkou můžu jmenovat Michala Malá
éh či JiJirku
k M
háčk Ví
látného
Macháčka.
Víte, my

nemáme moc finančních prostředků na
to, abychom uspořádali nějakou koncertní megašou. Ale herecká průprava
nám parádně pomáhá při komunikaci
s lidmi a hlavně diváky při našich koncertech. Herectví každopádně hodně
pomáhá zpěvákovi v jeho kariéře.“
 S vaším nerozlučným parťákem
kytaristou Jiřím Kučerovským jste
začínali jako „předskokani“ kapely
Chinaski. Jak vzpomínáte na tuto
dobu?
y úplně
p úchvatné! Jen
J mě straš„To bylo
ně mrzí, že při dopravní nehodě v roce
2008 zahynul bubeník Chinaski
Pavel Grohman, který nás
vlastně objevil a u Michala Malátného prosadil
jako předskokany při jejich koncertech. Jezdili
jsme po turné skupiny Chinaski, která si
pak jako bubeníka na

čas angažovala Davida Kollera. Takže
jsem s kolegou Jiřím Kučerovským
vystupoval s opravdovými legendami
české muziky.“

si ji kupodivu vzali za svou! Například
komunisté píseň přehrávali na svých
mítincích, což mi připadá dodnes úplně
ujeté... Je ale také o tom, jak furt jenom

Za Českého slavíka jsem rád,
ale také jsem rád za to, že jsem
se z toho nezbláznil a zůstal
takový, jaký jsem! Zjistil jsem,
že sláva jako taková vůbec
neexistuje,
n
eexistuje, je to pouhá iiluze...
 Právě v již zmíněném roce 2012
jste získal titul Český slavík. Jak moc
vás to potěšilo?
„To lze těžko popsat.
V tu dobu jsem se sám
pohyboval v takové velké
bublině slávy. Zjistil jsem
ale už tehdy, že sláva jako taková vůbec neexistuje, je
to pouhá iluze. Sice

„No jéjej! Mě by fakt bavilo střihnout
si roli nějakého záporáka. Z hlediska
herecké invence je to pro mě velká výzva. Větší než dělat nějakého dobráka.“
 Jak jste zmínil, od září tohoto
roku jste trojnásobným tátou. Jak
stíháte rodinný život s tím uměleckým?
„Budete se divit, ale naprosto v pohodě. Já jsem si svůj život upravil tak,
že pracuji čtyři dny v týdnu a tři dny
v kuse jsem pak doma s rodinou.“
 Takže dětí bude ještě víc?
„Nevím, ale aktuálně jsme s manželkou vyhlásili stop stav! (směje se) My
totiž nemáme moc spavé děti, takže
když jsem doma, marně sním o tom,
že se krásně vyspím třeba do osmi
nebo do devíti hodin ráno. Ale nestěžuji si, strašně mě baví být svým dětem
nablízku, starat se o ně, vstávat k nim
v noci a užívat si tatínkovství. Doporučuji to všem chlapům!“(úsměv)
 Turné Vaší kapely se jmenuje
Recyklus. To vypadá, že se z vás stal
nyní i ekologický aktivista...
„Ten název jsem vymyslel já. Byl jsem
před časem na dovolené v Indonésii,
kde je na některých místech až nepříjemně vidět, v jakém zlém stavu
je naše planeta. Tam jsou mnohdy
i chvíle, kdy nemůžete vyjít do moře,
protože pláž je plná odpadků. Dokonce několik hodin nemůžete ani
jít ven, protože tam často vypalují
deštné pralesy a nedá se dýchat. To
všechno mě vedlo k tomu, že tyto
věci chci s lidmi konzultovat a na toto
téma chci zpívat i pořádat koncerty.
My v této zemi pořád řešíme nějaké
žabomyší války o tom, co kdo řekl,
co je stále dražší, a vůbec si neuvědomujeme, že pod nohama nám umírá
společný domov, naše planeta, kterou
společně obýváme. A bez rozdílu
toho, kdo v co věří, kdo čím je nebo
kdo kolik bere peněz. Proto Recyklus
a v sálech máme rozmístěné upravené
kontejnery na tříděný odpad.“
 Můžete ozřejmit svým fanouškům, a hlavně fanynkám, které se
na to neustále ptají, proč na koncertech zpíváte bos?
„Aby bylo patrno, kdo je v naší partě
boss! (smích) Ne, vážně. Já zpívám
bosky z toho důvodu, že v momentě,
kdy člověk dá prostor, aby jím prostupovaly určité energie, je schopný cítit
život daleko hmatatelněji. A cítí věci,
které dříve přehlížel. Když jsem bos,
cítím se i na koncertech daleko líp
a dokáži se naladit i na prostředí, ve
kterém vystupuji. Nohy totiž obsahují spoustu bodů, kterými se absorbuje
energie, šošolkou na hlavě to vychází
ven. Navíc chodit bosý i venku je
příjemné a zdravé, zkuste to někdy.“
(úsměv)
 Díky a kdy vás opět uvidíme
v Prostějově?
„Přesně nevím, ale osobně doufám, že
co nejdříve. Mám toto město rád.“

brbláme, co nás štve, a nic s tím neuděláme. A pak tuto pí
písničku zpíváme
n samo vyřeší.
a myslíme si, že tím se něco
Můžu všechny ujistit, že nevyřeší! Navíc
za mnou chodili lidé a říkali - ty jsi jim
zm
to dal! Ty všechno změníš!
Přitom ta
píseň je o tom, že každ
každý z nás má silu
něco změnit, ale pouze tehdy, začne-li
děla “
skutečně sám něco dělat.
 Takže i z těchto d
důvodů na koncertech Pánubohu d
do oken opět
takzvaně „dáváte“?
„Jistě. Ta písnička za to přece nemůže!“
 Právě teď mám
máme po volbách.
zas na čtyři roky
Myslíte si, že jsme zase
v prdeli?
„Já jsem věčný idealista a mám povoláumožňu abych si i ty
ní, které mi to umožňuje,
idealizov Moc bych si
nejhorší věci idealizoval.
dopad jak dopadly,
přál, ať už volby dopadly,
aby si lidé vzájemně nevyčítali, jestli
volili Losnu nebo Maž
Mažňáka. Mluvme
spolu o věcech, které cchceme změnit,
a o tom, komu věřím
věříme, že je změní.
A abychom nebyli na další čtyři roky
sa aktivní a zav prdeli, musíme být sami
pojit se do veřejného života a zajímat
n možné, aby
se o politiku. Přece není
za
nás politika začala zajímat
až týden
před volbami ve chvíli, kdy je někomu
potřeba hodit do urny hlas...“
 Je o vás známo, že zpíváte pouze
písníčky, které si sám složíte. Nikdo
jiný pro vás tedy nesk
neskládá?
„Je to tak, výhradně ppoužívám svoje
texty. Když mi napíše text někdo jiný,
jsem z toho nervózní a nejde mi to.
Párkrát jsem vystupov
vystupoval při vzpomínkových koncertech na Karla Kryla či
co jsou v obou
Michala Tučného, což
případech moje ´srd
´srdcovky´. Zpíval
jsem tam jejich písničk
písničky a mohu vám
říct, že jsem z toho bylp
byl psychicky úplně
vedle, přestože k těmto chlapům mám
obrovskou úctu. Mě to
totiž nejenom při
zpívání, ale i v osobn
osobním životě mezi
lidmi baví autenticita a přirozenost.
prezen
Já fakt neumím prezentovat
cizí texty
a tím i cizí názory...“
 Máte za sebou i krásnou
k
herecT bratři. Před
kou roli v pohádce Tři
rokem jste se ale ve Všechnopárty
svěřil Karlu Šípovi, žže nyní toužíte
Foto: Michal Kadlec
li nějakého
ěj kéh zloducha.
l d
po roli
To platí
jsem o ní dlouhá léta snil, pak jsem ji stále?
měl, ale ve skutečnosti to byla pouze
změna úhlu pohledu jiných lidí na mě,
nic jiného. V mém životě se absolutně
nic nezměnilo. Zisk Českého slavíka
TOMÁŠ KLUS
byl pro mě tečkou za tím vším, za čím
jsem se kdy hnal. Ten Slavík byl pro mě
✓ narodil se 15. května 1986 v Třinci
taky zlatou olympijskou medailí, po
✓ je ženatý, s manželkou Tamarou má čtyřkteré jsem jako kluk toužil a klidně jsem
letou dceru Josefínu, ročního syna Alfréda
ji také mohl mít. Navíc to ocenění poa letos v září se jim narodila dcerka Jenovéfa
pularity přišlo strašně rychle, hned po
✓ v roce 2002 získal zlatou medaili na
vydání naší desky Racek, na které byly
první hity Nina a Pánubohu do oken. dorosteneckém Mistrovství Evropy v moderním pětiboji
Tyto dvě písně mě a kolegy z kapely ✓ pět let poté vyhrál s písní Dopis pěveckou soutěž CzechTalent ve Zlíně
✓ v roce 2008 vydal svoji první sólovou desku Cesta do záhuby
vlastně ´udělaly´. Takže abych to zkrátil, za Českého slavíka jsem rád, ale také ✓ během následujících dvou let vystupoval jako „předskokan“ kapely
jsem rád za to, že jsem se z toho nezbláz- Chinaski
✓ v roce 2011 získal stříbrného Českého slavíka, o rok později se stal
nil a zůstal takový, jaký jsem.“ (úsměv)
 Před rokem jste říkal, že váš nej- dokonce vítězem této prestižní ankety
✓ v roce 2012 úspěšně absolvoval studium herectví na DAMU
větší hit Pánubohu do oken jste už
✓ je několikanásobných držitelem cen výročních Andělů
přestal na koncertech zpívat. Proč?
✓ v roce 2014 hrál v pohádce Tři bratři v roli nejstaršího syna Jana, který se
„Já ho už po čtyřleté pauze zase začínám
vydá osvobodit zakletou princeznu Růženku
zpívat! Tuto píseň jsem tak dlouho ne✓ mezi jeho hlavní koníčky i nadále patří zejména sport
zpíval proto, protože mě mrzelo, že se
zajímavost: už několik let nevypil ani hlt alkoholu, při rozhovoru s Večermyšlenka, proč vznikla, nestřetla s tím,
níkem si zapálil ubalenou cigaretu. Prý výjimečně...
kam mířila. Lidi, o kterých ta píseň je,

17101871221

vizitka

letos slavíme jubileum...
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Magistrát BEZÚPLATNĚ :
převede pozemky pod NCP
PROSTĚJOV „Kde bude chybět pět „mega?“ Takto zjednodušenou
otázkou lze vyjádřit jeden z argumentů opozice na pondělním
mimořádném jednání zastupitelstva, které se týkalo především
bezúplatného převodu pozemků pod stavbou Národního centra Prostějov. Koaliční partneři se rozhodli, že do spolku ´Prostějov
olympijský´, jehož je magistrátem zakládajícím členem, vloží pozemek tak, jak to požaduje Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy, aby mohla být vyplacena přislíbená dotace.
V nezvyklém ranním čase již od osmi
hodin ožily minulé pondělí reprezentativní prostory radnice, které se po týdnu
opět zaplnily prostějovskými zastupiteli. Z mimořádného jednání bylo omluveno trio Sekaninová (ČSSD), Balák
(PéVéčko) a Filouš (nezařazen), přítomen nebyl ani Faltýnek (ANO 2011).
Tematika Národního centra je tradičním jablkem sváru mezi koalicí a opozicí, proto předsedající schůze, kterou
byla primátorka Alena Rašková, úzkostlivě trvala na diskusních příspěvcích dvakrát dvě minuty. První opoziční „vlaštovkou“ byla Hana Naiclerová
(nezařazená), která se zajímala o povolení užívání olympijské symboliky.
Primátorka vzápětí ujistila, že předseda Českého olympijského výboru Jiří
Kejval s tímto vyslovil souhlas.
Jízlivé poznámky z řad několika málo
opozičníků však pokračovaly. Podle
nejhlasitějších kritiků přichází město
převodem o pět miliónů korun. „Poze-


PROSTĚJOV Velmi slušně se uplynulý čtvrtek vpodvečer lidmi zaplnila
jídelna Reálného gymnázia a Základní
školy města Prostějova. Občané z Tylovy, Dobrovského, Okružní ulice,
celého sídliště Šárka I dalších lokalit
měli značný zájem se potkat s radními

mek přece neztrácíme, bude na něm stát
tělocvična pro naše občany,“ snažil se koalici věcně pomoci Tomáš Blumenstein
(ODS). „To jsme se všichni zbláznili?“
přidal se náměstek hejtmana František
Jura (ANO 2011), který připomněl, že
od schválení záměru se systematicky
hledají problémy. „Všichni tvrdí, že chtějí,
aby lidé v našem městě sportovali, ale...
Kolem toho ALE se už strhla hysterie,“
pokračoval Jura a vše doložil výroky, že
si centrum ´někdo vyloboval´... „Je jasně
vidět, kdo chce, aby tady stál objekt ku
prospěchu města, a kdo ne. Každý volič
ať si udělá obrázek...,“ zakončil svůj emotivní výstup Jura. Zastupitelé ze Změny
pro Prostějov poté upřesnili, že nechtějí
klást překážky stavbě samotné, jde jim
pouze o neúčast města v tomto podniku.
„Ať si centrum postaví na svém a za svoje peníze,“ shrnul požadavky člen Pirátů
Petr Kapounek.
„Sedmdesát procent ministerstvo
školství, třicet užívající spolky,“
objasnil kolegům pokrytí provozních nákladů František Jura, který

neb jaktavlastnì
ahlasovala
opozice...
PROSTĚJOV Prostějovské zastupitelstvo odsouhlasilo bezúplatný převod pozemků spolku
´Prostějov olympijský´ většinou
hlasů zúčastněných komunálních politiků, a to napříč politickým spektrem. Jak Večerník zjistil, objevilo se pouze pět členů
opozice, která si přeje investici za
více než sto milionů ve prospěch
sportu mládeže zmařit. Spolek
přitom pozemky za velodromem
nutně potřeboval mít ve svém
vlastnictví, aby tím splnil nově
dané podmínky k získání dotace
na výstavbu Národního centra.
Jak Večerník informuje na jiném
místě tohoto vydání, okolo převodu se strhla dlouhá diskuse mezi
zastupiteli. Co nás však druhý den
zaujalo, bylo nepravdivé tvrzení na
stránkách deníku MF Dnes. Autor
článku přinesl z jednání prostějovského zastupitelstva zprávu, podle
níž byla většina členů opozice kromě ODS proti. Buď ovšem byl na

jiném zastupitelstvu, nebo přehlédl
hlasovací tabuli, která výsledky zcela jasně a zřetelně znázorňovala...
Podle těchto výsledků bylo při
hlasování v obřadní síni radnice přítomno 32 zastupitelů. Pro
převod pozemků zvedlo ruku
22 přítomných, 3 se zdrželi, 2
nehlasovali a pouze 5 jich bylo
proti! Nesouhlas vyslovili jmenovitě Petr Kapounek, Jan Navrátil,
František Fröml (všichni Změna
pro Prostějov), Hana Naiclerová
a František Švec (oba nezařazení). Ostatní hlasovali PRO, ať už
to vedle členů koaličního seskupení ČSSD, PéVéčko a KSČM
byli Tomáš Blumenstein, Milada
Sokolová (oba ODS), František
Jura, Marcela Župková (oba ANO
2011), Marek Moudrý (TOP 09
a Nezávislí Prostějované), Petr
Kousal (KDU-ČSL). Další tři
opoziční zastupitelé - Zuzana
Bartošová (KDU-ČSL), Petr Lysek (Změna pro Prostějov) a Aleš

Nevrla (TOP 09 a Nezávislí Prostějované) - se hlasování zdrželi,
zbývající dva opozičníci nehlasovali podle protokolu vůbec - Jaroslav Faltýnek (ANO 2011) a Aleš
Matyášek (TOP 09 a Nezávislí
Prostějované).
Kde tedy autor článku v deníku
MF Dnes přišel na to, že většina
opozice hlasovala proti kýženému
převodu pozemků? Těžko říct. Asi
znovu podlehl našeptávání k překrucování faktů, o což se někteří
snaží již více jak tři roky. Sami
přitom nic pozitivního nejenže
nezrealizovali, ale ani nenavrhli.
Naprostou pravdu má opoziční
zastupitel a náměstek hejtmana
Olomouckého kraje pro sport
František Jura, když tvrdí, že okolo
výstavby Národního centra, které bude využívat také veřejnost
a hlavně děti z prostějovských
škol, se strhla nebývalá a nepochopitelná hysterie. Té bohužel nahrávají i některá média...
(mik)

           
„Místa k parkování jsme udělali všude, kde to šlo,“
ujišťoval první náměstek Z. Fišer
a dalšími představiteli prostějovského
magistrátu. Obyvatelé nejenže chtěli
znát aktuální stav probíhající druhé
etapy revitalizace nejstaršího sídliště,

ale zajímali se o další investice města
do této lokality a rovněž se radním svěřovali se svými problémy. A došlo i na
oprávněné stížnosti...

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC

Setkání s občany lokality okolí Tylovy
ulice a sídliště Šárka se zúčastnila téměř
kompletní rada města, chyběli pouze
Bedřich Grulich a Václav Šmíd. Naopak
Večerník stejně jako v předešlých
případech v Žešově, Čechovicích a Vrahovicích přítomen byl.

„Největší akcí letošního roku byla regenerace
druhé části Tylovy ulice, ve které jsme kromě
nové silnice, chodníků a veřejné zeleně vybudovali spoustu nových parkovacích míst.
A věřte, že jsme je udělali všude, kde to jen šlo.
Investovalo se ido této školy, kde nyní sedíme.
>>>pokračovánínastraně15

17110711306

Tomáš KALÁB

má z titulu své krajské funkce asi
nejkomplexnější informace. Navíc
jednou z mnoha podmínek pro
udělení dotace je dvacetiprocentní
užití haly veřejností.
Zastupitelstvo nakonec postupně
zamítlo návrhy na odložení převodu
pozemků do vyjasnění olympijské
symboliky, dodání dalších podkladů
či vyhlášení záměru prodeje pozemků.
Pro bezúplatný převod hlasovalo dvaadvacet zastupitelů.
Téma Národního centra přišlo na přetřes
ještě v další části, kdy se zastupitelé vrátili
k bodům, které nestihli projednat minulý
týden na šestadvacátém, dvoudenním
zasedání. Přestože po předchozím schválení bezúplatného převodu pozemků už
vystoupení města ze spolku ´Prostějov
olympijský´ postrádalo smysl, neopomněli kritici upozornit na fakt, že vzhledem
k parametrům je hala předem diskvalifikovaná z mezinárodních soutěží. Zajímavým faktem je, že nejdříve kritikům
vadí menší dostupnost pro amatérské
sportovce, vzápětí tam naopak chtějí
profesionální klání! Zde se prostě hodí
jedno doplněné přísloví, kdo chce psa
bít, hůl si opozice vždy najde...
Pro vystoupení ze spolku nakonec
hlasovalo pouze čtyři zastupitelé, což
na schválení logicky nemohlo stačit.
I v tomto případě tak nastala jednoznačná prohra opozičníků, kteří v případě
Národního centra opětovně nedokázali
přesvědčit o své „pravdě“.
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Unikátní
protidrogový
v Prostějově
PROSTĚJOV Pokud jste ve
čtvrtek 9. listopadu cestovali
na prostějovské hlavní nádraží, nemohli jste přehlédnout
zvláštní stříbřitý vlak o váze 300
tun a délce sto padesáti metrů, odstavený bez lokomotivy
na druhé koleji. Vůbec poprvé
se totiž v Prostějově představil
Protidrogový vlak - unikátní
koncepce protidrogové prevence mezi mládeží.

VLAK
FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

letos slavíme jubileum...

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

Potřebuji koupit byt 2+1 nebo 1+1. Děkuji
604 635 527
Prodám byt 3+1 v OV, v centru Slovenská ul. 736 631 702

Foto: Tomáš Kaláb

Prodám garáž ve Vrahovicích, směrem na
Držovice. Cena dohodou. Tel.: 775 250 572

Tomáš
KALÁB

Pronájem prostorů na kosmetiku, kadeřnictví, pedikúru, kanceláře. Tel.: 721 755 420
Autor projektu Pavel Tuma se starostkou Nmic nad Hanou Ivanou Dvo#ákovou a radními Janou Halvadžievovou a Miladou Galá#ovou (zleva).
Foto: Tomáš Kaláb

582
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 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz
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du to nechápu,“ kroutila hlavou Petra
Rubáčová, ředitelka základní školy Dr.
Horáka. Po prohlídce vlaku s podobnými výhradami nesouhlasí ani náměstek
hejtmana pro školství Ladislav Hynek.
„Budu o tomto projektu informovat
kolegy ze školské komise při Asociaci
krajů s tím, aby Pavel Tuma měl možnost
koncept Protidrogového vlaku prezentovat,“ ujistil ´otce´ tohoto jedinečného
konceptu Hynek. Pod gesci krajů totiž
patří střední školství, které také pokrývá
cílovou skupinu mládeže mezi dvanácti
a osmnácti lety.
Kapacita vlaku je 467 návštěvníků denně,
proto se do vlaku dostalo pouze omezené množství školáků. Prostějovské školy
měly vyhrazenou dobu mezi osmou
a půl třetí hodinou odpolední. „Vybrali
jsme žáky osmých tříd s výborným prospěchem, umožnili jsme jim návštěvu
tak trochu za odměnu,“ prozradila klíč
k výběru Rubáčová, přestože premianti
asi nebudou úplně pravá cílová skupina.
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Právě tolik nabídek
můžete najít v naší rubrice
v PROSTĚJOVSKÉM
VEČERNÍKU

P#edstavitelé statutárního msta Prostjov s jednotkou
dobrovolných hasi0 z Domamyslic u nového vozidla.
Foto: Tomáš Kaláb

stějovem. Lokální bleskové záplavy řešili Domamysličtí
spolu s dalšími jednotkami místních dobrovolných hasičů. „Staré vozidlo už motoricky nevyhovovalo, proto
jsme vděčni za tohoto nového Fiata. Požadavek na obnovu vozového parku jsme vznesli loni a jsme moc rádi,
že jsme se dočkali,“ pronesl u nového zásahového auta
příjemce klíčků, velitel Pavel Liška.
Všichni přítomní se záhy na místě přesvědčili, že vozidlo
je plně funkční včetně poplašného zařízení. Automobil
byl pořízen s využitím státní dotace čtyřista padesát tisíc
korun za celkovou částku 916 000 korun. Fiat Ducato v
provedení DA LZ1 už tedy v Domamyslicích plně slouží
nejen hasičům, ale jejich prostřednictvím především prostějovským občanům.

jjak
ak byl
byl předán
předán vvůz...
ůz....
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3x foto: Tomáš Kaláb

Klíe od hasiského auta se dostá- Takto vypadá p0vodní v0z, s nímž ... takový krasavec bude pomáhat
vají do správných rukou.
se sloužilo dote...
p#i boji s ohnm nyní.
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„Nebudeme dlouho zdržovat, ať vám, pánové, dlouho
slouží nejen tohle nové auto,“ pronesla s trochou odlehčení primátorka statutárního města Prostějov Alena
Rašková s odkazem na neocenitelnou pomoc a stoprocentní nasazení při červencové pprůtrži mračen nad Pro-
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PROSTĚJOV Zbrusu nové zásahové vozidlo obdrželi
uplynulý pátek ráno před prostějovskou radnicí dobrovolní hasiči z Domamyslic. Jejich dosluhující Volkswagen T4 z konce devadesátých let stál opodál jako
memento, že práci dobrovolných hasičů při takovém
vybavení musí mnohdy nahrazovat nadšení, zapálení
pro věc a osobní odpovědnost...
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„Vlak zvenku budil respekt, vstupovali
jsme do něj s napjatým očekáváním,“
svěřila se po návštěvě vlaku žákyně
osmé třídy ZŠ Dr. Horáka Tereza
Kaštylová. „Problematika drog pro nás
nebyla samozřejmě úplně nová, absolvovali jsme přednášku u nás na škole.
Jenže to je pouze povídání, tady člověk
vidí realistický příběh a díky zajímavému prostředí si některé věci snadněji
zapamatuje,“ pokračovala.
„Určitě budeme chtít vlak objednat do
Prostějova znovu a rádi náklady na jeho
pobyt uhradíme,“ odcházel spokojeně
Pavel Smetana s tím, že ve srovnání byť
s jedním zachráněným životem jsou peníze marginální. Zapravdu mu dává nepřímo i Tereza Kaštylová. „Určitě bych
po této návštěvě třeba nesedla do auta
s někým, kdo řídí pod vlivem jakýchkoli
návykových látek,“ ujišťuje.
A kdoví. Třeba právě tohle může znamenat někdy v budoucnu onen zachráněný život nadané studentky...
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Prodám 2+1, Svatoplukova, 772 728 569
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Pronajmu vybavený byt 2+1 v rodinném domě v PV. 60 m2. Cena vč. inkasa
9000 Kč/m. Tel.: 720 750 511.

pro Večerník

F o too r e poo r táá ž
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Rostislavova
8
Rostislavova
8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov

Mladá rodina koupí menší byt v Pv.
Platba hotově. Tel.: 777 920 304

Pronajmu prostory bývalé vinotéky,
Plumlovská 21, Pv. Možno i jako obchod, kanceláře apod. Tel.: 604 202 135

BYLI JSME
U TOHO
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V okolí Prostějova koupím dům i k opravě.
732 116 877

Pronajmu garáž na Močidýlkách. Tel.:
728 567 556

PŮVODNÍ
reportáž

„Tento vlak jsem navštívil na jaře
v Olomouci a považoval jsem za vysoce užitečné jej přivést také do našeho
města. Přestože to na první pohled
není úplně patrné, i v Prostějově jsou
návykové látky problémem, a je potřeba osvěty mezi mládeží,“ objasnil
příjezd vlaku náměstek primátorky
statutárního města Prostějova Pavel
Smetana. Právě magistrát uhradil náklady na jednodenní pobyt vlaku.
Při průchodu jednotlivými vagóny
sleduje návštěvník příběh promítaný
v malých kinosálech, na něž navazuje autentický prostor určený pro diskusi s odborníkem nad dějem, který diváci právě
zhlédli. Přitom nejde o nijak naturalistické zpracování, které by mělo mládež
strašit či šokovat.
Co je spíše šokující, je negativní stanovisko ministerstva školství, přestože
hlavním partnerem projektu je Národní protidrogová centrála. „Obdrželi jsme z ministerstva e-mail, že projekt
protidrogového vlaku nepodporují a nedoporučují školám vlak navštívit. Oprav-

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz

Koupím chalupu – chatu. Plumlov a okolí
739 367 205

Pronajmu byt 2+1 v Prostějově, Anglická
ul. Tel.: 602 775 607

Na perónu se tvo#ily hlouky ekající na prohlídku vlaku.

Pondělí 13. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz
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Kompletní nabídku najdete na:

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

Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
srdce v nouzi neporadí,
lásku Tvou už nikdo nenahradí.

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

Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
srdce v nouzi neporadí,
lásku Tvou už nikdo nenahradí.

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

Dne 15. listopadu 2017
uplyne smutné 20. výročí od úmrtí
naší maminky a babičky,
paní Miloslavy ŠLÉZAROVÉ.
S láskou v srdci vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

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

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

Dne 18. listopadu 2017
vzpomeneme
první smutné výročí od úmrtí
paní Danuše KAPRÁLOVÉ
ze Smržic.
S láskou v srdci vzpomíná
manžel Miroslav s rodinou.

Ruce Tvé už nikdy
nepohladí, srdce v nouzi neporadí,
lásku Tvou už nikdo nenahradí.

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

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

Dne 17. listopadu 2017
by se dožil 90 let
pan Josef PAZDERA
z Brodku u Prostějova
a zároveň 20. prosince 2017
vzpomeneme
30. výročí od jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuji manželka, dcery
a syn s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ

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

Děkujeme všem známým a přátelům
za rozloučení s naší drahou zesnulou
Margitou FUJÁKOVOU,
které proběhlo
v pátek 3. listopadu 2017.
Zároveň děkujeme za projevy soustrasti
a květinové dary. Naše poděkování také
patří pohřební službě Makový.
Děkuje manžel,
dcera a maminka.

Studio Jiří Malý
pedikúra 150 Kč, manikúra 150 Kč,
modeláž nehtů 490 Kč.
Obj. tel.: 604 662 609
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

KOUPÍM Simsona 3000 Kč.
Telefon: 736 741 967
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Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

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

řádková inzerce / vzpomínky

Nabízíme rekonstrukce bytových jader
a sádrokartonářské práce. Tel.: 775 239 147,
739 095 527.

AUTO - MOTO

Pneuservis Kobeřice nabízí tyto služPletené svetříky i pro nejmenší pejsky. by: prodej, monáž, opravy pneu, opravy
Cena za ks 100 Kč, Pv. Tel.: 606 166 853 motorových vozidel, výměna autoskel,
odtah vozidel s přepravou až 8 osob. Tel.:
603 262 980

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány
hojí, vzpomínky však stále bolí.

Dne 23. listopadu 2017
vzpomeneme 5. výročí od úmrtí
našeho tatínka,
pana Bohuslava KLVÁČKA,

Dne 16. listopadu 2017
uplynou 3 smutné roky od úmrtí
paní Marie BĚLEJOVÉ,
rozené ZAVADILOVÉ.
S láskou v srdci
vzpomínají manžel, dcera
a synové s rodinami.

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

dne 18. listopadu 2017
uplyne první smutný rok od úmrtí
naší maminky,
paní Jarmily KLVÁČKOVÉ

Dne 11. listopadu 2017
vzpomeneme
3. smutné výročí od úmrtí
paní Milady ANTALÍKOVÉ
z Brodku u Konice.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera s rodinou.
Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát, jen kytičku
na hrob dáme a budeme vzpomínat.

Dne 15. listopadu 2017
vzpomeneme nedožité
77. narozeniny našeho drahého
a milovaného manžela, tatínka,
dědečka a tchána,
pana Petra KNOTKA
z Vrahovic.
S láskou vzpomínají manželka
Květoslava, syn Ivo, dcery Květuška
a Hanička, vnučka Lucie,
vnuci Jakub, Matěj a Mira
a zeť Erik. Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.
To, že čas rány hojí
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.

Prodej pneumatik: Prodám kompletní
kola se zimními pneumatikami na Škodu
Felicii. 2000 Kč. Tel.: 720 750 511

16011421482

1707212808

Dne 18. listopadu 2017
uplyne třetí smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka
Jiřina BOSÁKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.

FINANCE

STRANA

15021020132

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Refinancování zadlužených
Prodej jablek
nemovitostí, oddlužení, vyplacení
Konzumní i do kvasu
zástav, exekucí, vykoupení.
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Tel.: 776 062 620, 736 713 291
Po - Pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Půjčka bez ručitele tel.: 728 321 390
Přijmeme brigádníky na stříhání
stromků, více info na uvedeném tel.
Rychlá půjčka 10 000 - 200 000 Kč pro
Prodám hrob v Mostkovicích, tel.: všechny se stálým doložitelným příjmem
(HPP, DPČ, OSVČ, důchodci, MD...).
775 987 675
Bez poplatků, bez registrů, bez zástavy, s možProdej brambor na uskladnění každou ností odkladu splátek. Tel.: 607 967 834.
neděli až do vánoc od 9:00 -12:00 hod.
Široký výběr odrůd. Cena 10 Kč/kg,
ZVÍŘATA
krmné brambory nutné objednat předem telefonicky, cena 2 Kč/kg. Oldřich Prodám podomácku krmená prasata.
Mlčoch, Lešany 36, tel.: 721 308 323
38 Kč/kg. Tel.: 777 302 902

PØEDPLATNÉ LEVNÌJI
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Dne 11. listopadu 2017
jsme vzpomněli
14. smutné výročí úmrtí
pana Stanislava ČERNÉHO
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka,
dcera a syn s rodinami.

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
150123020036

PRODÁM

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

a dne 30. září 2017
nás opustil náš bratr,
pan Bohuslav KLVÁČEK.
Kdo jste je znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje Hana s rodinou.

Pohřební služba Pavel Makový
w

SEZNÁMENÍ
Muž 71 let z venkova hledá menší
drobnou ženu přiměřeného věku, řidíč.
průkaz vítán. Najdeme se? Okr. Pv, Ol.
Tel.: 739 046 685
Rozvedený 73/174 hledá ženu pro
společný život. Na Vánoce nebuď sama.
Z okolí Pv. Auto mám. Tel.: 776 210 670

UZÁVÌRKA
JE VE ÈTVRTEK
16. LISTOPADU
V 10.00 HODIN

V PÁTEK 17. LISTOPADU
BUDE REDAKCE Z DÙVODU
STÁTNÍHO SVÁTKU UZAVØENA

 $"$

Jaroslav Lének 1929 Kostelec na Hané
Gabriela Vlková 1974
Prostějov
Jiřina Svatošová 1929
Prostějov
Jaroslav Kaštyl 1929
Prostějov
René Arnošt 1970
Tvorovice
František Daniel 1946
Prostějov
Erich Szymsza 1935
Rozstání
Stanislav Ohnoutka 1965 Prostějov
Hedvika Vyskočilová 1932
Kostelec na Hané
Stanislav Zatloukal 1931
Lešany
František Hořava 1936
Baldovec
Anežka Jelínková 1945
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 13. listopadu 2017
Josef Vojáček 1928 Dubany 11.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 15. listopadu 2017
Danuše Hejsková 1936 Prostějov 14.45 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 16. listopadu 2017
Oldřich Koutný 1946 Nenakonice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 17. listopadu 2017
Anna Petrželová 1945 Bousín 14.00 kostel Drahany
Sobota 18. listopadu 2017
Jarmila Justová 1921 Olomouc 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pondělí 20. listopadu 2017
Ing. Zbyněk Švécar 1936 Trhové Sviny 11.00 kostel Povýšení sv. Kříže Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
w  $"$
Vladimír Rusina 1967
Alojzov
Jindřich Krejčí 1947 Vrchoslavice
František Mikulka 1935 Prostějov
Věra Iwachowová 1933 Kobylničky
Jiřina Morongová 1947 Prostějov

Poslední rozlouèení
Středa 15. listopadu 2017
Jiřina Homolová 1932 Domamyslice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Kvapilová 1923 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Josef Strmiska 1941 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
w
Petko Velikov Slavov 1930 Prostějov
Ing. Tomáš Frehar 1976 Prostějov

 $"$
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nabídka pracovních míst

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

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

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

 " 

   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Číšníci/servírky
26 000 Kč
turnusové služby střední odborné
Ilona Šťastná, Mostkovice
Listovní doručovatel/-ka
15 000-17 000 Kč jednosměnný
střední odborné
Česká pošta - DEPO Prostějov
Kuchař/-ka
14 210- 21 420 Kč jednosměnný
střední odborné
Domov u rybníka, Víceměřice
Mechanici-výměna autoskel 17 000-25 000 Kč jednosměnný
střední odborné
Petr Hledík, Prostějov
Operátor/-ka výroby
13 500-20 000 Kč třísměnný
střední odborné
PENAM Prostějov
Pomocný/-á účetní
21 500 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
Cars Technology, Ondratice
Řidiči MKD
30 000-40 000 Kč pružná prac. doba střední odborné
Petr Dolák, Prostějov
BULL MEAT FOOD, Nezamyslice
Skladníci
18 000-22 000 Kč jednosměnný
ÚSO s maturitou
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

JE VE ÈTVRTEK
16. LISTOPADU
V 10.00 HODIN

Přijmeme barmanky do herna-baru v Pv.
Zaučíme. Tel.: 777 301 936 e-mail:
kocourek.radek@seznam.cz

Pondělí 13. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?

UZÁVÌRKA

Přijmeme na DPP dělníky do výroby.
Výhodou řidič s VZV. Po zapracování
možnost HPP. Tel.: 777 099 406

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru invalidního důchodce se znalostí práce na
PC, noční směny a invalidní důchodkyni na úklid kanceláří. Zkrácené
pracovníúvazky,místovýkonuProstějov.
Informace na tel.čísle: 602 786 692.

letos slavíme jubileum...

Na lehčí manuální práce přijmeme
zaměstnance brigádně možno i na HPP.
Tel.: 603 533 508

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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.
Přijmeme pomocnou sílu do truhlářské výroby v Prostějově. Oprávnění
na VZV výhodou, nástup možný
ihned. Více info na tel.: 605 710 365

17102621269

17102621270

17110121289

17110721308

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

V kraji poklesla nezaměstnanost

o další tři procenta
ných. Na konci října bylo evidováno 971
absolventů škol všech stupňů vzdělání
a mladistvých, jejich počet se ve srovnání
s předchozím měsícem snížil o 104 osob
a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 365 osob,“ doplnil další
statistické údaje Jaroslav Mikšaník.
Co se týká Prostějova, tak byl zaznamenán k 31. říjnu nejnižší podíl nezaměstnaných, a to pouhých 2,5 procenta.
Prostějov tak jako jediný v rámci Olomouckého kraje vykazuje nezaměstnanost nižší než je celorepublikový průměr. Na zdejší pobočce je zaevidováno
2 517 nezaměstnaných, z toho je 1 432
žen. Volných pracovních míst je 1 810, což
je rovněž nejvíce v historii krajského uspořádání republiky,“ dodal analytik z olomoucké pobočky Úřadu práce ČR. (red)
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V průběhu měsíce října bylo nově zaevidováno 2 754 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo
o 279 osob méně a v porovnání se stejným obdobím
předchozího roku pak
o 133 osob. Z evidence během uplynulého
měsíce odešlo celkem 3
349 uchazečů. „To bylo o 455
osob méně než v předchozím měsíci
a o 179 osob méně než ve stejném měsíci
minulého roku. Do zaměstnání z nich ve
sledovaném měsíci nastoupilo 2 027, což
je o 495 méně než v předchozím měsíci
a o 267 méně než ve stejném měsíci minulého roku,“ seznámil Mikšaník s dalšími
základními statistickými fakty o aktuální
nezaměstnanosti.
Její vývoj v jednotlivých regionech kraje
byl podobný, ve většině okresů kromě Jeseníku došlo k poklesu počtu nezaměstnaných, nejvíce na Šumpersku a Olomoucku
o 4 procenta. „Ke konci října jsme evidovali
celkem 9 630 žen. Jejich podíl na celkovém
počtu uchazečů činil třiapadesát procent.
V evidenci bylo 3 227 osob se zdravotním
postižením, což představovalo osmnáct
procent z celkového počtu nezaměstna-

CZEIKA, s.r.o. hledá kolegu na pozici
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  khorakova@czeika.cz, 608 955 623
  !"#$%&'()! % www.eika.es

17111011320

OLOMOUCKÝ KRAJ Během října
klesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 18 133 osob, což činí nižší údaj
o tříprocentní hranici. Počet hlášených volných pracovních míst se také
snížil a to o dvě procenta na 8 966 lidí,
přičemž podíl nezaměstnaných osob
se už zastavil na pouhých 3,9 procenta.
O aktuální statistice nezaměstnanosti
tradičně zkraje nového měsíce informovala Krajská pobočka Úřadu práce
České republiky v Olomouci. Z její
zprávy vyplývá, že lidí bez práce ubylo
znovu také v Prostějově.
Počet uchazečů o zaměstnání byl v říjnu
na území Olomouckého kraje o 595 nižší než na konci předchozího měsíce, ve
srovnání se stejným obdobím minulého
roku pak dokonce o 6 200 osob! „Jedná
se o nejnižší nezaměstnanost od vzniku
krajského uspořádání. Z tohoto počtu
bylo 16 062 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let, což je o 741
méně než na konci předchozího měsíce.
Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 6 571,“
potvrdil Jaroslav Mikšaník, analytik trhu
práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky
v Olomouci.

Pondělí 13. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz
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I šestačtyřicáté 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 16. listopadu 2017, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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Plumlovská ul. Alena MAJAROVÁ, S. Svobody 18/64, Prostějov
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU na koncert v hodnotě 420 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
  
 ! 
Lou Fanánek Hagen
Jiří SPÁČIL, Na Hrázi 10, Prostějov
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 350 Kč.
a malý dárkový předmět
OSMISMĚRKA
  
 ! 
TŘETÍPRST
Milan SVOBODA, Drozdovice 85a, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na představení v hodnotě 560 Kč

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

SUDOKU
  
 ! 
4,4,1,4
Jarmila Kajnarová, Penčice
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 450 Kč.
SU
DO
KU

17110361302

KŘÍŽOVKA
  
! 
Prvním primářem nemocnice byl MUDr. Jaroslav Mathon
František JEDLIČKA, Joštovo nám. 4, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
Výherce získává <@`@abD)Fcdf
CGMRLBHDG?LCS?@ABCADE.F

Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

17110761307

LIDOVÉ CENY NAJDETE NA ....... NÁMĚSTÍ

JITRO, SOKLY, DŘEPY, APELY, ÚŽINA, OPIUM, TEPLO, KANÁR, TROPY, SNOPY,
STVOL, SRPEK, RAJON, DRAŽÉ, ASIAT, TRATOLY, TALÁR, VLÉCI, ETUJE, OFINA,
SNOVAČI, ŠAVLE, NAIVA, DÁVKA, OSTNY

Výherce získává <jkdl@n)lDdGI
?@ABCADE.FCGHAIDJKLCDMIABLNCO

17102361238

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získává VSTUPENKU
CGPACQLID?@ABCADE.F

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

1607071/2278

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
POLITIKY a graficky lehce poupravili staronového
poslance Parlamentu ČR za stranu Tomia Okamury...

17110361298

Výherce získává POUKAZ
?@ABCADE.FCGHAIDJKLCDMIABLNCO

Výherce získá gbfhi@abD)Fcdf
?@ABCADE.FCGGPQJ

20

letos slavíme jubileum...

zveme vás...
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TIP  ku
LiStOVáNÍ S HEJLÍKEM
KDY: PONDÌLÍ 13. LISTOPADU, 18:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, VOJÁÈKOVO NÁM. 1, PROSTÌJOV
Po čase se v Prostějově znovu objeví samotný zakladatel
LiStOVáNÍ Lukáš Hejlík. Tentokrát vůbec poprvé v rámci
uvedeného projektu vystoupí jakožto jediný herec celého
scénického čtení. S notnou dávkou humoru zde s knihou
Co by můj syn měl vědět o světě od Fredrika Backmana
představí veškeré úzkosti a nedostatky rodičů současných
i těch budoucích.
Půvabná kniha plná upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhnou srdce rodičů. Sám Backman přiznává:
„Tato kniha je především o snaze být dobrým rodičem.“ Spisovatel vychází z osobní zkušenosti a humorně líčí, jaké to je,

když se někdo stane rodičem, co to obnáší a především jak se
postupně, krůček po krůčku, utváří vztah mezi ním a dítětem.
„Jenom chci, abys věděl, že tě mám rád. Až budeš dospělý, pochopíš, že jsem ve tvé výchově udělal spoustu chyb. Vím to.
Jsem s tím smířený. Ale chci, abys věděl, že jsem se snažil úplně, úplně nejvíc, jak jsem uměl. Nechal jsem na hřišti všechno.
Vypustil jsem tam duši.“
Na LiStOVáNí se ovšem dozvíme také (a možná zejména)
o strastech čerstvých rodičů - například o tom, jak se všechno
točí okolo hovínek. S Hejlíkem se tedy dnes vpodvečer jistě zasmějeme, ztotožníme či poznáme, co nás teprve čeká.

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 13. listopadu
17:30 Vražda v Orient expressu
detektivní drama USA
20:00 Tom of Finland
životopisné drama USA
úterý 14. listopadu
14:00 Srdečně vás vítáme
francouzská komedie
17:30 Suburbicon: Temné předměstí
komediální krimi USA
20:00 Slam Poetry
exhibiční show ČR
středa 15. listopadu
17:30 Thor: Ragnarok
americké dobrodružné fantasy
20:00 Fantastická žena
německé drama
čtvrtek 16. listopadu
17:30 Zahradnictví: Nápadník
české komediální drama
20:00 Liga spravedlnosti
americké akční fantasy
pátek 17. listopadu
15:30 Maxinožka
animovaný francouzský film
17:30 Zahradnictví: Nápadník
20:00 Liga spravedlnosti
sobota 18. listopadu
15:30 My Little Pony Film
animovaná komedie USA
17:30 Zahradnictví: Nápadník
20:00 Liga spravedlnosti (3D)
neděle 19. listopadu
10:30 Příšerákovi
animovaná komedie Německo
15:30 Emoji ve filmu
americká animovaná komedie
17:30 Dokud nás svatba nerozdělí
francouzská komedie
20:00 Liga spravedlnosti

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 18. listopadu
15:00 VÁNOCE V KINĚ
pásmo pohádek ČR
17:30 HLEDÁ SE DORY
animovaná komedie ČR
20:00 MUMIE
americké akční fantasy

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
čtvrtek 16. listopadu
8:45, 9:45, 10:45 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
se zápisem do pamětní knihy města Prostějova
(Obřadní síň radnice)
do 30. listopadu
OLIVER HELLER - AFFECT/EFFECT
výstava prací Dalibora Vybírala, studenta
ateliéru performance na brněnské Fakultě výtvarných umění

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 13. listopadu
18:00 LiStOvÁnÍ: CO BY MŮJ SYN
MĚL VĚDĚT O SVĚTĚ
Účinkuje: L. Hejlík
(jeviště za oponou)

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

ECHO
Kostelecká 39, Prostějov
čtvrtek 16. listopadu
21:00 KLBCK BDAY BASH
Smashing Raver & Scroogee
po zářijovém vydání další narozeninový mejdan zabalen do hávu vypečené
taneční párty plné těch nejlepších beatů,
když oslavenec Scroogee letos spojil síly
s oslavencem Smashing Raverem, a to, co
se loni událo na dvou samostatných večírcích, nyní dostanete v koncentrovaném
šťavnatém balení na jedné djské párty
sobota 18. listopadu
20:00 KONCERT
vystoupení čtyř seskupení Lebanon,
Mancuso, Vadamateriálu, Bullfrog





Komenského 6, Prostějov
čtvrtek 16. listopadu
18:00 POKLADY ALJAŠKY
A ZÁPADNÍ KANADY
cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba ukáže
ve své diashow krásy Aljašky a Kanady
pátek 17. listopadu
20:00 TRAKTOR PRACH
A VZDUCH TOUR
kapela pokračuje ve svém podzimním
turné a zavítá také do Prostějova
sobota 18. listopadu
18:00 ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK
TANEČNÍCH KURZŮ

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
pondělí 13. listopadu
14:00 JAK SE ŽIJE NEVIDOMÝM
prezentace Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých SONS
a regionálního střediska TyfloCentra
v Prostějově pomůže nahlédnout do
světa nevidomých - můžete si vyzkoušet
například čtení a psaní Braillova písma,
telefon a počítač s hlasovým výstupem,
hry pro nevidomé a další pomůcky pro
zrakově postižené
úterý 14. listopadu
9:30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
další přednáška z cyklu Cestování
- co jste možná nevěděli
středa 15. listopadu
17:00 ZÁZRAK ZROZENÍ
beseda s dětskou sestrou Mgr. Ilonou
Antoníčkovou a porodní asistentkou
Martinou Havlíčkovou o tom, jak se mění
pohled na těhotenství, porod i poporodní
péči o matku a dítě aneb jaké jsou aktuální
trendy v porodní péči a jakým směrem se
dnes ubírá práce na porodnickém oddělení?
čtvrtek 16. listopadu
15:00 PORADNA SOS
odborní právní poradci s vámi budou
řešit váš konkrétní problém
17:00 PROMÍTEJ I TY: „NA SEVER
OD SLUNCE“
ekologický dokument o dvou norských
surfařích, nabídne fantastické záběry přírody, dobrodružné surfování za polární
noci, ale i znepokojivé otázky týkajících se
znečištění oceánů a života mimo civilizaci
do 31. prosince
KOLÁŽE
výstava koláží z vlastních kreseb Bohumila Olšanského - konstruktéra a projektanta, ale také výtvarníka a fotografa,
který je znám svými kreativními fotografiemi a netradičními úpravami kreseb
a snímků

Zámek Konice
do 15. listopadu
FOTOGRAFIE V KONICI
výstava snímků „Jeseníky“ Ivo Netopila a „Příroda okem tuláka“ Vojtěcha
Krejčího

Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 19. listopadu
13:30 a 15:30 ČEPICE NAHORU,
ČEPICE DOLŮ
loutkové představení

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

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
čtvrtek 16. listopadu
17:00 ČESKÉ VÁNOCE
vernisáž výstavy je připravena z muzejních sbírkových předmětů i soukromých
zápůjček, přičemž ke shlédnutí bude ojedinělý soubor dřevěných perníkářských
forem z 18. a 19. století, doplněný vůní
Vánoc. Slavnostní atmosféru navodí interiér venkovské i městské domácnosti,
a můžete si také připomenout dobu nedávno minulou. Přijďte se zastavit v předvánočním čase, podívat se jak slavili Vánoce naši předkové a zavzpomínat na to, jaké
to je o svátcích třeba právě u vás...

Zámek Prostìjov
do 3. prosince
TVOŘENÍ S HUDBOU JE RADOST
výstava výtvarných prací spolku Koktejl
pod vedením Květy Snášelové
(výstavní sál)

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

GALERIE Kino
METRO 70
Školní 1, Prostějov
do 20. listopadu
„START 6“
výstava výtvarných prací a fotografií
studentů Střední školy designu a módy
Prostějov
MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY
RADNIČNÍ VĚŽE
V Prostějově, které zajišťují zaměstnanci informační služby Magistrátu
města Prostějova, se konají v pátek
17. listopadu vždy od 9:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00 a 15:00 hodin.
Na prohlídku je třeba se dopředu objednat. Zájemci se mohou hlásit na
Informační službě Magistrátu města
Prostějova nebo Regionálním informačním centru. K objednání mohou
využít i bezplatnou linku 800 900 001
nebo e-mail informace@prostejov.eu.
v době pondělí až čtvrtek od 8:00 do
16:00 hod., v pátek od 8:00 do 14:00
hodin. Pokud nebude prohlídka věže
kapacitně obsazena, mohou se jí daný
den zúčastnit i neobjednaní návštěvníci, kteří se budou v danou hodinu
nacházet před radnicí. Prohlídky jsou
zdarma. Maximální počet účastníku je
13 osob. Sraz před budovou radnice.

   

akce v regionu...
Uspávání zvířátek v Určicích
Sbor dobrovolných hasičů Určice a kulturní klub zve na další „Uspávání zvířátek“. Akce se koná v pátek 17. listopadu od 16:30 hodin. Sraz
účastníků je před budovou školy a odtud vychází i lampionový průvod směrem
k místní sokolovně. Po cestě budou děti hledat zvířátka, která pak následně s ´Paní
Zimou´ uloží ke svému spánku. Těšit se dále mohou na vystoupení dětí z místní mateřské školky, na vystoupení žáků ZŠ a pohádku o ´Sluneční paní a temné královně´
v podání místních hasičů. Připraveno je bohaté občerstvení, balíčky pro děti, bohatá
tombola a hudební doprovod DJ Ondřeje Vémoly.

BASKETBAL:
sobota 18. listopadu:
14:00: BCM Orli Prostějov - Sokol
Pražský (8. kolo extraligy kadetů).
12:00: TJ OP Prostějov - BK Brandýs nad
Labem (9. kolo 2. ligy žen, sk. „B“).
neděle 19. listopadu:
11:00 BCM Orli Prostějov - USK Praha
(9. kolo extraligy kadetů).
13:00: TJ OP Prostějov - BA Sparta
(10. kolo 2. ligy žen, sk. „B“)
vše hala Sportcentra DDM Pv.

LEDNÍ HOKEJ:
Lampionový průvod ve Smržicích
Obec Smržice zve všechny občany a jejich děti na lampionový průvod. Sraz je před
smržickou školou ve čtvrtek 16. listopadu v 17:00 hodin. Průvod projde celou obec
až na místní hřbitov. Zúčastnění si společně připomenou dva významné dny, a sice
28. říjen 1918 a 17. listopad 1989.

Country bál v Němčicích
Tuto sobotu 18. listopadu od 20:00 hodin se uskuteční 24. Country bál v sokolovně
v Němčicích nad Hanou. A na co se můžete letos těšit? No přece na skvělou náladu
a pestrý program. O ten se vám po celý večer budou starat nejen vynikající slovenská
skupina Vodopád, skvělá taneční skupina Ruty Šuty z Kelče, ale i další účinkující.

Kytarový recitál v Konici
Kruh přátel hudby Konice a MěKS Konice pořádají Kytarový recitál Timoteje
Zavackého. Akce se koná ve středu 15. listopadu od 19:00 hodin na zámku v Konici.

sobota 18. listopadu:
11:00 SK Prostějov 1913 - HC Uničov
(Liga mladších žáků „D“, sk. 18).
13:00 SK Prostějov 1913 - HC Uničov
(Liga starších žáků „B“, sk. 18).
17:00 LHK Jestřábi Prostějov - SK Horácká Slavia Třebíč (23. kolo WSM Ligy).
neděle 19. listopadu:
12:00 SK Prostějov 1913 - HC Studénka
(Liga mladších žáků „D“, sk. 18).
14:00 SK Prostějov 1913 - HC Studénka
(Liga starších žáků „B“, sk. 18)
vše Víceúčelová hala-zimní stadion v Pv

POLNÍ KUŠE:

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

Pátek 17.11.

11.30-12.30

sobota 18. listopadu:
11:00 Český pohár halový (1. díl dlouhodobé soutěže, SH v Kostelci na Hané).

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
SONS PROSTÌJOV
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělí 13. listopadu od 9:00 hodin se ke
* v úterý 14. listopadu od 17:00 hodin se Dni nevidomých koná DEN OTEVŘEkoná kulinářský podvečer s výživovou po- NÝCH DVĚŘÍ
radkyní L. Němcovou na téma: „Umíte
CENTRUM PRO RODINU
rychlé a výživné večeře?“
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
ICM
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin je
informační centrum pro mládež, Prostějov pořádán program pro nejmenší
* ve čtvrtek 16. listopadu bude ICM zavře- * každé úterý od 17:00 do 19:30 hono, v našich prostorách bude probíhat sou- din se koná KURZ EFEKTIVNÍHO
těž družstev žáků ZŠ.
RODIČOVSTVÍ, setkání jsou zaměřeny
* soutěž Dobrodružství s počítačem, kte- na výchovu k odpovědnosti a samostatnosti
rou ve čtvrtek 16. listopadu spolupořádá
také Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ
RÙZNÉ...
a MŠ v Prostějově umožňuje dětem ze žáků Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Pro4. a 5. tříd základních škol, aby ukázaly, jak si stějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
dovedou poradit s počítačem a internetem kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
Ekocentrum Iris
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz
Husovo nám.67, Prostějov
* ve čtvrtek 16. listopadu od 16:00 hodin se pomůcek. Bližší informace v kancelákoná tvořivá dílna VÝROBA KRMÍTEK ři č. 106 nebo na tel. č. 588 008 095,
724 706 773
PRO PTACTVO
MC Cipísek
nám J.V. Sládka 2 Prostějov
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let
probíhají vždy v pondělí od 15:00 do
17:00 hodin
* v pondělí 13. listopadu od 18:00 hodin
se koná beseda „Domácí dobroty aneb
sladce bez cukru“, přičemž se můžete
těšit na povídání, recepty i ochutnávky

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.

AKADEMIE SENIORŮ pořádá na
půdě LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov v úterý
14. listopadu od 14:00 hodin přednášku
na téma „Prostějovský zámek“
Přednáška historiků Karla Kavičky a Marie Dokoupilové „O zrušení starých
prostějovských hřbitovů a našich hodnotách“ se uskuteční 15. listopadu od
17:30 hodin v sále Českobratrské církve
evangelické U Kalicha 1 v Prostějově.
Nemocnice Prostějov v úterý 14. listopadu
od 7:00 do 12:00 hodin zve na listopadové preventivní akce „DEN PREVENCE
DIABETU“, který se koná ve vstupní hale
polikliniky (ul. Mathonova). Přijďte si nechat vyšetřit hladinu cukru v krvi, ochutnat
dia sladidla a výrobky z nich, nebo se poradit s nutričními terapeuty o správném
stravování.
Malířská tvorba mnoha tváří Milana Fridricha se koná ve Zlaté bráně v Prostějově
od středy 15. listopadu až do 31. prosince
vždy od 9:00 do 19:00 hodin.
Sedmikráska, Sdružení rodičů, přátel
a zdravotně postižených celiakií pořádá
kurzy bezlepkového pečení. Kurzy budou
probíhat na ZŠ Melantrichova v Prostějově v čase od 15:00 do 19:00 hodin ve
čtvrtek 16. listopadu.

SHÁNÍTE ÈTENÍ NA PODZIM? MÁME TEN SPRÁVNÝ TIP! PROSTÌJOV-HANÁCKÝ JERUZALÉM
       "#$%&'()*+',+./    $
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navštivte stále více oblíbenější
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Mistr svìta a teï

i historicky první èeský

WBFF
profesionál

V AKCI

NA VÁŠ NÁMÌT

Náklonnost k sudùm
spojila k turné Alkehol
a Lou Fanánka Hagena
Foto: Patrik Zatloukal
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JEDNOU


ESKÁČKO
LÍDREM

 Volejbalové „oděvářky“ prohrály
obě utkání s brněnským Juliánovem v 9.
a 10. kole 2. Ligy skupiny „C“ žen 1:3
a 0:3 na sety a v tabulce jim patří předposlední, devátá příčka.

otev-ela Prost/jovan1m srdce

 Připomněli jsme si Den veteránů.
Památku uctili na Městském hřbitově
v Prostějově společně s Armádou České
republiky také představitelé města Prostějova, legionáři, zástupci Policie České
republiky a společenských organizací.
Fotogalerii najdete na www.prostejov.eu!
 Václav Šafránek se v Heraklionu
probojoval do semifinále dvouhry a společně s dalším hráčem TK AGROFERT
Dominikem Kellovským vyhráli čtyřhru.
 Děti z Krumsína navštívily obyvatele DPS Soběsuky Jak projekt 72hodin
vidí sama dobrovolnice?
Dočtete se v příštím čísle Večerníku!
 V posledních říjnových dnech byla dokončena třetí etapa restaurování varhanního stroje varhan v kostele Povýšení svatého
Kříže v Prostějově a zároveň bylo dokončeno restaurování varhanní skříně. Úplné dokončení oprav předpokládá Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
na termín prostějovských hodů 2018.
 Mladí vzpěrači oddílu Vzpírání
Haná byli opět úspěšní, a to jak v lize
žáků i na Velké ceně Holešova.
Čtěte na vzpirani.cz!

 Fotbalisté1.SKProstějovsepřesně v polovině soutěže vyšvihli do čestrana 29
letabulkyMSFL

KONEČNĚ
VÍTĚZSTVÍ
/MJ! 
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POTRAVINOVÁ SBÍRKA

BYLI JSME
U TOHO

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Michal KADLEC
PROSTĚJOV Darujte jídlo těm, kterým schází! Přesně takto znělo heslo provázející další ročník celonárodní humanitární akce Národní potravinová sbírka,
která se konala také v Prostějově a to uplynulou sobotu 11. listopadu. Večerník
se na vlastní oči přesvědčil, že i lidé na Hané mají skutečně otevřená srdce. V
supermarketu Billa v Plumlovské ulici kupovali trvanlivé potraviny, čaje, masové konzervy, paštiky a další věci, přičemž je záhy odkládali do připravených
vozíků. Tyto potraviny, ale i drogistické zboží, byly určeny pro Azylové centrum
v Prostějově.
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HVĚZDA
Z TIŠTÍNA
 Jana Francírková se dočkala prestižního ocenění přímo
z Vědecké knihovny v Olomouci?
strany 25

Petr KOZÁK

PROSTĚJOV Prostějovský kulturista a Muscle model Jiří
Procházka se letos vydal za hranice Česka dobýt nejen
celý svět, ale i splnit si svůj sen. Obojí se mu podařilo prakticky současně. „Konečně. Rozjetý vlak jménem Procházka
nezastavíš. Po absolutním vítězství v Praze jsem to potvrdil na světovém šampionátu, následně pak i v Londýně
na soutěži federace WBFF. Vyhrál jsem tři své kategorie,
jsem absolutní vítěz celého mistrovství světa, nový
Muscle Model PRO a historicky první český profesionál ve federaci WBFF,“ netají se na svých stránkách
radostí novopečený světový šampion, který za podporu nezapomněl poděkovat svým fanouškům,
sponzorům i rodině.

Naleznete
uvnitř

➢

 Házenkáři Prostějova museli
opět do kosteleckého azylu, tentokrát konečně uspěli
strana 39

ŠLÁGR VEČERNÍKU - SPORTY

Státní svátek ve znamení

dobrého fotbalu a volejbalu
PROSTĚJOV Příznivci míčových sportů nebudou o svou oblíbenou zábavu ochuzení ani na Den boje za svobodu a demokracii. V pátek 17. listopadu
během svátečního volna jsou totiž na programu hned dva zajímavé mače.
Ten první se týká fotbalistů 1. SK Prostějov, kteří od 13:30 hodin proti SK
Jiskra Rýmařov uzavřou podzimní část MSFL. Hrát se bude jako obvykle
v areálu SCM Za místním nádražím a prostějovský tým půjde do derniéry před dlouhou zimní přestávkou v roli jasného favorita. „S podzimem se
chceme samozřejmě rozloučit vítězstvím,“ nechal se před utkáním 16. kola
třetiligové soutěže slyšet trenér eskáčka Oldřich Machala.
Kdo ze sportovních fanoušků si bude chtít na státní svátek dát ještě nášup,
ať večer zamíří do haly Sportcentra DDM v Olympijské ulici. Tam se ve
slavné datum sametové revoluce představí od 18:00 hodin volejbalistky
VK Prostějov v rámci 7. dějství UNIQA extraligy žen ČR 2017/2018 proti
Fénixu Brno. Ten je beznadějně poslední, zatímco Hanačky tabulku suverénně vedou, čímž jsou karty rozdány jednoznačným způsobem. „Příležitost dostanou holky z lavičky, které normálně tolik nenastupují,“ prozradil
kouč vékáčka Miroslav Čada.
Slavnostní zápasová tabule je pro vás připravena, stačí jen ochutnat! (son)

OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ

A ZÍSKÁTE
ZDARMA
KNIHU
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letos slavíme jubileum...
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Foto: Marek Sonnevend
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letos slavíme jubileum...

Pondělí 13. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz
VOLEJBAL
CHAMPIONS LEAGUE ŽEN 2017/2018

Výsledky 3. kola kvali]kace: Min%anka
Minsk (Blorusko) – Vakifbank Istanbul
(Turecko) 0:3 (-17, -20, -27) a Vakifbank
Istanbul – Min%anka Minsk 3:0 (21, 16, 16),
Maritza Plovdiv (Bulharsko) – Jenisej Krasnojarsk (Rusko) 2:3 (21, 18, -22, -20, -14)
a Jenisej Krasnojarsk – Maritza Plovdiv 2:3
(20, 19, -22, -25, -12) + zlatý set 11:15, Branik
Maribor (Slovinsko) – Developres Rzeszów
(Polsko) 1:3 (-22, 23, -23, -22) a Developres
Rzeszów – Branik Maribor 3:1 (15, 20, -20,
25), Sport Sliedrecht (Nizozemsko) - Imoco
Conegliano (Itálie) 0:3 (-15, -23, -21) a Imoco
Conegliano – Sport Sliedrecht 3:0 (10, 12, 7).
Týmy nasazené pHímo do základní 6ásti:
Fenerbahce Istanbul, Galatasaray Istanbul
(oba Turecko), Dynamo Moskva, Dynamo
Kaza (oba Rusko), Chemik Police, Budowlani Lodž (oba Polsko), Volero Curych
(Švýcarsko), Gorgonzola Novara (Itálie),
ASPTT Mylhúzy (Francie), Alba Blaj (Rumunsko), VK Prostjov (esko), Vizura
Blehrad (Srbsko).

Mladší žákyn# vékáka poprvé podlehly

v letošním KP, pesto sout#ž dál vedou

PROSTĚJOV Třetí pokračování
krajského přeboru mladších žákyň
2017/18 přineslo talentovaným
volejbalistkám VK Prostějov
vedle dvou vítězství i premiérovou porážku této sezóny. Jejich
průběžné vedení to však nijak
neohrozilo, v čele zůstávají s náskokem tří bodů.
„Do vzdálené Moravské Třebové
jelo naše A-družstvo jen s osmi
hráčkami, zbytek týmu tentokrát
vydatně posílil béčko. Oba úvodní
zápasy proti Olomouci A i Šumperku
jsme zvládli s přehledem a vypadá to, že letošní klíčový soupeř
bude právě Moravská Třebová,“
informoval trenér prostějovských
mladších žákyň Jindřich Němeček.
P(ÍPRAVNÉ UTKÁNÍ
„Na vzájemné utkání jsem holky sice
Bielsko-Biala - VK Prost/jov připravil, ale nebyly schopné pokyny
1:4 plnit. Začaly nekoncentrovaně, brzy
(-16, -23, -20, -18, 15) jsme prohrávali 2:7 a po celý první set
Sestava Prostjova: Weiss, Kossányiová, Trnková,
Horká, Nová, Herelová, libero KováOová. StOídaly:
Cruz, Slavíková. TrenéOi: Miroslav ada a Lubomír
Petráš.

„Z tohoto pHáteláku
mám pHíznivý dojem.“
kou% Prostjova Miroslav ADA
STRANA 36

se nám nepodařilo soupeře dohnat
na rozdíl méně než dvou bodů.
Nadějí se stalo zlepšení výkonu od
stavu 14:23, kdy jsme dali šest bodů
v řadě, ale na zvrat už bylo pozdě.
Druhý set probíhal vyrovnaněji, ale
proti výborně a téměř bezchybně
hrajícím domácím nás v koncovce
dohnala slabina z minulých kol –
příliš mnoho nevynucených chyb,“
popsal Němeček.
„I porážku je ale potřeba brát
pozitivně. Jednak holky nehrály
vyloženě špatně a taky alespoň ví,
že musí na trénincích víc zabrat,“
upozornil kouč. „Naše B-družstvo
zanechalo v přerovské městské hale
dobrý dojem. Holky, které nastupují i v áčku, odvedly kvalitní práci
a parťačkám pomohly. Výsledkem
je druhé místo ve skupině, když
nestačily pouze na lepší Olomouc B,“
dokončil Jindřich Němeček. (son)

CELKOVÉ POØADÍ PO 3. KOLE

NAJDETE NÁS NA

WWW.VECERNIKPV.CZ

1. Prostějov A 42, 2. Moravská Třebová 39, 3. Olomouc A 28, 4. Uničov
26, 5. Přerov A 23, 6. Šumperk 21, 7. Přerov B 20, 8. Olomouc B 15, 9.
Šternberk 14, 10. Přerov C 8, 11. Prostějov B 6, 12. Česká Třebová 4.

Cenná výhra druhých juniorek na půdě Brna
A další porážky trápících se kadetek ve Frýdku
PROSTĚJOV Základní část extraligových soutěží ČR 2017/2018
ve volejbalu dívčích kategorií U19
i U17 je v polovině a páté dvoukolo hrané o uplynulém víkendu potvrdilo dosavadní postavení obou
výběrů VK Prostějov. Juniorky jednou uspěly v Brně, což má na hřišti
vedoucího celku skupiny B svou
cenu a upevnilo to druhé místo v tabulce. Kadetky naopak nezískaly ve
Frýdku-Místku ani sadu, prodloužily šňůru porážek na devět střetnutí
a zůstávají jasně poslední.
JUNIORKY

SG LD Brno
VK Prostìjov
0:3 (-22, -24, -24)
a 3:0 (23, 12, 28)
Sestava Prostějova: Dvořáčková,
Weidenthalerová, Dudová, Kociánová, Baláková, Boudová, libero
Slavíková. Střídaly: Kocourková,
Marvanová, Bartošíková, Krátká.
Hodnocení trenéra
Lukáše Mičeka:
„Průběh obou zápasů byl vyrovnaný,
kromě druhého setu odvety jsme se
hodně tahali a rozhodovaly až dramatické koncovky, kdo v nich měl pevnější
nervy. My jsme přitom měli víc štěstí

a udělali méně chyb v prvním utkání,
zatímco ve druhém střetnutí to bylo
přesně naopak. Celkově můžeme být
s předvedenými výkony spokojení,
neboť se na to dalo dívat a místy měly
nedělní souboje parametry ženského
volejbalu. Tři získané body nakonec
bereme, v Brně se lehce nevítězí. A do
odvet základní fáze teď půjdeme s cílem
sbírat další body proti soupeřům, kteří
jsou v tabulce pod námi, abychom potvrdili své současné umístění.“
Extraliga juniorek ČR 2017/18,
skupina B - pořadí po 10. kole: 1.
Brno 24, 2. Prostějov 23, 3. Šternberk 16, 4. Přerov 16, 5. Vysočina 14,
6. Kadetky ČR 3, 7. Ostrava 3.
KADETKY

TJ Sokol Frýdek-Místek
VK Prostìjov
3:0 (14, 20, 25)
a 3:0 (20, 15, 23)
Sestava Prostějova: Nečasová,
Jurčíková, Světlíková, Svobodová,
Palová, Krejčiříková, libero Přecechtělová. Střídaly: Stavinohová,
Komínková, Švalbová.
Hodnocení trenéra
Jaroslava Matěje:
„Bohužel jsme opět nastoupili ve
slátaném složení, neboť při stále

početné marodce se jedna hráčka
uzdravila a jiné dvě onemocněly.
Úvod se nám vůbec nepovedlo zachytit, byl velice špatný. Až
postupně jsme se zlepšovali, ale
jakmile se dařilo dostávat nahoru, přišly chyby a nový propad
dolů. Včetně tří nevyužitých setbolů ve třetím setu prvního zápasu, které jsme vlastními hrubkami
sami zahodili. Podobným způsobem dopadla i koncovka třetí
sady v odvetě, přitom celkově jsme
zahráli o něco lépe než v předchozích utkáních. Pořád však chybí
lepší komunikace na hřišti, víc
bojovnosti i urputnosti v obraně.
V žádné herní činnosti jsme nebyli horší než Frýdek a přesto prohráli všech šest setů, což o něčem
svědčí. Jediné vítězství a pouhé
tři nasbírané bodíky za polovinu základní části je každopádně
málo. Abychom šli výkonnostně
i výsledkově nahoru, potřebujeme
zdraví, chuť do hry, radost z volejbalu, pozitivnější přístup a větší
chtění s nasazením.“
Extraliga kadetek ČR 2017/18,
skupina B – pořadí po 10. kole:
1. Šternberk 30, 2. Brno 21, 3. Frýdek-Místek 15, 4. Přerov 14, 5. Os(son)
trava 7, 6. Prostějov 3.
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OBJEDNEJTE SI

PŘEDPLATNÉ

A ZÍSKÁTE ZDARMA

KNIHU
884
NAMÍSTOJEN 780
TE
ZAPLATÍ RUN
KO

KP MLADŠÍCH ŽÁKYÒ 2017/18 – 3. KOLO
Skupina A – výsledky: VK Prostějov A – Olomouc A 2:0 (12, 21), VK
Prostějov A – Šumperk 2:0 (13, 16), VK Prostějov A – Moravská Třebová
0:2 (-20, -18). Pořadí: Moravská Třebová 9, 2. VK Prostějov A 6, 3. Olomouc A 3, 4. Šumperk 0.
Skupina C – výsledky: VK Prostějov B – Přerov C 2:1 (17, -12, 13), VK
Prostějov B – Olomouc B 0:2 (-8, -18), VK Prostějov B – Česká Třebová
2:0 (25, 20). Pořadí: 1. Olomouc B 9, 2. VK Prostějov B 5, 3. Přerov C 4,
4. Česká Třebová 0.

výsledkový servis

Pr
Hanáckostjový Jeru
zalém

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

STA]TE SE VQRNÝM ABONENTEM
PROSTQJOVSKÉHO VEXERNÍKU

A ZÍSKEJTE HNED
NQKOLIK VÝHOD!

jde
P edplatné vás vy
ánku.
levn ji než ve st
mu
Doruení až do do
!
ma
je zdar

• knížku od prost#jovských autor- v cen# 350 K (nabídka platí i pro stávající pedplatitele)
• všichni abonenti budou zaazeni do slosování o DVACET TISÍC KORUN
(start sout#že na zaátku roku 2018)
• namísto 17 korun na stánku zaplatíte POUZE 15 KORUN

PŘEDPLATNÉ JAKO DÁREK
Obdarujte vaše blízké, udělejte radost jim i sobě

Vybíráte dárek pod stromeček pro vaše blízké?
Vyzkoušejte PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku!
Stačí vyplnit objednávkový formulář v tištěném vydání
nebo na našich internetových stránkách, uveďte sebe
jako plátce a my vám doručíme dárkový certifikát,
který rozzáří oči pod stromečkem těm malým i velkým!
NADĚLTE VEČERNÍK, NADĚLTE BUDOUCNOST!
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

Amatérští tenisté v hale

Objednávám předplatné

na rok 2018
Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon
Foto: archiv M. Šilhánka

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu se v prostějovské tenisové hale areálu NTC MORAVA odehrál turnaj neregistrovaných hráčů ve čtyřhře. Po velkých bojích ovládl klání pár Kubeš - Hynst, kteří ve finálovém souboji zdolali duo
Michal Šilhánek - Krupička. Třetí příčku pro sebe uzmuli veterání J. Kadlec - Sehnal, jenž odsoudili k "bramborám"
dvojici A. Kadlec - Jeřábek. Na společném snímku většina z úspěšných plejerů.
(pk)

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

hotově

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

kultura v prostějově a okolí

tak kusy, které kapela ještě do koncertního
setu nikdy nezařadila. Vše bude umocněno zcela novou scénou s množstvím
světelných a pyro efektů. Hostem na všech
koncertech bude skupina Booters.
Před dvěma roky jsme byli svědky toho,
jak to hudebníci z Traktoru pořádně rozjeli na stejném pódiu s kapelou Citron.
Tehdy si pochvalovali návštěvníky koncertu. „Když je publikum sympatické,
přidáváme několik slok, někdy i refrén,
ale když je publikum tak skvělé jako tady
v Prostějově, přidáme vám rovnou dvě
písničky.“ Na oplátku příchozí vzkazovali:
„Jste boží! Doufáme, že přijedete znovu!“
Nyní se fanoušci kapely dočkali a můžou si přijít opět vychutnat skvělý a nezapomenutelný hudební zážitek s legendou rocku. Večerník u toho bude určitě!
(tem)

saa

Nedílnou součástí vystoupení byla také
trochu nostalgická vzpomínka na kamaráda Františka Sahulu, zazněly proto
některé jeho skladby. „Tři sestry ani Alkehol jsem nikdy neposlouchala a na
koncert mě vytáhla sestra s manželem,
abych se tu s někým seznámila, ale jsem
příjemně překvapena, jaká je to úžasná
rock-punková muzika,“ prozradila jedna
z návštěvnic Petra.
Avšak velkým zklamáním bylo pro některé návštěvníky ozvučení sálu. Ten totiž ve Společenském domě nedisponuje
příliš kvalitní akustikou, tudíž je velice
tvrdý oříšek zvučit takový prostor i pro
zkušeného zvukaře. „V ´Kasku´ jsem na
koncertě už poněkolikáté a vždy jsem
zklamán. Kapelu mám rád, ale díky
zvuku v sále nerozumím ani jedinému
slovu,“ komentoval jeden ze zklamaných
návštěvníků Tomáš.
Exkluzivní rozhovor s Lou Fanánkem Hagenem si můžete přečíst na
straně 15 dnešního vydání.

Prostějovský soubor Moje divadlo
byl před dvaceti lety založen za účelem adaptace povídky spisovatele
odsouzeného za zpronevěru k pěti
letům vězení. Bláznivé komedie plné
nečekaných zvratů se od té chví-

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Moc ženských, moc
problémů! To by si měl uvědomit každý, kdo si plánuje pořídit
harém. A moc chlapů na jednu
ženu? To už se vůbec nedá po
delší čas zvládat... Tak by se dalo
shrnout asi hlavní „morální poselství“ divadelní hry Klíč pro dva,
jehož premiéra byla v Prostějově
k vidění už loni v říjnu. I po roce
a osmi prostějovských reprízách
na bláznivou komedii o slastech
a strastech všeobecné polygamie
diváci houfně chodí. Důkazem byl
sobotní večer v přednáškovém sále
Národního domu.
gagů i elán zúčastněných herců. To
vše soubor zvládá s nevídanou bravurou.
Nejinak tomu je i s titulem Klíč pro
dva o atraktivní Harriet, která se po
rozvodu rozhodne užívat si svůj život naplno a nechává se vydržovat

J    &D(  
%$   %!!!
Foto: Martin Zaoral

le staly žánrem, ve kterém se jeho
členové cítí jako vepřové na sádle.
Každé představení si očividně užívají a baví nejen publikum, ale i sebe
samotné. Žánr komediální frašky,
který si zvolili, je přitom extrémně
těžký na načasování jednotlivých

dvěma ženatými milenci. Hra měla
premiéru loni v říjnu a soubor s ní
mezitím kromě „domovské scény“
prostějovského Národního domu
vystupoval například v Olomouci či
Hrušovicích. Diváci se při této hře
hojně chechtají, a to zejména v druhé polovině, kdy se začínají na scénu
postupně rojit další a další manželé
a manželky jednotlivých „hříšníků“.
To vše vede k natolik absurdním
situacím, že mnohé postavy působí
zmateněji než absolventi potápěči
za plného provozu tokijského metra.
Přestože Klíč pro dva z repertoáru Mého divadla zřejmě jen tak
nezmizí, soubor již v současnosti
připravuje další ´poněkud šílenou
bulvární komedii´. „Bude se jednat o současnou francouzskou hru
Můj tchán je princezna. Její premiéru plánujeme na konec zimy,“
prozradil Večerníku režisér Pavel
Drmola.

MOJE DIVADLO i po roce od premiéry hlásí vyprodáno!

měňoval nejvěrnější fanoušky v prvních řadách točeným pivem. Že sudová přitažlivost působí i na frontmana
kapely Tři sestry, se mohli diváci přesvědčit při skladbě „Šetři se, chlapče“,
kdy Fanánek předvedl erotický „tanec“ se sudem a poté i základní cviky
s krýglem piva.

  

3x foto: Patrik Zatloukal
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PROSTĚJOV Jedinečný koncert nestárnoucí rockové legendy české hudební
scény skupiny Olympic se blíží. Ve Společenském domě v Prostějově se uskuteční
již příští úterý 21. listopadu! A že se máte
na co těšit. Skupina ve složení Petr Janda,
Milan Broum, Jiří Valenta a Martin Vajgl
nejenže v rámci svého turné přestaví svoji
nejnovější desku, ale také zahraje ty největší hity za více než půlstoletí své existence.
Vstupenky můžete pořád zakoupit v síti
Ticketportal a také v kavárně „Kaska“.
Olympic je česká rocková skupina, kterou založil v roce 1962 s původním názvem Karkulka (KARlínský KULturní KAbaret) Miloslav
Růžek. Původní členové patří mezi zakladatele české rockové hudby a debutové album
Želva je považováno za jedno z přelomových
alb českého bigbítu. „Jakmile začneme hrát, už
zhruba po druhé písničce začnou lidé skandovat Želva, Želva! To je neuvěřitelné. Tahle písnička si našla svou cestu v roce 1966 a vítězně
táhne celou naší historií. A pořád ji mám rád,“
směje se Petr Janda, který na nejnovějším albu
Souhvězdí romantiků spolupracoval s tako-

vými jmény jako Karel Šíp, Eduard Krečmar
nebo s mladým textařem Ondřejem Fenclem.
„Ondřej mě oslovil s tím, že by pro mě chtěl
něco napsat. Pak poslal nějaké texty a vyšlo
to. Na mé minulé desce měl jeden text, na poslední už tři,“ dodává Janda.
Na Olympic Permanentní tour zazní písně
z posledních třech alb Souhvězdí šílenců,
Souhvězdí drsňáků a Souhvězdí romantiků.
Fanoušci se můžou těšit i na prověřené hity
jako Osmý den, Slzy tvý mámy nebo Želva,
které nemůžou na žádném koncertu Olympicu chybět.
V současnosti hraje ve složení Petr Janda
(kytara, zpěv), Milan Broum (basová kytara,
zpěv), Jiří Valenta (klávesy) a jako stálý host
Martin Vajgl (bicí). Za dobu existence kapely
Janda složil na tisíc písniček, kapela vydala dvaadvacet alb, získala tři Zlaté a tři České slavíky.
Na koncert Olympicu se můžete těšit už jednadvacátého listopadu od devatenácti hodin
v Prostějově.
(pr)
Vstupenky na koncert můžete koupit na
www.ticketportal.cz/Event/OLYMPIC_
PERMANENTNI_TOUR_2017

ČECHY POD KOSÍŘEM Druhou
úspěšnou sezónu si může odškrtnout
zámek v Čechách pod Kosířem. Zatímco loni jej navštívilo přes třicet tisíc
lidí, letos to i díky řadě doprovodných
akcí bylo celkem sedmačtyřicet tisíc
osob.
Zámek Čechy pod Kosířem se po nákladné a stále probíhající rekonstrukci, kterou
finančně podpořil Olomoucký kraj, poprvé otevřel veřejnosti 2. dubna 2016. Již
během první sezóny nabídl návštěvníkům
tři prohlídkové okruhy (zámecký okruh,
komentovanou prohlídku parku a Muzeum filmů Zdeňka a Jana Svěrákových),
čemuž tak je dodnes. V průběhu roku na
zámku přibyla expozice historických jízdních kol, o film Po strništi bos se rozšířilo
muzeum otce a syna Svěrákových a rozmnožila se i sbírka děl Josefa Mánesa. Vše
doplňuje množství akcí.
„I z těchto důvodů zámek vstupoval do
své druhé sezóny s obavami, jestli se v pře-

dešlém roce nejednalo pouze o návštěvnický boom způsobený otevřením do
té doby veřejnosti nepřístupné památky
a zdali návštěvnost rapidně v letošním roce
rapidně neklesne,“ svěřil se médiím se svými pochybnostmi kastelán Martin Váňa.
Obavy z počátku druhé sezóny se díky
rozšířené nabídce zámeckého areálu
a aktivní propagaci ukázaly jako zcela
zbytečné. Naopak návštěvnost nebývale
vzrostla. Zámecké prohlídkové okruhy
navštívilo přes dvaatřicet tisíc osob a na
akce konané zámkem nebo ve spolupráci s dalšími partnery dorazilo téměř 15
000 osob. „Tím se dostáváme na celkové
číslo sedmačtyřicet tisíc,“ pochvaloval si
Břetislav Holásek, ředitel Vlastivědného
muzea v Olomouci, které má zámek na
starost. „Na druhou zámeckou sezónu
připravili množství zajímavých novinek.
Přibyl nový prohlídkový okruh - expozice
Historická jízdní kola ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci a stávající okru-
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Proč vlastně tak pozdní los základní fáze
Ligy mistryň 2017/2018? Vedení Evropské volejbalové federace se premiérově
rozhodlo počkat až na kompletní výsledky
kvalifikace, která skončila posledními zápasy teprve o uplynulém víkendu.
Z předkol nakonec postoupili dle očekávání tři favorité Vakifbank Istanbul (Turecko), Imoco Conegliano (Itálie) a Developres Rzeszów (Polsko) plus jedno

&

února 2018. Hanačky stejně jako všechny
ostatní celky čeká dohromady šest utkání,
klasicky tři doma a tři venku.
Ještě před odvetami třetího předkola si
hlavní kouč VK vyloženě nepřál jediného
soupeře. „Největší strašák je pro nás Krasnojarsk, který leží až v Asii u mongolských
hranic. To znamená strašně daleko, což by
bylo náročné na cestování a samozřejmě
i na finance. Tento ruský klub tedy rozhodně nechceme dostat,“ říkal Miroslav Čada
v sobotním podvečeru. Jenže Jenisej následně vypadl s Plovdivem a ostřílený lodivod
i vedení prostějovského oddílu si mohli oddechnout. Přesto je velmi pravděpodobné,
že se české šampiónky ocitnou v nadmíru
těžké skupině plné špičkových kolektivů.
„Ohromně silné jsou všechny tři Istanbuly a matematika říká, že jeden z nich na
pětasedmdesát procent dostaneme. Dále

; $%,Z4

překvapení Maritza Plovdiv (Bulharsko)
po senzačním vyřazení ruského Krasnojarsku (výsledky najdete na straně 23).
Zmíněné kvarteto kvalifikovaných se přidalo k už jisté dvanáctce automaticky nominovaných týmů. Do téhle skupiny patří
ženy vékáčka a dále Fenerbahce Istanbul,
Galatasaray Istanbul (oba Turecko), Dynamo Moskva, Dynamo Kazaň (oba Rusko), Chemik Police, Budowlani Lodž (oba
Polsko), Volero Curych (Švýcarsko), Gorgonzola Novara (Itálie), ASPTT Mylhúzy
(Francie), Alba Blaj (Rumunsko) a Vizura
Bělehrad (Srbsko).
Šestnáct účastníků dlouhodobé části
Champions League bude nasazeno do
čtyř losovacích košů na základě kvality
i dalších aspektů a při slavnostním aktu
spatří světlo světa čtyři grupy, které se
odehrají od 12. prosince 2017 do 27.

 Jaké to bylo střetnutí?
„Pro mě osobně nervózní, hlavně ze začátku. V prvním setu se možná projevila
menší koncentrace, když jsme dělaly
zbytečné chyby v jednoduchých situacích a měly tam trochu bordel po míčích
zadarmo. Od stavu 6:5 ve druhé sadě

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

se to ale zlepšilo a nakonec jsme zápas
zvládly v pohodě 3:0.“
 Co pomohlo ke zmíněnému zlepšení?
„Přestaly jsme nevynuceně chybovat.
A paradoxně se nám začalo víc dařit po
příchodu mladých holek Terky Slavíkové s Míšou Zatloukalovou na hřiště.
Obě hrály dobře, pak i my jako celý
tým, což je pozitivní.“
 Rovněž vy sama jste se s postupujícím časem duelu cítila lépe a lépe?
„Dá se to tak říct. V úvodu jsem fakt pociťovala velkou nervozitu, já už prostě
jsem taková trémistka. Z toho pramenilo několik hloupých chyb, které jsem

PROSTĚJOV Stejně jako loni nepatří Lucie Nová ani letos do základní sestavy prostějovských volejbalistek. V aktuální sezóně se
však, coby střídající, mnohem víc prosazuje, a to především v přípravných duelech. Skvěle jí vyšly turnaje na Olympu Praha i v polském Rzeszówě, výborně odehrála čerstvý přátelák v Bielsko-Biale.
Důležité je, že si dobrou výkonnost přenesla vzdor počátečním
chybám také do sobotního utkání extraligy s Frýdkem-Místkem,
v němž dostala šanci coby členka základní sestavy.

udělala. Ale postupně se mi dařilo uklidňovat, asi mi pomohla povedená série
na servisu. Od té chvíle jsem si víc věřila
a zbytek utkání mi už jakž takž vyšel.“
 Nakonec jste si tedy příležitost
v základu pro soutěžní mač užila?
„Vzhledem k té mojí nervozitě jsem si zápas neužila celý, spíš až tu druhou půlku.
Snad příště, až dostanu zase šanci, budu
klidnější hned od začátku a užiju si to
naplno celé. (smích) Každopádně mám
radost, že jsem dnes hrála.“
 Trenér Čada vás chválil za kvalitní výkon ve středečním přípravném
utkání v Bielsko-Biale. Asi není náhoda, že se vám skvěle daří právě v přátelácích, že?
„Náhoda to opravdu není. Když jde
v uvozovkách jen o přátelák, jdu do něj
mnohem klidnější, psychicky v pohodě.
A většinou se mi pak hraje dobře. Jakmile však přijde mistrák, vím, že v něm
musíme zvítězit a získat tři body. Asi
se zbytečně moc stresuju, pořád ještě
nezvládám ideálně tlak z působení ve
velkém klubu, jakým Prostějov je. Zvlášť

   

jsou vynikající především italské mančafty
a taky ruské, nebo například Chemik Police
z Polska či švýcarský Curych. Na druhou
stranu lze v osudí najít i několik relativně
hratelných protivníků, na něž bychom si
aspoň trochu mohli věřit,“ uvažoval Čada,
aniž by jmenoval. Takovými určitě jsou
Plovdiv, Bělehrad, Blaj, Mylhúzy, Lodž
a Rzeszów, přičemž posledně jmenovaný
soubor dokázaly volejbalistky VK porazit
ve dvou ze tří vzájemných duelů letošní přípravy. „Věříme, že nemusíme být za úplné
otloukánky. Máme kvalitní tým, a pokud
se neocitneme vyloženě ve skupině smrti,
rozhodně můžeme s dobrou formou někoho porazit. Postup do play-off naopak
příliš reálný není, když dál projdou jen vítězové grup a tři nejlepší z druhých míst.
Uvidíme, koho nám osud nadělí,“ doplnil
se šibalským úsměvem Miroslav Čada.

pokud naskočím do soutěžního zápasu
po dlouhé době. Na tomhle musím zapracovat. Myslím, že každý odehraný
mistrák mi může jedině pomoct.“
 Na závěr bych se vrátil do léta, kdy
jste reprezentovala Českou republiku
na Světové letní univerziádě 2017.
Jaké dojmy jste si přivezla?
„Po herní a výsledkové stránce nic
moc. Sice jsme skončily ze všech dosavadních univerziád nejlépe v historii,
ale rozhodně jsme mohly dopadnout
ještě lépe než dvanácté. Já osobně
jsem navíc myslela, že budu hrát podstatně víc, místo toho jsem jen občas
střídala a navíc mi to příliš nešlo. Ze

sportovního hlediska tudíž zavládly
takové smíšené pocity...“
 A jinak? Nasbírala jste v dalekém
Tchajwanu aspoň exotické zážitky?
„Asi nejvíc na mě zapůsobila asijská kultura, která je v porovnání s Evropou hodně
jiná a specifická. Tamní lidé jsou hlavně
obrovsky přátelští, neustále usměvaví,
což bylo úžasné zažít na vlastní kůži. Taky
organizace našeho volejbalového turnaje
fungovala výborně, na rozdíl od některých
jiných sportů na univerziádě. Samozřejmě
jsem ochutnala asijské jídlo, na to jsem byla
moc zvědavá a chtěla to zkusit. Navíc jsme
navštívili i nějaké památky, takže z tohoto
pohledu šlo o vydařenou akci.“

Asi nejvíc na mě zapůsobila asijská
kultura, která je v porovnání s Evropou
hodně jiná a specifická. Tamní lidé jsou
obrovsky přátelští, neustále usměvaví,
což bylo úžasné zažít na vlastní kůži...

“
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ně zvítězit,“ pověděl Čada. Prozatímní vývoj sezóny shrnul následovně: „Máme za
sebou pět extraligových kol, třikrát jsme
vyhráli 3:0 a dvakrát 3:1. Myslím, že můžeme být spokojení, protože jsme neměli
zrovna jednoduchý los, hned ze začátku
jsme jeli do Olomouce k největšímu konkurentovi, bylo tam i střetnutí s kvalitní
Ostravou nebo v Králově Poli, kde to rovněž není lehké. Výsledkově jsme všechny souboje přes dílčí problémy zvládli
a momentálně už je znát, jak náš mančaft
nabírá obrátky, jde výkonnostně nahoru.
Navíc jsme předvedli, že dokážeme dobře zahrát i v nestandardní sestavě. Vidím
tak převážně pozitiva a jen doufám, že se
nám vyhnou vážnější zdravotní potíže.“

      D
K '%    
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Foto: Marek Sonnevend

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Tak už je to tady! Rekordně dlouho musí letos volejbalistky VK Prostějov čekat na určení svých
soupeřek v CEV Champions League
Women. Teď ale konečně přichází slavnostní losování nejvyššího klubového
poháru Evropy, jež proběhne ve čtvrtek
16. listopadu v Lucemburku.

POKRAČUJE Koho dostanou do skupiny prostějovské ženy?

jubileum...

Prostějov (son) - Snad až příliš dominantně zatím procházejí volejbalové starší žákyně VK Prostějov letošním krajským přeborem kadetek.
V dosavadních šesti zápasech ztratily
jedinou sadu a především poslední
dvojutkání se změnilo s trochou nadsázky ve vraždění neviňátek.
Vékáčko totiž v domácím prostředí tělocvičny ZŠ v ulici Palackého
smetlo Šternberk B 3:0 (7, 16, 9)
a 3:0 (9, 9, 18), tím pádem čtyři ze
šesti setů ovládlo jednociferným
skóre. Což na jednu stranu svědčí
o dobrém výkonu mladých prostějovských děvčat, ovšem na stranu
druhou to dokládá i slabší úroveň
soutěže.
„Je pravda, že takhle moc jednoznačná střetnutí holkám asi nic moc
nedají. Proto si přeju, aby soupeři
v dalších zápasech byli o poznání silnější, a my jsme to tím pádem měli
mnohem těžší. Tohle se však nejspíš
splní jedině proti Uničovu,“ přemítala trenérka výběru VK U15 Solange
Soares.
Krajský přebor kadetek 2017/2018
- pořadí po neúplném 8. kole: 1. VK
Prostějov „B“ 18, 2. Uničov 15, 3. Přerov „B“ 10, 4. Šternberk „B“ 9, 5. Přerov
„C“ 5, 6. Olomouc „B“ 3, 7. Olomouc
„C“ 0.
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Prostějov (son) - Chyběla při středečním přípravném duelu v polské
Bielsko-Biale, scházela i v sobotu na
domácím extraligovém utkání proti
Frýdku-Místku. Kdo? Německá smečařka VK Prostějov Laura Emonts.
Důvod však byl rodinný, nikoliv zdravotní (tedy ne u ní osobně).
„Lauřin manžel musel na operaci
páteře a za této vážné situace jsme jí
umožnili odcestovat domů do Německa, aby byla svému muži nablízku,“ vysvětlil hlavní kouč prostějovských volejbalistek Miroslav Čada.
Emonts odcestovala hned po střetnutí nejvyšší české soutěže v Brně
s tamním Královým Polem (sobota
4. listopadu). Doma strávila jeden
týden a do přípravy svého klubu se
znovu zapojí dnes, tedy v pondělí 13.
listopadu. „Pro výkonnost Laury není
taková pauza samozřejmě ideální,
ale v podobných případech se vždy
snažím upřednostnit lidské hledisko
před sportovním, pokud to jen trochu jde. Což nyní šlo,“ upřesnil Čada.
Přátelák v Polsku i mač proti Frýdku-Místku zvládly Hanačky i bez jedné
ze svých opor, která se teď pokusí tréninkové a zápasové manko dohnat.
„Všechno bude v pořádku, ona se do
toho rychle dostane,“ nepochybuje
Čada.

Emonts dostala
rodinné volno

RYCHLÝ


hy byly významně obohaceny,“ uvedl dále
Holásek.
V současnosti na zámku probíhají další rekonstrukční práce, které vedou k dalšímu
zvelebování a zatraktivňování zámeckého
areálu, a již nyní se chystají novinky pro
příští rok. „Jsem rád, že se kraj podílí na
opravě této významné památky. A také
mě těší, že má zámek tak velký úspěch
u návštěvníků a turistů,“ svěřil se hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
„Předpokládáme, že se asi stále ještě vezeme na vlně atraktivnosti nově otevřené památky, takže udržet si takovou návštěvnost
jistě nebude snadné. Nějaké trumfy si nechám v rukávu, ale alespoň pár připravovaných novinek zmínit můžeme. Například
se tvoří projekt na revitalizaci rybníků v zámeckém parku, které hodláme v budouc-
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nu aktivně užívat,“ nastínil Martin Váňa.
Další novinky prozradil v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník, který najdete
(mls)
v příštím vydání.

3:0

PROSTĚJOV Až dosud měly volejbalistky VK Prostějov v letošní sezóně lepší začátky utkání a horší konce.
V sobotním odpoledni se to změnilo,
když zápas 5. kola UNIQA extraligy
proti Frýdku-Místku hůř otevřely

  '   (((
Bodový vývoj – první set: 2:2, 6:2,
6:4, 11:4, 14:5, 16:7, 16:9, 17:11,
19:11, 19:13, 24:17, 25:19. Druhý
set: 4:0, 4:2, 6:3, 6:5, 11:5, 17:6, 19:8,
19:10, 21:10, 21:12, 22:14, 24:14,
25:15. Třetí set: 8:0, 8:2, 9:3, 16:3,
16:5, 17:6, 19:6, 21:9, 24:9, 25:10.

VK PV
TJ FM

Přesně do stavu 2:2 trvala vyrovnanost
úvodu střetnutí. Po této krátké pasáži
Hanačky výrazně přitlačily podáním,
hostující hráčky začaly mít velké potíže
s přihrávkou a průběh vstupní sady se
bleskově zlomil ve prospěch favoritek
(6:2, 11:4, 14:5). Až poté se frýdecká
děvčata vymanila z hluboké defenzivy,
přestala tolik chybovat. A hrubky nejen
na příjmu se přesunuly na domácí stranu. Víc než dílčí korekci na 17:11 však
z toho výběr TJ nevytěžil, načež vékáčko
nechalo chvilkový výpadek za sebou,

Marek SONNEVEND

a pronikavým progresem od poloviny mače dospěly k vynikajícímu
vyvrcholení. Na pozitivním vyznění
souboje se přitom hodně podílely
obvyklé náhradnice, jež dokonale využily příležitost od svého kouče.

aby závěr bezpečně kontrolovalo - 25:19
a 1:0.
Ale přesto bylo patrné, že se Sokolky
hodně dostaly do hry a od půlky prvního dějství vlastně byly lepší. Čadovy
svěřenky tudíž potřebovaly kvalitativní
restart, který přišel hned zkraje druhé
části zásluhou výborného servisu Weiss
i neprostupných bloků - 4:0. Nicméně
drtit soupeřky jako v zárodku střetnutí se lídryním soutěže nedařilo. Jejich
výkon totiž místy padal dolů, zatímco
frýdecko-místecký tým předváděl na
své poměry sympaticky dobrý volejbal.
Teprve po snížení na 6:5 se mistrovský
stroj znovu rozjel na plné obrátky. Recept: zlepšené všechny činnosti. Od
podání přes přihrávku a obranu v poli
až především k útoku. Plejerkám VK se
perfektně povedlo několik ofenzivních
akcí, nabraly pohodu. A během trháku

NA

na 17:6 suverénně dominovaly. Koncovka po prostřídání sestavy pak už tolik
jednoznačná sice nebyla, ovšem převaha
  
papírově silnějšího družstva i tak nabrala
Miroslav ÈADA{Z4 &
celkově markantnější rozměry - 25:15
„Jen zpočátku jsme měli problémy na přihrávce, což v podobných zápasech někdy
a 2:0.
Nic na tom nezměnil začátek třetího takhle je. Od poloviny utkání už jsme ale šli výkonem pořád nahoru a velkou radost mi
setu, spíš právě naopak. Účinně zaserví- udělaly především hráčky, které v sezóně doteď moc nenastupovaly. Tentokrát dostaly
větší příležitost a chopily se jí výborně od Lucky Nové přes Míšu Zatloukalovou po
rovala Nová, skvěle se chytily hráčky Terku Slavíkovou. I jejich výraznou zásluhou jsme duel končili na vysoké herní úrovni
naskočivší do duelu z lavičky (Zatlou- a celé družstvo v čele s mladými holkami zaslouží pochvalu. Jsem spokojený.“
kalová a Slavíková) a drtička v režii Pro % :_{?  {: 
stějova psala další kapitolu. Premiérový
bod urvaly Severomoravanky až za stavu „Do Prostějova na hřiště jasného favorita jsme jeli s cílem uhrát co nejvíc bodů.
8:0, načež po menším dotažení na 9:3 Úvodní set a půlku druhého holky zvládly solidně, ale bohužel nám dost utekl ten
třetí,
což
dojem
z celého střetnutí srazilo dolů. Domácí nás předčili ve všech činnosokamžitě následovala další dlouhá šňůtech a kvůli tomu špatnému závěru hlavně vinou přihrávky, která nám odešla, jsem
ra bodů parádně šlapajícího kolektivu
celkově zklamaný. Z výkonu i výsledku. Byť náš tým na tak silného soupeře pochodomácích - 16:3. Mladé náhradnice ha- pitelně nemá, chceme se v lize poprat aspoň o nějaké šesté místo.“
nácké party vnesly na palubovku svěží
Statistiky z utkání
energii a dařilo se jak jim, tak ostatním radným protivnicím málem přibalily
a výsledkový servis UNIQA
členkám mančaftu. A obhájkyně titulu na zpáteční cestu jednociferný debakl extraligy žen najdete na straně 22
si finiš střetnutí užily natolik, že bez- 25:10 a 3:0.

Frýdek-Místek
47 tisíc návštìvníkù Stupňovaný výkon postupně rozebral


OlympicvKasku:JIŽPŘÍŠTÍÚTERÝ Na zámek v Èechách pod Kosíøem letos zamíøilo

PROSTĚJOV Není to zase tak dlouho, co jsme mohli v prostějovském
„Kasku“ vidět na vlastní oči a slyšet
na vlastní uši známou hardrockovou
skupinu Traktor. Již tehdy fanoušci,
ale i nefanoušci pěli chválu na skvělý
hudební zážitek a vyslovili přání kapelu vidět co nejdříve znovu. A dočkali
se! Tento pátek to opět pořádně rozbalí na stejném pódiu!
Na podzim 2017 rozjela kapela Traktor
své speciální turné Prach a vzduch tour,
v rámci něhož objíždí celkem jedenáct
českých a moravských měst a mezi nimi
i Prostějov. Tento pátek 17. listopadu od
20:00 hodin tedy vystoupí ve Společenském domě.
Fanoušci se mohou těšit na nový, takřka
dvouhodinový program, kde zazní jak
osvědčené skladby z posledních tří alb,

znovu v Prostìjovì

Kapela TRAKTOR

Tři sestry a Alkehol spolu poprvé vyrazily
na společné turné s názvem Sudová přitažlivost, které odstartovalo předminulý týden
v Jindřichově Hradci, a hned druhá zastávka byla tady právě v Prostějově. Že si zejména skupina Tři sestry vybudovala k Prostějovu určitý vztah, dokazují nejen oblíbené
návštěvy pivovaru Ječmínek, ale také fakt,
že zde vystupují už devět let v řadě.
Jako první ale na pódium vtrhla kapela
Alkehol a společně s fanoušky velice hlasitě oslavila pětadvacáté výročí. Nechybělo poděkování a potlesk fanouškům,
bez kterých by se kapela tak dlouho nedržela na české rockové scéně.

pro Večerník
Patrik
ZATLOUKAL

původní
reportáž

Přestávku využili mnozí návštěvníci
k občerstvení, ti více občerstveni i ke
krátkému spánku, popřípadě pádu ze
schodů. Věrnější fanoušci se však začali
postupně shlukovat pod pódiem, aby
si udrželi výhodnou pozici v první linii.
„Tři sestry poslouchám od svých dvanácti let, tak jsem vzal své dva synovce
a vyrazil na koncert. V Prostějově jsem
nikdy předtím nebyl, ale líbí se mi váš
vzdušný ´komunistický´ sál,“ prozradil
dvaačtyřicetiletý Zbyněk, který přijel až
z Holešova.
Hned, když se skupina Tři sestry ukázala na pódiu, bylo jasné, že se na všechny
řítí doslova velká vlna. „Je opravdu neuvěřitelné, jak dokážou i po tolika letech
stále vyzařovat takové množství pozitivní
energie,“ komentoval výkon kapely velký
fanoušek Martin.
Jak už je při takových událostech
zvykem, tak se na pódiu objevil vedle
kapely i malý bar s výčepem, který od-

PROSTĚJOV O sudovou přitažlivost se uplynulý pátek 10. listopadu postaraly v „Kasku“ v současnosti již legendární seskupení Tři sestry a Alkehol. Že tento typ fyzikálního zákona fungoval
velice dobře, se Večerník mohl přesvědčit už o půl deváté večer, kdy byl sanitkou odvezen první
řádně podnapilý fanoušek... Pro ostatní, co vydrželi, to byla velkolepá jízda až do ranních hodin.
Návštěvníci Společenského domu v Prostějově prožívali každý hit a bavili se až dosyta.
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VEČERNÍKU



aneb pohled
Kathleen Weiss
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O tolik bodů vedou prostějovské volejbalistky průběžné pořadí UNIQA extraligy žen ČR
2017/2018. K získání pěkného
náskoku jim stačilo pět odehraných kol, v nichž zatím byly
stoprocentní, a největší soupeři
naopak ztráceli. Rivalská Olomouc je druhá (11), nebezpečná
Ostrava třetí (10) a KP Brno
dokonce až sedmé (8), přičemž
všechny tyto soky VK už porazilo.

4

ZÝVÁNÍ
PØÍZNÌ ŠTÌSTÌNY

Podesáté v řadě za sebou jsou ženy VK Prostějov součástí evropské Ligy mistryň,
z toho devětkrát byly nasazeny přímo do základní části. Jednotlivé skupiny budou
rozlosovány nejbližší čtvrtek a (nejen) hanácký oddíl se jistě obrátí se svou výzvou
k paní Štěstěně. Jak by mohla znít? Přiděl nám ty nejpřijatelnější možné soupeře!
V tomto ohledu existují dvě kategorie. První je ryze sportovní s cílem nafasovat
takové protivníky, kteří budou v rámci daných možností herně schůdní a alespoň
někteří i výsledkově překonatelní. Prostě žádní kluboví giganti formátu jakéhokoliv Istanbulu.
Druhým podstatným faktorem zůstává ekonomické hledisko. To znamená, aby
vékáčko nemuselo nikam extrémně daleko cestovat a v ideálním případě by si vystačilo s autobusovou dopravou, čímž by se ušetřila spousta peněz.
Aby to pro prostějovský tým dopadlo tak i onak naprosto optimálně je takřka vyloučené, ale stále zůstává velký rozdíl mezi příznivým a nepříznivým losem. Sportovně i finančně. Devítinásobný český šampión by na tohle téma ostatně mohl
z fleku přednášet, neboť se v minulých letech nejednou dostal právě do hodně
těžké grupy, někdy dokonce bez přehánění označované za skupinu smrti.
„Něčemu takovému bychom se tentokrát rádi vyhnuli,“ říkají šéf VK Petr Chytil
i hlavní kouč Miroslav Čada. Zda se však toto přání stane pro Evropskou volejbalovou federaci pověstným rozkazem při nadcházejícím slavnostním aktu, o tom rozhodne jedině osud. A samozřejmě též nasazení do jednotlivých losovacích košů.
Cestovatelsky obávaný Krasnojarsk naštěstí vypadl ve třetím předkole, leč přesto
mezi účastníky základní fáze Champions League figurují některé vyložené chuťovky. V záporném i kladném směru. Tak uvidíme, co prostějovským volejbalistkám nakonec nabídne zápasové menu.

Marek Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov

„Za středeční přátelák v Polsku jsme byly s holkama moc rády. Potřebujeme teď hrát
co nejvíc kvalitních zápasů a Bielsko-Biala je docela silný soupeř, navíc jsme k němu
nemusely jet autobusem až tak daleko. Do Champions League vstoupíme už za měsíc, každé takové utkání na vyšší úrovni nám prospěje. Navíc jsme ještě vyhrály po
dobrém výkonu, tím lépe pro nás. Sobotní ligový souboj s Frýdkem-Místkem jsme
začaly velice dobře, ale během prvního setu polevily. A do půlky druhé sady to z naší
strany nebylo ono. Potom jsme se však dokázaly zlepšovat, zejména střídající mladé spoluhráčky vnesly na hřiště výbornou energii. A ve zbytku střetnutí hrál celý tým
skvěle. Nakonec tak ze zápasu převládají kladné dojmy z odvedeného výkonu i dosaženého výsledku, další vítězství 3:0 nám určitě udělalo radost. A jdeme dál po naší
cestě, kdy postupně chceme svůj volejbal neustále zkvalitňovat.“

?  
KAPITÁNKA

Z úst kouče volejbalistek Prostějova to zazní hodně nahlas minimálně jednou týdně. „Hlavní je, aby
holky zůstaly zdravé. To potřebujeme ze všeho nejvíc,“ zdůrazňuje
Miroslav Čada. Jeho svěřenkyně
přání trenéra zatím plní, navzdory
občasným komplikacím. V živé paměti ještě jsou pohnutá záda univerzálky Heleny Horké, na což navázalo
bolavé koleno libera Julie Kovářové
či naražené zápěstí blokařky Niny
Herelové. Dvě posledně jmenované se přitom s dozvuky svých potíží
potýkají dosud a stále tak nejsou
úplně v pořádku. Zdravotní výpadek navíc postihl i druhou nahrávačku Michaelu Zatloukalovou, jíž
praskla žilka v noze a měla velký
otok. Rovněž v tomto případě ale
uschopnění marodky trvalo dost
rychle, tudíž Míša i všechny její parťačky (kromě nepřítomné smečařky Laury Emonts) mohly naskočit
do sobotního střetnutí UNIQA extraligy proti Frýdku-Místku.

Zdraví
%, ;

Z VÉKÁČKA 

ŽHAVÁ NOVINKA

Uplynulý týden jednoznačně patřil čtyřiadvacetileté
smečařce. Dařilo se jí na jedničku už ve středečním
přípravném duelu na hřišti polské Bielsko-Bialy.
„Soupeře jsme předčili hlavně útokem a v něm nás
nejvíc držely Andy Kossányiová a Lucka Nová,“
hodnotil přátelský triumf 4:1 nad kvalitním
účastníkem Orlen ligy trenér vékáčka Miroslav
Čada. V sobotu následovalo extraligové střetnutí
doma s Frýdkem-Místkem, které Kossy naprosto
ovládla. Při hladkém vítězství 3:0 se stala nejvíc bodující volejbalistkou (15), měla nejvyšší
úspěšnost zakončení (65 procent) i přihrávky
(50 procent), největší počet vítězných bloků
(3), navíc dala jedno eso a dosáhla celkové
užitečnosti +14, což byla také top cifra mezi
všemi aktérkami zápasu. Dohromady se dá
říct jediné: super výkon!

ANDREA KOSSÁNYIOVÁ

PODLE

volejbal

JEDNIČKA VK
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letos slavíme jubileum...

Novou šanci ukázat se určitě dostanou
v tomto týdnu, kdy prostějovské ženy
čekají dva duely elitní soutěže ČR ve
dvou dnech. Nejprve ve čtvrtek 16.
listopadu od 17.00 hodin na Olympu
Praha, poté hned v pátek 17. listopadu od 18.00 hodin doma proti Fénixu
Brno. „V malé a dost specifické hale PVK
to rozhodně nebude jednoduché. Olymp
na svém hřišti bývá nepříjemný, někdy až
nebezpečný. A platí to i teď, kdy přes léto
hráčsky oslabil. Ani tak jej nelze podcenit.
Jelikož pak odehrajeme další utkání za necelých čtyřiadvacet hodin, určitě znovu
dáme prostor mladším hráčkám, aby se
zátěž rovnoměrně rozložila na celý kádr.
Přesto bude povinností nad Fénixem jas-

společnost

25

ží,“ řekl hlavní kouč prostějovského
týmu Miroslav Čada.
Při vší úctě k brněnskému výběru by
domácí střet měly bez větších problémů zvládnout i hráčky, jež normálně
zůstávají na lavičce nebo chvilkově
střídají. Fénix totiž nadále plní roli největšího outsidera extraligy, který za celý
minulý ročník získal pouhé dva bodíky
díky jedinému vítězství 3:2 v Přerově.
Jinak neustále prohrával, což bezezbytku
platí i v aktuální sezóně, zatím s nulou na
kontě urvaných setů.
Kolektiv trenéra Zdeňka Janouška přitom spoléhá hned na trio plejerek se
stejným příjmením Pospíšilová, z nichž
Anna je nahrávačkou, Petra smečařkou
a Pavlína blokařkou. Nejvíc bodů dělá
univerzálka Veronika Šnellyová a zajímavostí je, že na soupisce stejně jako
loni figuruje Viktorie Gogová, odchovankyně Prostějova a dcera sportovního
manažera VK Petera Gogy.
Každopádně favorit bude na Den boje
za svobodu a demokracii naprosto zřejmý - bez ohledu na okolnosti. „Byť necháme obvyklé opory odpočívat, je naší
jasnou povinností hladce zvítězit. Holky,
které jindy tolik nenastupují, se můžou
ukázat. A já věřím, že nic nepodcení,
půjdou do utkání bez nervů, naplno
a věrným fanouškům předvedou dobrý
volejbal,“ přál si Čada.
(son)

topadu svedly úvodní bitvu TJ Sokol
Šternberk a Královo Pole Brno s výsledkem 0:3 (-17, -10, -20), tedy jasně
ve prospěch favorita. Výběr KP tím
výrazně nakročil do semifinále, zbylé
dvě dvojice tvoří Liberec – Olomouc
a Frýdek-Místek – Ostrava.
Zajímavostí je, že za šternberské družstvo proti brněnskému celku premiérově nastoupila nová zahraniční
posila - ukrajinská smečařka Tetiana
Karpushyna. Vedení Sokola si od ní
hodně slibuje, ovšem při debutu k lepšímu výsledku nepomohla. „Věřím ale
panu trenérovi Hrochovi, za kterým
jsem do České republiky šla. Jsem ještě mladá a stále se chci učit, získávat
nové zkušenosti. Zaujalo mě skloubení ostřílených hráček s výrazně mladým týmem, výzva ve Šternberku mě
láká. A mým cílem je, aby byly spokojeny obě strany,“ řekla jednadvacetiletá
akvizice TJ z východu.
(son)

   !"#
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PROSTĚJOV O něco dříve oproti
původnímu plánu otevřou volejbalistky VK Prostějov své účinkování
v Českém poháru žen 2017/2018.
Čtvrtfinálovým soupeřem zůstává
Fénix Brno, na tom se nic nezměnilo. Termíny obou vzájemných duelů se však posunuly časově dopředu
a navíc došlo i k prohození pořadatelství.
Hanačky tak nakonec odehrají první
zápas čtvrtfinále ČP s Fénixem doma,
a to ve čtvrtek 23. listopadu od 17:00
hodin. Odveta pak přijde na řadu
o týden později na jihu Moravy, kde
druhé utkání propukne ve čtvrtek 30.
listopadu od 18.00 hodin. Neboť se
oba kluby střetnou již 17. 11. i extraligově, potkají se vlastně třikrát
během stejného počtu týdnů!
Národní pohárová soutěž něžného
pohlaví přitom už má jeden čtvrtfinálový mač za sebou. Ve čtvrtek 9. lis-

logicky více,“ prozradila Večerníku hovníci z celého kraje. „Přes prázdniny
Jana Francírková.
jsem například uspořádala akci ´Staň
Do premiérového ročníku souse malým knihovníkem´, do
těže O nejlepšího neníž se aktivně zapojilo
profesionálního
dětí. Každé
o
k
ír vá sedm
nominovali
z nich mělo poa Franc
n
Ja
lá
šestapadedì stupně na starost
ih
n
k
m
sátiletou
provoz knihovny
še kole
ì po celý den a vyknihovníka v
a poctiv zkoušelo
Janu Francírsi prakticky
láskou
s
kovou zástupci
vše, co s knihovnictvím
Městské knihovny
souvisí včetně ukládání knih do
Prostějov. Uspěla díky svému pří- regálů či jejich zařazování do počítačostupu ke knihám, využívání moder- vého systému. Musím říct, že to, co já
ních technologií, propagaci knihovny jsem se učila týden, ony zvládly během
a také akcím, které zde pořádá. Její čin- jedné hodiny,“ prozradila s úsměvem
nost ocenili nejen profesionální kni- Francírková.
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Foto: www.tistin.cz

Knihovna v Tištíně má otevřeno každé knih v ní lidé mohou také zdarma surfo- trovaných čtenářů, kteří na toto místo
úterý od 15:00 do 18:30, o prázdninách vat na internetu. K dispozici je v ní přes zavítají během jednoho roku souhrnně
od 17:00 do 19:30. Kromě půjčování tři tisíce knih a má šestasedmdesát regis- více jak tisíckrát.
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PROSTĚJOV Není to tak dávno,
co žáci a studenti zasedli po prázdninách opět do školních lavic.
Ještě před zaslouženým volnem
se v červnu mnozí studenti Gymnázia Jiřího Wolkera a Cyrilometodějského gymnázia zúčastnili
zájezdů na památná místa naší nedávné historie, do Lidic a Ležáků.
„Viděly jsme film Lidice, a tady na
autentickém místě dostává tato
tragédie úplně jiný rozměr, člověk si
to mnohem víc uvědomí a prožije,“
svěřila se Večerníku dvojice gymnazistek, které pokládaly věnec k centrálnímu památníku lidických obětí
až téměř na konci dlouhého zástupu delegací i soukromých osob.
Toto autentické pochopení vlastní historie bylo možné díky Vlas-

klikni na

www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE

teneckému sdružení antifašistů,
které zájezdy s finanční podporou
statutárního města Prostějova pořádá. Zvlášť na pietních místech,
u památníků a nad společnými
hroby umučených a vyvražděných
je možné názorně předat mladé
generaci pravdivé svědectví a především poučení o průběhu temné
etapy evropských i národních dějin. „Právě díky početné skupině
studentů se ostatní spolužáci dozvěděli pravdu o původních plánech nacistického Německa, o připravované germanizaci Evropy po
likvidaci slovanských národů,“ řekl
předseda místního sdružení Josef
Liška. Součástí zájezdů je vždy
zastávka na zajímavých místech
v okolí. Studenti využili možnost

PROSTĚJOV Letos už po šestnácté pomohl Cipísek myslivcům s přípravou krmení pro lesní zvěř na zimu. I přes
nepřízeň počasí se děti a jejich rodiče sešli ve středu 8.
listopadu vpodvečer u Mateřského centra Cipísek a vydali
se na cestu za panem myslivcem ke hvězdárně do Kolářových sadů. Tam je čekali nejen myslivci, ale zpívání, pohádky a sladké a svítící odměny...
„Letos se poprvé za dobu trvání akce konala bez pana myslivce
K. Michla, který nás v květnu letošního roku navždy opustil.
Předal štafetu svému příteli M. Klíčovi, který ve spolupráci
s mateřským centrem bude pokračovat nejen na lampionových cestách, ale i při letních výletech do přírody,“ zkonstatovala Markéta Skládalová z Mateřského centra Cipísek v Prostějově. „Děkujeme všem, kteří se sešli na naší lampionové cestě
a přinesli krmení pro lesní zvěř na zimu i přes chladné a mokré
počasí. Děkujeme také za účast náměstkyni primátorky Ivaně
Hemerkové a statutárnímu městu Prostějov za techniku a pro-

➢

centra, samozřejmě zadarmo,“ přidal
Kalla.
Postupem času přibývaly v připravených vozících potraviny různého druhu,
ale i drogistické zboží, jako třeba sprchová mýdla, čisticí prostředky nebo holicí
potřeby pro muže. „Já se o této akci dozvěděla z Večerníku, takže jsem neváhala a přišla. Nevím, proč bych nemohla někomu druhému pomoci, obzvláště
lidem, kteří nemají střechu nad hlavou.
Přiznám se ale, že jsem chvíli projížděla
mezi regály a nevěděla, co koupit. Tak
jsem vzala alespoň nějaké těstoviny, rýži
ve varných sáčcích, pár konzerv a taky
mýdla. Snad těch pár kousků někomu
pomůže,“ svěřila se paní Dana, která je
podle svých slov prvním rokem v důchodu.
„Lidé jsou velmi vstřícní a ochotně plní
připravené nákupní vozíky všemožným

mítání, učitelce Ftačníkové za zpívání s kytarou, Lesům ČR za odměny
pro děti, studentkám SOŠPO za
pomoc a městské policii za bezpečný přechod průvodu,“ zdůrazňuje
Markéta Skládalová.
Kdyby ještě někdo z Prostějovanů měl doma nasbírané krmení
pro lesní zvěř (kaštany, bukvice,
mrkev, suché pečivo a podobně),
může jej přinést do Mateřského
centra Cipísek v provozní době
do čtvrtka 16. listopadu. Cipísek
předá krmení myslivcům, kteří si
jej rozvezou do lesa.
(red)

sortimentem zboží. Každého pečlivě
informujeme o tom, komu tyto věci
pomohou a kam je odvezeme. Odhadla
bych, že za hodinu jsme zatím vybrali od
hodných lidí zhruba padesát kilogramů
potravin,“ prozradila Večerníku Alena
Procházková, provozní pracovnice Azylového centra v Prostějově, která si celou
sbírku vzala pod svůj patronát. „Chtěl
bych z celého srdce poděkovat všem
hodným lidem, kteří jakkoliv přispěli klientům našeho Azylového centra v Prostějově. Sbírka předčila veškerá naše očekávání,“ pochvaloval si Jan Kalla.
Potravinová sbírka v prostějovské Bille
trvala uplynulou sobotu až do dvacáté
hodiny. Jak nám bezprostředně poté
exkluzivně prozradil ředitel Azylového centra v Prostějově, vybráno bylo
celkem 350 kilogramů potravin a 30
kilogramů drogistického zboží. (mik)

PROSTĚJOV Pamatujete si na ne- děj. Vycházela především z některých zá- politické scény a průběžně budou
korektní kabaret Ovčáček čtveráček sadních událostí proběhlých v roce 2016 text představení aktualizovat na záMěstského divadla Zlín? Pokud se - návštěvy dalajlámy v Česku, kauzy ko- kladě toho, co se v politice odehraje.
Jak ale vzkazuje Petr Michálek, jeden
z tvůrců obou inscenací: „Ovčáček
figurkách líbilo, můžete zajásat, pro- mnoha dalšího.
miláček bude jiný!“ Nově se objeví
tože právě nyní přichází jeho pokra- Tak jako loni budou i tentokrát herci postavy Andreje Babiše, Jiřího Kačování s názvem Ovčáček miláček. V vycházet z absurdních událostí české jínka, Bohuslava Sobotky či Michapondělí 20. listopadu od 19:00 hodin
ela Kocába a až sedmdesát procent
jej můžete jít omrknout do prostějovtextu by měly tvořit přepisy projevů,
ského Kina Metro 70.
rozhovorů a tweetů. Kromě tradičníPoslední srpnový den uvedlo Městské
ho komentování absurdit kolem nás
divadlo Zlín premiéru kabaretu Ovčáček
se bude Ovčáček miláček snažit
miláček. Toto pondělí odehraje divadlo
vyprovokovat diváky k tomu,
reprízu, přičemž v kinech po celé reaby chodili k volbám.
publice proběhne její přímý přenos,
Nuže pokud se chcete potak jako tomu bylo loni na podzim u
bavit, přiučit nebo jen souprvního Ovčáčka. Tehdy inscenace,
hlasně (a možná i lítostivě)
slavící obrovský úspěch, dala vznikpřesvědčit o současné české
nout karikatuře mluvčího Jiřího
politice, přijde příští pondělí
Ovčáčka, kolem nějž se točil celý
do Metra.
(tem)

NOVÝ OVČÁČEK MÍŘÍ DO KIN!

PROSTĚJOV Během dopoledních
hodin se Večerník v průběhu sbírky
„Darujte jídlo těm, kterým schází!“
setkal v supermarketu Billa v Plumlovské ulici s ředitelem Azylového
centra v Prostějově Janem Kallou.
„Už na začátku letošního roku jsme
navázali spolupráci s Potravinovou bankou České republiky, která
poskytuje pomoc našemu centru.
V režii této organizace probíhá také
dnešní Národní potravinová sbírka,“
potvrdil spolupráci.
„Jsme rádi, že takto získáme další
pomoc potřebným lidem, zejména
maminkám a dětem, kterých se u nás
v centru střídá poměrně hodně. Na
organizaci akce přímo tady v Bille se
podílí všichni pracovníci Azylového

G   + #'0 vám satirické představení o preziden- lem Bradyových či Peroutky nebo třeba
.))  !

 !!  tově mluvčím a dalších politických zdravotního stavu prezidenta Zemana a

BYLI JSME
U TOHO

krmení pro zvěř na zimu

sbírka  " #$ %&  
Děti z MC Cipísek přinesly Potravinová
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Slovo amatér pochází z latinského
amare čili milovat. V původním významu slova neoznačuje diletanta,
nýbrž naopak milovníka, jenž něco
dělá z lásky k věci, nikoliv pro peníze. Ukázkovým příkladem takového „amatéra“ je Jana Francírková,
která se o knihovnu v Tištíně stará
již sedmadvacet roků. Vše dělá ve
svém volném čase, zaměstnána je na
místním obecním úřadu jako hospodářka. Knihovna má týdně otevřeno
tři a půl hodiny. „Celkově mně péče
o ni vezme asi pět hodin týdně, když
se u nás konají nějaké akce, pak je to

Martin ZAORAL

EXKLUZIVNĚ
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BIELSKO-BIALA, PROSTĚJOV
Přátelský skalp dalšího polského
klubu získaly prostějovské volejbalistky. V rámci přípravy na letošní sezónu dokázaly hned dvakrát
porazit Rzeszów a k tomu jednou
Muszynu, teď si poměrně jasným
způsobem poradily i s Bielsko-Bialou. Ve středu odpoledne na hřišti
soupeře šlo o mezinárodní přípravný duel.
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Domácí v Polsku dlouhodobě patří
během posledních let do širší špičky
tamní Orlen ligy a byť momentálně figurují až na deváté pozici tabulky, chtějí
se mezi nejlepší znovu rychle dostat.
„Bavil jsem se s jejich koučem, který
zdůrazňoval vysokou úroveň i ohromnou vyrovnanost polské soutěže. Největšími favority jsou podle něho Police
a Rzeszów, o medaile však prý může
bojovat dohromady až sedm celků
včetně nich,“ řekl k aktuálnímu protivníkovi lodivod vékáčka Miroslav Čada.
Jeho svěřenkyně měly ve vzájemném
střetnutí většinu času přesvědčivě navrch a Bielsko-Bialu přehrávaly. Sice chyběly smečařka Laura Emonts, blokařka

Gabriela Kozmík (obě z rodinných důvodů) i nahrávačka Michaela Zatloukalová (otok na noze), ale přesto Hanačky
kralovaly. „Nejprve se hrál klasický zápas
na tři vítězné sady, v němž naše základní sestava odvedla velmi kvalitní výkon.
Díky tomu získala první set jednoznačně, druhý po boji těsně v koncovce a třetí
opět hladce,“ popisoval Čada.
Při triumfu 3:0 se zaskvěly především dvě prostějovské plejerky.
„V útoku se nejvíc dařilo Lucii Nové
s Andreou Kossányiovou. Právě zakončením jsme soupeře nejvýrazněji předčili, zatímco třeba bloky byly vyrovnané. Každopádně následoval ještě jeden
dodatečný set a nakonec tiebreak, při-

čemž do těchto dvou sad už naskočily
z lavičky mladé Sarah Cruz s Terezou
Slavíkovou. Přesto jsme zkrácenou hru
dokázali vybojovat, což je dobře,“ potěšilo Čadu.
Celkově si výjezd na sever pochvaloval.
„Z tohoto přáteláku mám příznivý dojem. Mohli jsme změřit síly se silným
zahraničním družstvem, což je vždy
vítaná i cenná konfrontace, zvlášť směrem k blížící se Champions League.
Navíc jsme nemuseli až tak daleko cestovat a zahráli si hodně dobrý volejbal
ve vysoké kvalitě,“ shrnul kormidelník
VK Prostějov.
(son)
Statistiky z utkání najdete
na straně 23

a cestou z Lidic zpět na Moravu
se zastavili v nedalekých Lánech.
Po příjemné procházce zámeckým
parkem navštívili hrob prezidenta
Masaryka.
Už bez mladých přátel si členové
Vlasteneckého sdružení antifašistů o prázdninách v polovině července připomněli tragický osud
Českého Malína, obce na Volyni,
kde bylo 13. 7. 1943 upáleno 374
českých obyvatel. Přímí pamětníci a potomci po obětech dnes žijí
v Novém Malíně na Šumpersku.
Naposled v srpnu se prostějovští
antifašisté zúčastnili setkání občanů a mládeže na moravsko-slovenském pomezí v Holíči u příležitosti
73. výročí Slovenského národního
povstání.
(tok)

   J#
.#  6FRJ D7
./0 4
 0!

8 0* !!!

./0 4

EXKLUZIVNĚ

~
#$

#
$
V Bielsko-Biale přípravné vítězství

PROSTĚJOV Třetím soutěžním
duelem tohoto podzimu na domácí
palubovce bude pro volejbalistky VK
Prostějov páteční souboj s Fénixem
Brno v rámci 7. kola UNIQA extraligy žen ČR 2017/2018. Na státní
svátek 17. listopadu začne od 18.00
hodin, dějištěm se stane tradičně hala
Sportcentra DDM.
Daný zápas přitom má jedno specifikum, pro základní část soutěže dost
nezvyklé. Oč běží? Pro Hanačky i Jihomoravanky půjde o druhý mistrovský
mač ve dvou dnech, neboť ve čtvrtek
absolvují své bitvy šestého extraligového
dějství.
S výjimkou play-off po jednom střetnutí
zpravidla následuje aspoň denní pauza,
než přijde další utkání. V tomto případě však tomu takhle není, protože se
oba protivníci domluvili na termínové
změně v podobě přesunu ze soboty 18.
11. na páteční sváteční večer. A střihnou si tedy zápasový dvojboj. „Chceme
dát v této fázi sezóny dostatečný herní
prostor všem členkám kádru, tudíž pro
nás nahuštěný program neznamená
žádný problém. Asi neprozradím žádné
tajemství tím, když řeknu, že ve čtvrtek
na Olympu nastoupí obvyklá základní
sestava, zatímco v pátek s Fénixem dostanou příležitost všechny ostatní holky.
Naskočit naplno do mistráku si zaslou-

čtvrtfinále začal
NÁHRADNICE jehož
posílený Šternberk prohrou

ku UNIQA extraligy doma s Frýdkem-Místkem. Vzhledem k tomu, že Sokolky
před vzájemným střetem ovládly všechny mače, jež papírově měly, nacházely se
dost vysoko v průběžném pořadí. A šlo
tak o bitvu vedoucího družstva tabulky se
třetím. Poměrně vyrovnaně se ale vyvíjela
pouze do stavu 6:5 ve druhé sadě, odkdy
hanácká skvadra kralovala pronikavým
rozdílem. Při hladkém triumfu 3:0 navíc
zazářily tři hráčky normálně trávící zápasový čas na lavičce. „Lucka Nová absolvovala na smeči od začátku celé utkání,
Terka Slavíková na libero a Míša Zatloukalová na nahrávku šly během druhého
setu. Všechny se výborně chytily, na hřiště
přinesly dobrou atmosféru i energii a dařilo se jak jim, tak potom celému týmu.
Ty holky přitom odehrály minimum
času v dosavadních soutěžních zápasech,
skoro pořád jen trénovaly. A ono není
jednoduché přenést věci z přípravy do
mistráku okamžitě poté, co nastoupíte.
Děvčata to přesto zvládla na jedničku, za
což je můžu jedině pochválit. Současně
to pro ně znamená povzbuzení do další
práce,“ rozvinul téma Čada.

V pátek proti Fénixu Ženy VK už brzy vstoupí
dostanou šanci do Českého poháru,

K přátelskému střetnutí vyrazily ve středu
do Polska, konkrétně do 170 kilometrů
vzdálené Bielsko-Bialy. „Časově to bylo
podobné, jako bychom jeli na ligové
utkání do Prahy. A protože jsme si začátek
schválně domluvili na dvě hodiny odpoledne, stihli jsme se vrátit domů normálně
večer, takže holky tenhle výjezd z hlediska
únavy nijak moc nezatížil,“ myslel hlavní
trenér VK Miroslav Čada na blaho svých
svěřenkyň ohledně pohodlí.
Podstatná však byla především kvalita
samotného mače na sever od českých
hranic. „Zápas měl vysokou úroveň, ne-

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

boť soupeř patří do širší špičky hodně
silné i vyrovnané Orlen ligy, byť je v ní
momentálně až devátý. Určitě však půjde
nahoru. My jsme v Biale odvedli během
tří prvních setů výborný výkon a díky
tomu vyhráli klasické střetnutí jasně 3:0,“
popsal Čada s tím, že následně do dvou
dodatečných sad pustil i obvyklé náhradnice. A nakonec z toho vzniklo vítězství
4:1, které sice má pouze tréninkový punc,
ovšem nijak nižší hodnotu. „Podstatné je,
že jsme mohli změřit síly s dobrým zahraničním týmem. Champions League se
blíží a každá taková konfrontace se nám
pak během ní bude určitě hodit,“ zmínil
zkušený kouč důležitý faktor, přičemž
nejvíc pochválil dvě členky mančaftu.
„Zejména v útoku se skvěle dařilo Andree
Kossányiové a taky Lucce Nové, která
naskočila místo chybějící Laury Emonts.“
Po polském intermezzu následoval
v sobotu pátý souboj aktuálního roční-

PROSTĚJOV Chtějí se postupně a neustále zlepšovat. Což
prostějovským volejbalistkám zdá se vychází. Během uplynulého týdne zvládly velice dobře hned dva duely, jeden přípravný a druhý soutěžní.

blýskly se náhradnice. A teď dva zápasy ve dvou dnech

TIŠTÍN O podobně obětavých, ale skromných lidech se toho
většinou mnoho nedozvíme. Jana Francírková z Tištína byla
nedávno vyhlášena nejlepším neprofesionálním knihovníkem Olomouckého kraje. Zvítězila tak v premiérovém ročníku
ankety pořádané Vědeckou knihovnou v Olomouci.

Pondělí 13. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

VÝKONNOSTNÍ
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Ženy VK předvedly kvalitu v Polsku i proti Frýdku,

letos slavíme
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– Dotace na program NEMOVITOSTI pro ITI (Olomouc) – I. výzva

Zimu zatím připomíná jen ledové kluziště na náměstí, na tu pravou si musíme ještě
počkat. Nečekejte ovšem doma se založenýma rukama, zimní výbavu si pečlivě připravte už teď. Vždyť většina Prostějovanů se už nyní těší na hory.
BERANI - 21.3. až 20.4. Komunikace s ostatními okolo vás bude
váznout. S nikým se totiž nedovedete domluvit. Popravdě řečeno, vy
to ani neumíte. Nedivte se proto, že
na většinu úkolů budete úplně sami.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Z minulého
období cítíte zášť vůči jednomu
člověku. Stále se mu chcete pomstít
a teď k tomu nastane jedinečná příležitost. Nesmíte si ale nechat ujít
chvíli, kdy dotyčný bude mimo své
pracoviště.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Zaplatíte dluhy za svého blízkého, žádný
vděk přirozeně neočekávejte. Váš
příbuzný se vás navíc bude snažit
obrat o další peníze. Musíte zavčas
rozpoznat, kdy vám lže. Žádné lehké chvíle v rodině vás nečekají.
RACI - 22.6. až 22.7. Schůzky si
sjednávejte s dostatečným časovým
předstihem, většina vašich partnerů je časově zaneprázdněna. Těsně
před víkendem si domluvíte kšeft,
ze kterého získáte značný finanční
prospěch.

LVI - 22.7. až 22.8. Nic příjemného
vás bohužel nečeká. Na začátku týdne ztratíte někde peněženku. Kromě
ztráty peněz vás bude více trápit skutečnost, že musíte oběhnout všechny
úřady kvůli novým dokladům.
PANNY - 23.8. až 22.9. Obdržíte
nabídku nového a lépe placeného
zaměstnání. Budete stát před těžkým rozhodnutím, protože současnou práci máte hodně rádi, je však
špatně placená. Zvítězí ale praktický
rozum, změníte místo.
VÁHY - 23.9. až 23.10. Doma dojde k menší rozepři ohledně zimní
dovolené. Nedokážete se dohodnout na tom, zda odjet na hory do
tuzemska, či zahraničí. Není tedy
vyloučeno, že tentokrát se vaše rodina rozdělí.
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Budete
muset od podlahy změnit způsob
života, takhle to prostě dál nejde!
Chybí vám pohyb, takže se nedivte,
že neustále kynete nebo vás trápí
časté nemoci. Kupte si tenisky a na
úvod začněte běhat.

Dne 13. října 2017 byla vyhlášena
I. výzva programu podpory NEMOVITOSTI pro integrované územní
investice* (Olomouc). *dále jen ITI
Dotaci je možné získat na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov nebo
jejich nahrazení novými budovami
pro podnikání.
Datum zahájení příjmu žádostí
o podporu: 20. října 2017, 11 hodin.
Datum ukončení příjmu žádostí
o podporu:19. října 2018, 11 hodin.
Plánovaná alokace výzvy: 300 000
000 Kč.
Podporovanými aktivitami jsou:
Projekt rekonstrukce objektu –
projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně
dispozičně) nevyhovujícího objektu
nebo objektu typu brownfield na
podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE.
Projekt revitalizace plochy pro
vlastní podnikání – projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené
plochy v rámci výstavby nové plochy
pro vlastní podnikání, nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo
využitelnosti ploch stávajících k provádění činností v uvedených v seznamu
podporovaných CZ-NACE.
Žadatel:
Malé a středníky podniky (MSP) ve
vybraných odvětvích vymezených
oddíly CZ-NACE realizující záměr
na území ITI Olomouc.
Cílové území:
Území ITI Olomoucké aglomerace.
Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfieldů.

STŘELCI - 23.11. až 21.12. Uprostřed týdne při jedné společenské
akci se potkáte s člověkem, který vás
zaujme na první pohled. Vedle sebe
ovšem budete mít stálého partnera,
takže jakékoliv koketování nebude
možné.
KOZOROHOVÉ - 22.12. až 20.1.
Hodně času strávíte na úřadech, protože jste v minulých měsících značně zanedbali některé záležitosti. Na
mnoha místech si musíte vystát fronty. Pochopitelně to nevzdávejte, další
odklady by byly nebezpečné.
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Se svým
trápením byste se možná měli někomu svěřit, určitě se vám uleví. Pokud
v sobě stále budete dusit velký problém, zůstanete na něj sami a nikdo
vám nepomůže. Zbavte se studu.
RYBY - 21.2. až 20.3. Nevyjíždějte
tento týden automobilem, do práce
můžete klidně pěšky nebo oprašte
po letech jízdní kolo. Za volantem
vám totiž hrozí určité nebezpečí,
které číhá na silnici. Alespoň uděláte něco pro své tělo.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu:  
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Informace o Výzvě
poskytne žadatelům:
Magistrát města Olomouce, odd. Zprostředkující subjekt ITI, Palackého 14,
779 11 Olomouc
Ing. Zdeněk Bogoč, zdenek.bogoc@olomouc.eu; tel.: 588 488 760
Ing. Jana Římská, jana.rimska@olomouc.eu; tel.: 588 488 762
Ing. Božena Nerušilová, bozena.nerusilova@olomouc.eu; tel.: 588 488 761
Ing. Kamila Winterová, kamila.winterova@olomouc.eu; tel.: 588 488 763
Výše podpory:
Malý podnik: až 45 % ze způsobilých
výdajů.
Střední podnik: až 35 % ze způsobilých
výdajů.
Maximální a minimální výše dotace:
Dotace na projekt je poskytována
minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.
Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 %
způsobilých výdajů, a to buď z vlastních
zdrojů, nebo prostřednictvím externího
financování.

Doporučujeme předkladatelům
konzultovat své záměry se Zprostředkujícím subjektem ITI Olomoucké aglomerace.
Více informací najdete:
www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
vyzvy-op-pik-2017/nemovitosti---iti-olomouc-i--vyzva--232597/
Veškeré informace vč. přihlášek a pozvánek najdete na www.ohkpv.cz
Helena Chalánková,
OHK v Prostějově
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dodávky elektrické energie


Hanáck
ý Jeru
zalém

     

B : G< :H

Oznámení o přerušení
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Pivín
ulice od č. 296 po č. 299. Obou- E70, odběr na parc. č. K/1715.
Dne: 1. 12. 2017 od 7:30 do 14:30 stranně ulice od 102 a 264 po 238 Obec: Kostelec na Hané
hodin. Vypnutá oblast: oboustran- a 225.
Dne: 6. 12. 2017 od 7:30 do 14:30
ně ulice za OÚ od č. 167 a 25 po Obec: Kralice na Hané
hodin. Vypnutá oblast: ulice Legikonec obce s čísly 216 a 217 (včetně Dne: 4. 12. 2017 od 8:00 do 13:00 onářská - pravá strana od ul. Revoč.p. 261, 262, 263). Jednostranně uli- hodin. Vypnutá oblast: celá ulice luční po ul. 8. května.
ce od č. 27 po č. 221, ulice od č. 188 Prostějovská (od č. 255 a 87 po ko- Obec: Prostějov
po č. 34, ulice s čísly 77, 37, 127, 79. nec obce s čísly 258 a 257)
Dne: 8. 12. 2017 od 7:30 do 15:00
Obec: Klenovice na Hané
Obec: Otaslavice
hodin. Vypnutá oblast: ulice Vodní
Dne: 4. 12. 2017 od 7:30 do 14:30 Dne: 5. 12. 2017 od 7:30 do 14:30 od č. 5 po č. 33 (mimo č. 25 - Centhodin. Vypnutá oblast: část obce hodin. Vypnutá oblast: část cha- rum zdraví ).
Klenovice na Hané: jednostranně tové oblasti Otaslavice: chata
E.ON Česká republika, s.r.o.

ZDAŇOVÁNÍ MEZD V ROCE 2017 A 2018
- přednáší Ing. Milan Lošťák
23. 11.
DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH
OSOB 2017 – 2018 – přednáší Ing. Karel Kvítek
27. 11. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH
SUBJEKTŮ 2017
A ZMĚNY V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PLATNÉ
PRO ROK 2018 – přednáší Tomáš Líbal
30. 11. PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2017,
DROBNÉ ZMĚNY ZDPH V ROCE 2018
– přednáší Ing. Olga Hochmannová
4. 12.
EET – 3. fáze – přednáší Ing. Olga Hochmannová

A ZÍSKÁTE ZDARMA KNIHU

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29+9ö='51$
OD 13. DO 19. 11. 2017

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE
21.11.

OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ

Doma je třeba mít pořádek, o tom žádná. Vždyť kdo by chtěl žít v bordelu a špíně. K tomu nám slouží kvalitní přípravky, které v dnešní době
výrazně ulehčují každý úklid. Proto je dobré vědět, že nejlevnější Bref WC
a univerzální čistič Ajax zakoupíte v Kauflandu či Tesku, kde mají i cenově nejvýhodnější gelový Duck na WC. Naopak v Kauflandu přihoďte do
košíku tekutý písek Cif. Kdo používá sprej Sanytol, měl by navštívit Billu
a Savo prostředek proti plísním jsme objevili na nejnižší cenové hodnotě
v Albertu a opět Tesku.
Ať se dílo daří!
Průzkum byl proveden ve středu 8. listopadu.

Ɣ V PÁTEK 17. LISTOPADU JE HVĚZDÁRNA UZAVŘENÁ.
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí a ve čtvrtek od 14:00 hodin. Spatříte protuberance nad okrajem
slunečního disku, filamenty, erupce a možná i sluneční skvrny. Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí a ve čtvrtek od 18:30 hodin. Astronomický dalekohled zamíříme do světa vzdálených dvojhvězd, hvězdokup, mlhovin a cizích galaxií. V pondělí před začátkem pozorování
(v 18:29), budeme navíc moci pozorovat velmi jasný záblesk satelitu Iridium. Vstupné 20 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh: „MĚSÍC U KREJČÍHO“. Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavy NOBELOVA CENA a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na
začátku všech výše uvedených pořadů a pozorování.

jubileum...

Pondělípondělí
13. listopadu
9. ledna2017
2017
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz

OLJRYÇVRXWøæH

Konstelace hvězd
ude
Prostějova

Pondělí 13. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz



,ø@?KG<OI¹Q±NQTE?@
P
G@QIêEDI@ØQ@NO±IF
JMPÜ@I½<Ø?J?JHP

Ve středu hurá na Lapač,
VLNÁCH,
NAHORU v sobotu doma s Třebíčí
z nějakého čtvrtého až desátého místa prostě je potřeba zvládat co nejčastěji vítězně,“
povídala letní posila Prostějova právě z jihu
Čech, rozdílový forvard Tomáš Nouza.
A jak řekl, tak Jestřábi udělali. Rozprášili Benátky nad Jizerou 7:2, vydřeli to
4:2 v Kadani a navzdory slabší produkci
zdolali Frýdek-Místek 3:2 v prodloužení. „Bez ohledu na poslední horší 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,“
shrnul útočník s kapitánským céčkem na
dresu Matouš Venkrbec.
Hlavní cíl sezóny v podobě průniku do
vyřazovací fáze mají tedy prostějovští
hokejisté solidně rozjetý, zatím jim nijak neuniká. Na druhou stranu to ještě
bude zcela nepochybně těžký boj.
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PROSTĚJOV Uprostřed tohoto
týdne naskočí všichni účastníci
WSM ligy zpět do zápasového kolotoče po jedenáctizápasové přestávce, kterou soutěž kvůli reprezentačním turnajům všech věkových
kategorií druhá nejvyšší soutěže
taktéž měla. Stejně jako soupeři
jsou i prostějovští hokejisté nažhaveni na pokračování prvoligových
bojů.
Prvním vystoupením Jestřábů po
dlouhém volnu bude moravská bitva
v rámci 22. kola na ledě VHK ROBE
Vsetín, kde se hraje ve středu 15. listopadu od 17:30 hodin. Úvodní vzájemný střet obou nadcházejících protivníků během této sezóny přitom zůstává
dodneška v živé paměti, neboť Hanáci
v něm neustále ztráceli a teprve strhujícím závěrem otočili výsledek na konečných 5:4. Tím se vlastně nastarto-

vali k lepším výkonům i vydatnějšímu
bodovému sběru, zatímco Valaši coby
nováček naopak spíš strádají. V průběžné tabulce jsou až předposlední třináctí se ziskem pouhých 21 bodů. „Na
Lapač se moc těšíme, je to legendární
zimák a vždycky na něm panuje skvělá
atmosféra, v níž se výborně hraje. Uvidíme nebo spíš ucítíme, jak moc bude
ve vzduchu vonět slivovice,“ zasmál
se kapitán LHK Matouš Venkrbec.
„Samozřejmě nás tam ale čeká hodně
těžké utkání, protože soupeř je v pořadí dole a určitě bude chtít nastartovat
vzestup nahoru. Navíc Vsetín vůbec
nemá špatný tým, jen mu to zatím tolik nejde. A často prohrává těsně o gól
v závěru, přesně jako u nás. Musíme
být nachystaní na ostrý nástup domácích, kteří nám v letním přáteláku
u nich nastříleli čtyři branky během
první třetiny,“ zavzpomínal Venkrbec.

Na vlastním kluzišti se Jestřábi představí v sobotu 18. listopadu od 17:00
hodin, kdy přivítají Horáckou Slávii Třebíč. Na tohoto protivníka se
jim poslední dobou daří, když první
vzájemný duel aktuálního ročníku
zvládli venku vítězně 3:1. A v minulé
sezóně dokázali vyhrát všechny čtyři
mače nad HS, postupně 3:2p, 2:1sn,
7:3 a 3:0. Dohromady elhákáčko
uspělo nad tímto celkem z Vysočiny
už šestkrát za sebou. Sedmý korálek
na šňůrku bude chtít nyní přidat tím
víc, že sok je s 28 nasbíranými body
až jedenáctý. „Zvládat zápasy proti
mančaftům, které jsou v tabulce pod
námi, nutně potřebujeme. A doma
dvojnásob. Proto věřím, že vyhlášené
defenzivní pojetí Třebíče překonáme
a našim fanouškům uděláme radost
jak dobrým výkonem, tak vítězstvím,“
přál si kapitán ptačí letky.
(son)
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1. Karlovy Vary
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PROSTĚJOV Býval vynikajícím obráncem, dlouholetým českým
reprezentantem. Po skončení hráčské kariéry přešel do funkcionářské role a stal se sportovním manažerem LHK Jestřábi. Poté
začal i trénovat, nejprve jako asistent. A teď Jiří Vykoukal vede prostějovské hokejisty už jako hlavní kouč, přičemž soutěžní ročník
2017/2018 je pro něj na této pozici premiérově kompletní. Po necelé polovině základní části WSM ligy během reprezentační pauzy
nastal čas na první větší ohlédnutí.

Exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
ƔƔ Můžete přiblížit přípravu vašeho
týmu během momentální zápasové
přestávky?
„Nejdřív dostali kluci po utkání s Frýdkem-Místkem více než dva dny volna,
aby si odpočinuli. Trénovat jsme znovu
začali až v úterý sedmého listopadu odpoledne a do pátku se hodně zaměřili
na kondici. Příprava byla dost ostrá se
spoustou bruslení i nějakou posilovnou,
potřebovali jsme přitvrdit. Abychom

byli fyzicky a celkově nachystaní na další
náročný průběh soutěže, kdy jdou utkání strašně rychle za sebou. Proto jsme ve
středu i ve čtvrtek měli dvě těžké fáze, hráči pak logicky byli docela rozbití, unavení.“
(úsměv)
ƔƔNyní už najedete na běžný tréninkový režim?
„Od středy nás čekají další zápasy, takže
ano. Původně měli mít kluci volno pouze
v sobotu 11. listopadu, ale vzhledem k situaci jsem nedělní večerní trénink zrušil
a dal jim na další oddech ještě celý víkend.
Od pondělka tedy pokračujeme normálně dál, je potřeba se co nejlépe připravit
na středeční souboj ve Vsetíně.“
ƔƔ Jak vůbec hodnotíte dosavadní
průběh sezóny?
„Jejím hlavním znakem podobně jako

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

loni je, že se soutěž vyznačuje obrovskou
vyrovnaností. My jsme nějaké body získali, někdy možná nečekaně navíc, ale zároveň jsme nějaké body i poztráceli, občas
zbytečně. Tudíž dohromady je to zatím
takový průměr, řekl bych. Samozřejmě
by bylo příjemnější mít o několik těch
ztracených bodíků víc, protože bychom
se v našlapané tabulce hned pohybovali
o dost výš. Na druhou stranu jsme poslední dobou zlepšili hru i výsledky, čímž
se podařilo z nějakého desátého nebo jedenáctého místa vrátit do osmičky, která
bude postupovat do play-off. A důležité
je, že jsme obnovili bezprostřední bodový
kontakt s dalšími celky ve středu tabulky.“
ƔƔ Co se vám na výkonech mužstva
a jeho herním projevu nejvíc líbí, respektive nelíbí?
„Radost mám z toho, že vesměs už všichni
kluci dobře reagují na naše pokyny a je na
nich vidět velká snaha hrát to, co po nich
chceme. Do zápasů dávají maximum, bojovnost ani nasazení jim nelze upřít. Na
druhou stranu mají někteří hráči viditelné
hokejové limity, přes které se ani poctivou
prací na trénincích nejspíš nedostanou.
Jde o techniku práce s holí a s pukem,

“

Je jasné, že abychom osmičku rádi
vybojovali, musíme odvádět dobré
výkony. Jen průměr při vyrovnanosti
tabulky WSM ligy asi stačit nebude...

případně o bruslení, z čehož pramení individuální chyby, kterých někdy děláme
příliš moc. Nezbývá než na tomhle makat
v přípravě, víc udělat nemůžeme.“
ƔƔJak je na tom mančaft zdravotně?
„Milan Švarc si před reprezentační pauzou pochroumal rameno a musel na
operaci, po níž bude přibližně šest týdnů
mimo hru. Dlouhodobě na marodce pak
je Matěj Bažant, který si hned zkraje sezóny vykloubil rameno a stav jeho ruky se
bohužel zkomplikoval, takže ještě pořád
není fit. A uvidíme, jestli se stihne vrátit
ještě v tomto kalendářním roce. Ostatní
kluci jsou zdraví.“
ƔƔPlánujete nějaké posílení stávajícího kádru?
„Jsme spíš menší klub a naše možnosti
jsou omezené, ale přesto můžu jednu
novou posilu oznámit. Jde o místního odchovance a lidem dobře známého útočníka Vaška Meidla, tak věřím, že fanouškům
udělá jeho návrat radost. V posledních
letech působil v Anglii, Německu a letos
v Polsku, teď jsme ho získali na hostování do konce sezóny. Už s námi trénuje
a v jeho osobě máme dalšího zajímavého
hokejistu do sestavy.“

ƔƔ Má podle vás současný tým Prostějova na to, aby postoupil do osmičlenného play-off?
„Při výše zmíněné vyrovnanosti WSM
ligy to nebude vůbec jednoduché, ale
my všichni tomu pevně věříme a uděláme pro postup do vyřazovacích bojů
maximum. Záleží na výkonu v každém
střetnutí, proto se musíme vždycky co
nejvíc soustředit na nejbližší zápas a udržovat vysokou koncentraci. Je jasné, že
abychom osmičku vybojovali, musíme
odvádět dobré výkony. Jen průměr asi
stačit nebude.“
ƔƔ Co říkáte na úroveň prvoligové
soutěže po jejím uzavření bez hrozby
sestupu?
„Myslím, že na takové hodnocení je ještě
brzy a víc se ukáže až později, po uplynutí delší doby. Zatím se mi však zdá,
že kvalita WSM ligy zůstala srovnatelná
s minulým ročníkem. V čele znovu jsou
tři nebo čtyři favorité a papírově nejsilnější celky, které pravděpodobně odskočí ostatním. A další týmy jsou vyrovnané
snad jen kromě Kadaně, která nabrala
větší ztrátu. Uvidíme, co přinesou nejbližší týdny a měsíce.“
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1. České Budějovice 5848, 2. Vsetín
2957, 3. Karlovy Vary 2397, 4. Kladno
2223, 5. Přerov 2001, 6. Havířov 1888,
7. Prostějov 1585, 8. Frýdek-Místek
1484, 9. Ústí nad Labem 1408, 10.
Třebíč 1175, 11. Litoměřice 1067, 12.
Slavia Praha 923, 13. Kadaň 412, 14.
Benátky nad Jizerou 269.
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1. Vsetín 2554, 2. Přerov 2378, 3. Karlovy Vary 2201, 4. Slavia Praha 2087,
5. Kladno 1862, 6. Prostějov 1786, 7.
Kadaň 1735, 8. Frýdek-Místek 1683,
9. Benátky nad Jizerou 1681, 10. Třebíč 1676, 11. České Budějovice 1564,
12. Ústí nad Labem 1551, 13. Litoměřice 1509, 14. Havířov 1273.
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JESTŘÁB PODLE

VEČERNÍKU
 

Prostějovští hokejisté měli během uplynulého týdne zápasovou přestávku, proto v této rubrice vyhlašujeme aktuálně
nejlepšího hráče LHK v dosavadním průběhu ročníku WSM
ligy. A kdo je dle mínění Večerníku zatím top? Adeptů by se
našlourčitěvíc,myjsmeukázalinabrankářskoujedničku.
Na svůj věk teprve třiadvaceti let totiž zvládá danou roli výborně. Z jednadvaceti zápasů týmu odchytal Neužil plných devatenáct, přitom udržuje
konstantně vysokou výkonnost bez mnoha chyb.
Občasnému zaváhání se samozřejmě nevyhne,
což má však za místy průchozí defenzivou logiku. Přesto drží úspěšnost zákroků na vynikajících 93,18 procentech a průměr obdržených
gólů rovněž na výborné hranici 2,06, kromě toho
vychytal jedno čisté konto. Dobrá práce!
Na nule v takzvané tabulce pravdy jsou
momentálně hokejisté Prostějova. V
domácích zápasech WSM ligy mužů
ČR 2017/18 totiž poztráceli už čtrnáct

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb pohledem
Matouše Venkrbce
„Uplynulý
týden
byl
samozřejmě specifický tím, že
WSM liga měla reprezentační
pauzu a nehráli jsme žádné
zápasy. Po posledním utkání
s Frýdkem tak následovaly
dva volné dny, sešli jsme se
až v úterý odpoledne. Středa
i čtvrtek pak byly dvoufázové,
v pátek jeden trénink, v sobotu opět volno a v neděli jedna
fáze. Co se týká přípravy,
jejím cílem bylo nahnat trochu kondice pro náročný
měsíční cyklus plný střetnutí,
který teď přichází až do další
repre přestávky. Docela jsme
si mákli, ale i větší porce bruslení se dá udělat zábavnou
formou, takže jsme to zvládli.
Stejně jako častější pobyt
v posilovně. Sice jsme po těch
těžkých trénincích byli dost
unavení a rozbití, což se však
před nejbližšími duely zase
srovná. A odpočinek i dobití baterek nám rozhodně
pomůžou, abychom do
dalšího průběhu sezóny šli
s novou silou a energií. Bude
to potřeba, protože soupeři
určitě taky nezahálejí. Dá se
tedy očekávat pokračování
tvrdých bojů o každý bod
při velké vyrovnanosti jako
doteď. A naším jasným
cílem je udržet postupovou
osmičku do play-off.“
Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

0
bodů, ale na druhou stranu přivezli
úplně stejný bodový zisk z kluzišť soupeřů. Tím pádem jsou v průběžné tabulce střetnutí doma „až“ osmí, zatímco tabulka za duely venku je eviduje na
lichotivější šesté pozici.
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SEZÓNA JESTŘÁBŮ ZATÍM JEDE VE
TA MOMENTÁLNÍ JE VYNESLA VÍC
PROSTĚJOV Do necelé poloviny dospěla základní část WSM ligy
mužů ČR 2017/2018, která má z vydatné porce dvaapadesáti střetnutí za sebou už jednadvacet dějství. A neboť si nyní vybírá nezvykle
dlouhou jedenáctidenní pauzu, jde o ideální příležitost k větší rekapitulaci dosavadního vývoje soutěže ze strany prostějovských hokejistů. Jak si tedy zatím Jestřábi ve druhé nejvyšší soutěži vedou?

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Vstup do sezóny neměli svěřenci trenéra Vykoukala výsledkově vůbec dobrý,
když podlehli v prestižním derby na ledě
rivalského Přerova 0:2 a vzápětí vybouchli doma s Litoměřicemi 1:4. „Je to špatné.
Vyhrát na žádný nebo jeden vstřelený gól
se prostě nedá, hlavně musíme víc střílet
a poprat se o teče nebo dorážky v brankovišti. Určitě teď nejsme v ideální výchozí
pozici, ztracené body nám můžou později

chybět. Prostě se však musíme s nepříjemnou situací poprat a já věřím, že se určitě
zvedneme,“ nepochyboval útočník Jan Rudovský, aktuálně nejproduktivnější plejer
Jestřábů.
Ti skutečně zabrali dvěma následujícími
triumfy. Obzvláště cenný byl ten ze Slavie
Praha poměrem 3:0, nemalou důležitost
mělo i skolení moravského soka z Havířova 3:1. „Na Slavii kluci hráli výborně
dozadu a padali do střel, proti Havířovu mi
taky kolikrát pomohli třeba včasným odpalováním odražených puků před bránou.
V obou těchto utkáních šlo o náš výborný
týmový výkon. Po Litoměřicích jsme si
řekli, abychom směrem dozadu hráli víc
obětavě, soustředili se na každé zakončení
soupeře včetně dorážek, byli při bránění
koncentrovaní. A vyplatilo se, stejně jako
zlepšená hra v útoku,“ chválil gólman Jakub

Neužil, kterému jen o chvilku utekla druhá
vychytaná nula za sebou.
Bohužel vzápětí borci LHK znovu polevili. Porážka 3:5 v aréně favorizovaných
Českých Budějovic sice neznamenala nic
hrozného, leč prohry 2:4 v Benátkách nad
Jizerou i 1:4 ve Frýdku-Místku už byly
dost nepříjemné, ačkoliv je proložila povinná demontáž Kadaně 5:1. Každopádně přišel pokles do spodních pater průběžného pořadí. „Zatím se nám nedaří
natáhnout nějakou šňůru vítězství, což by
se hned promítlo do tabulky. Takhle pořád zůstáváme spíš dole a navíc většinou
ani nepředvádíme moc kvalitní výkony.
Na druhou stranu základní část ještě není
ani ve čtvrtině a hráli jsme mnohokrát
venku. Věřím, že bude líp,“ zadoufal kapitán Matouš Venkrbec.
Jeho touha nezůstala bez odezvy. Hanáci
v klíčovém duelu přemohli drtivým finišem Vsetín 5:4, poté uspěli v Třebíči 3:1
a opět zvládli dramatický závěr při udolání Ústí nad Labem 3:2 v prodloužení.
Rázem tak nechyběli mezi osmičkou
postupujících do play-off. „Hlavní je v domácím prostředí neprohrávat, což kromě
jediného výpadku s Litoměřicemi v téhle

David Dvořáček si pochvaluje
spolupráci s parťáky Venkrbcem i Rudovským
PROSTĚJOV Jedním z největších
překvapení pozitivním směrem je
v letošním kádru hokejových Jestřábů mladý útočník David Dvořáček.
Pětadvacetiletý odchovanec Sparty
Praha přišel do Prostějova letos v létě
z Havířova, když předtím okusil prvoligovou soutěž i v dresech Kladna,
Litoměřic či Havlíčkova Brodu, dokonce má na kontě tři starty v extralize mužů za mateřskou Spartu. Na
Hané se mu zatím velice daří.
Okamžitě se totiž zařadil mezi opory
LHK a během sedmnácti dosud absolvovaných střetnutí posbíral dvanáct
kanadských bodů za šest gólů i stejný
počet asistencí. Především je však hodně platný na obou koncích kluziště,
o čemž svědčí bilance +5 v hodnocení účasti na ledě. V tomto ukazateli
je Dvořáček úplně nejlepší z celého
týmu. Pochvaluje si přitom spolupráci se svými vcelku stabilními parťáky
z ofenzivní formace. „Většinou nastupuju s Matym Venkrbcem a Honzou
Rudovským, což jsou oba kreativní
hráči. Hraje se mi s nimi moc dobře
a snažíme se dávat hodně gólů, což
máme jako hlavní úkol. Šance si umíme vytvořit, ale je potřeba je ještě víc
proměňovat,“ uvažoval Dvořáček během zápasově volného týdne.

sezóně zatím zvládáme. A můžeme s tím
být spokojení, stejně jako s postupně se
lepšícími výkony,“ okomentoval herní
i výsledkový vzestup svých svěřenců hlavní kouč Jiří Vykoukal.
Od 12. do 18. kola se pak pravidelně
střídalo určité zklamání či rozladění
s chvilkovou radostí. Ptačí dravci totiž
neustále střídali porážky s vítězstvími.
Na kluzišti silných Karlových Varů padli
3:6, jiného velkého favorita Kladno přebojovali 3:2 v prodloužení a hodně bolestivé
bylo druhé podlehnutí konkurenčnímu
Přerovu v sezóně, tentokrát na vlastním
zimáku 1:2. Částečný lék nabídl úspěch
v Litoměřicích 3:2 v prodloužení, načež ale
elhákáčko nestačilo na pražskou Slavii 0:1.
Náprava se okamžitě povedla v Havířově
suverénním způsobem 5:2, aby hned následovalo další klopýtnutí doma. I když
2:3 v prodloužení s Českými Budějovicemi nebyl samozřejmě žádný propadák.
„Vzhledem k průběhu zápasu si myslím, že
bod je pro nás zlatej. Dál však potřebujeme
sbírat bodů víc. Hlavně musíme uhrávat
zápasy proti soupeřům ze středu tabulky,
kteří jsou s námi srovnatelní a stejně jako
my bojují o tu osmičku. Tyhle bitvy s celky
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Jméno

BRANKÁØI
Zápasy Minuty TM Prùmìr Úspìšnost Èistá konta

Všichni členové ptačí letky si mohli užít Jakub Neužil
19
1018
0
2,06
dva dny úplného oddechu bez tréninků Dominik Groh 3
124
0
4,84
či střetnutí, což se v aktuální sezóně staOBRÁNCI
lo od startu WSM ligy poprvé. „Využil
Zápasy TM +/Góly
jsem to k odpočinku a vyčištění hlavy. Po Jméno
15
10
0
2
každém utkání se snažím rychle vyhod- Marek Drtina
8
-1
2
notit, co bylo dobře nebo špatně, a dál Dušan Žovinec 21
19
14
+1
3
už myslet na příští souboje. Teď ale byla Aleš Holík
21
43
-4
0
chvíle soustředit se jen na tréninky a na Ondřej Mikliš
14
-2
2
zápasový kolotoč zapomenout. Sna- Ladislav Havlík 9
21
24
+3
1
žíme se v přípravě pořádně máknout, Daniel Kolář
15
2
-5
1
abychom na další utkání byli maximálně Josef Horyna
Ladislav Pospíchal 1
0
-2
0
nachystaní,“ vyložil Dvořáček.
Matěj
Bažant
4
8
+1
0
Za jedenáctidenní pauzu od mistrovských duelů byl moc rád. „Abych
ÚTOÈNÍCI
řekl pravdu, naposledy proti FrýdkuJméno
Zápasy TM +/Góly
-Místku jsem se na ledě necítil zrovna
21
51
-2
dobře a nedá se říct, že by mi to nějak Jan Rudovský
21
16
0
sedělo. Frýdek má mladé, hodně brus- Tomáš Divíšek
Tomáš
Nouza
21
12
-1
livé mužstvo a snaží se hrát dost fyzický
12
+2
hokej, což nám bralo síly. Proto myslím, Matouš Venkrbec 21
4
+5
že přestávka teď vyšla akorát, abychom David Dvořáček 17
21
4
0
načerpali novou energii,“ kvitoval Lukáš Luňák
Jan
Starý
7
0
+3
forvard, jenž poděkoval příznivcům.
2
-3
„Během posledního domácího zápa- Daniel Voženílek 21
18
10
+2
su nás ohromně hnali, atmosféra byla Milan Švarc
20
8
-5
opravdu skvělá. Proto chci fanouškům Ondřej Fiala
Matěj
Zabloudil
21
4
0
poděkovat, že nás takhle podporovali,“
Jiří
Hozák
18
14
-5
zdůraznil David Dvořáček těšící se na
18
0
-5
dnešní autogramiádu právě s fandy. Marek Švec
2
0
0
„Každé takové setkání je příjemné a po- Viktor Nestrašil
4
0
-2
vzbuzující.“
(son) Jakub Hajný

93,18
85,51

1
0

Asistence

11
4
2
5
2
3
0
0
0

13
6
5
5
4
4
1
0
0

Asistence

8
7
7
6
6
3
4
1
2
1
2
1
1
0
0

Body

12
8
8
7
6
6
2
4
2
3
1
2
1
0
0

Body

20
15
15
13
12
9
6
5
4
4
3
3
2
0
0
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Nejlepší útok (podle počtu nastřílených branek): 1. Karlovy Vary 71,
2. Ústí nad Labem 69, 3. Kladno 65, 4.
České Budějovice 61, 5. Prostějov 60,
6. Litoměřice 56, 7. Benátky nad Jizerou
54, 8. Slavia Praha 52, 9. Přerov 50, 10.
Havířov 50, 11. Frýdek-Místek 50, 12.
Třebíč 50, 13. Vsetín 48, 14. Kadaň 46.
Nejlepší obrana (podle počtu inkasovaných branek): 1. Karlovy Vary
34, 2. České Budějovice 40, 3. Slavia
Praha 42, 4. Přerov 44, 5. Kladno 48,
6. Frýdek-Místek 51, 7. Prostějov 52,
8. Třebíč 53, 9. Havířov 55, 10. Litoměřice 56, 11. Vsetín 65, 12. Ústí nad
Labem 73, 13. Benátky nad Jizerou 77,
14. Kadaň 92.
Využití přesilových her (v procentech): 1. Ústí nad Labem 27,47, 2. Prostějov 24,27, 3. Benátky nad Jizerou
21,88, 4. Slavia Praha 21,11, 5. Karlovy
Vary 19,63, 6. Havířov 19,54, 7. Třebíč
17,02, 8. Přerov 15,84, 9. Kadaň 15,22,
10. Frýdek-Místek 15,00, 11. České Budějovice 14,43, 12. Kladno 12,22, 13.
Litoměřice 10,34, 14. Vsetín 10,23.

Ubráněná oslabení (v procentech): 1.
České Budějovice 91,30, 2. Slavia Praha
90,12, 3. Karlovy Vary 88,64, 4. Litoměřice 85,19, 5. Přerov 85,15, 6. Prostějov
85,00, 7. Třebíč 83,51, 8. Frýdek-Místek 82,61, 9. Ústí nad Labem 81,19, 10.
Benátky nad Jizerou 80,95, 11. Vsetín
78,16, 12. Kladno 76,25, 13. Havířov
75,76, 14. Kadaň 74,00.
Nejslušnější celky (podle trestných minut): 1. Kladno 205, 2. Karlovy Vary 218,
3. Slavia Praha 219, 4. Ústí nad Labem 242,
5. Kadaň 248, 6. Třebíč 254, 7. České Budějovice 266, 8. Vsetín 267, 9. Litoměřice
269, 10. Prostějov 276, 11. Přerov 321,
12. Frýdek-Místek 375, 13. Havířov 407,
14. Benátky nad Jizerou 452.
Nejčastěji střílející celky (podle počtu ran na bránu): 1. České Budějovice 748, 2. Karlovy Vary 724, 3. Přerov
673, 4. Havířov 650, 5. Litoměřice 618,
6. Prostějov 610, 7. Vsetín 604, 8.
Frýdek-Místek 603, 9. Kladno 599, 10.
Slavia Praha 589, 11. Třebíč 537, 12.
Kadaň 529, 13. Ústí nad Labem 488,
14. Benátky nad Jizerou 487.

Nejméně ostřelované celky (podle
počtu ran na bránu): 1. Karlovy Vary
475, 2. České Budějovice 480, 3. Kladno 483, 4. Slavia Praha 541, 5. Přerov
566, 6. Vsetín 568, 7. Třebíč 592, 8. Havířov 596, 9. Litoměřice 625, 10. Prostějov 647, 11. Kadaň 654, 12. Frýdek-Místek 666, 13. Benátky nad Jizerou
751, 14. Ústí nad Labem 815.
Zamezení střelbě na bránu (podle
počtu zblokovaných ran): 1. Benátky
nad Jizerou 268, 2. Litoměřice 266, 3.
Havířov 240, 4. Třebíč 229, 5. Ústí nad
Labem 223, 6. Frýdek-Místek 215, 7.
Vsetín 214, 8. Slavia Praha 194, 9. Kadaň 181, 10. České Budějovice 172,
11. Prostějov 157, 12. Přerov 155, 13.
Kladno 143, 14. Karlovy Vary 139.
Úspěšnost střelby (v procentech): 1.
Ústí nad Labem 14,10, 2. Benátky nad Jizerou 11,10, 3. Kladno 10,90, 4. Karlovy Vary
9,80, 5. Prostějov 9,80, 6. Třebíč 9,30, 7.
Litoměřice 9,10, 8. Slavia Praha 8,80, 9.
Kadaň 8,70, 10. Frýdek-Místek 8,30, 11.
České Budějovice 8,20, 12. Vsetín 7,90, 13.
Havířov 7,70, 14. Přerov 7,40.

Úspěšnost na vhazování (v procentech): 1. Přerov 57,92, 2. Karlovy Vary
56,16, 3. Havířov 52,54, 4. Třebíč 52,25,
5. Prostějov 51,15, 6. Slavia Praha
50,51, 7. Kladno 50,30, 8. Ústí nad Labem 50,13, 9. České Budějovice 49,57,
10. Vsetín 47,35, 11. Kadaň 46,54, 12.
Litoměřice 46,46, 13. Frýdek-Místek
45,42, 14. Benátky nad Jizerou 44,04.

sport
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PROSTĚJOV Z fanouškovského hlediska velmi zajímavé jméno se koncem uplynulého týdne nově objevilo na hráčské soupisce prostějovských
hokejistů. Čerstvou posilou LHK Jestřábi se totiž stal místní odchovanec
a příznivci nadmíru oblíbený útočník Václav Meidl!
Jednatřicetiletý (narodil se 27. května 1986), 193 centimetrů vysoký a 104 kilogramů vážící plejer se v Prostějově narodil, za zdejší klub nastupoval až do
roku 2001. Následně prošel řadou jiných tuzemských oddílů včetně extraligových (Zlín, Třinec, Havířov, Znojmo, Olomouc, Kometa Brno, Havlíčkův Brod,
Ústí nad Labem), než se v roce 2014 do mateřských barev poprvé vrátil.
Vydržel však jen zhruba sezónu, než za poněkud zjitřených okolností odešel do Havířova, loni na podzim pak do anglického Manchesteru, odkud zamířil do
německého Halle. Letos v létě vzal angažmá v polské Opoli, ovšem už tehdy se netajil přáním ještě někdy obléknout milovaný červeno-bílý dres.
„Strašně rád bych zase hrál za Prostějov a doufám, že to časem třeba vyjde,“ říkal Václav Meidl zkraje července při tenisovém turnaji amatérů ve čtyřhře, jenž
na kurtech TK AGROFERT absolvoval ve dvojici se svým mladším bratrem Radkem. Jeho touha se nakonec naplnila patrně dříve, než si dokázal představit.
„Vašek je zdejší odchovanec, lidi ho dobře znají, proto věřím, že fandům udělá jeho návrat radost. V posledních letech působil v Anglii, Německu a letos
v Polsku, teď jsme ho získali na hostování do konce sezóny 2017/18. Už s námi trénuje a v jeho osobě máme dalšího zajímavého útočníka do sestavy,“
uvedl kouč a sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.
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Večerníku
PROSTĚJOV Závěr podzimní sezóny v třetí
nejvyšší soutěži je neodvolatelně tady. Koncem týdne se uzavírají pro tento kalendářní
rok boje v MSFL předehrávaným prvním
jarním kolem. V něm se potkávají soupeři,
kteří celé letošní klání v horkém létě začínali.
Pro eskáčko to znamená, že přivítá nováčka
z Rýmařova. Tým, který nečekaným triumfem pomohl prostějovským fotbalistům do
čela tabulky! A stane se tak už v pátek 17. listopadu od 13:30 hodin.
Od zahajovacího utkání v Rýmařově favorit žádnou lehkou procházku neočekával
a průběh zápasu v podhůří Jeseníků dal těmto
předpokladům za pravdu. Domácí se ukázali jako
houževnatý a bojovný soupeř, který byl po většinu
zápasu o krok napřed. Eskáčku se podařilo zvrátit
výsledek doslova až na poslední chvíli, když pět
minut před koncem vyrovnal Kroupa a v nastavení vystřelil tři body perfektní ranou Langer.
V tomto utkání se také nejvíce dařilo Píchalovi,
který po zbytek sezóny laboroval se zraněním.
Svěřenci trenéra Furika si v dalším průběhu
sezóny nevedli na nováčka vůbec špatně. Porazili

Holici, Hlučín, Mohelnici nebo Hodonín, po
tradičním opadnutí prvotní euforie a s těžšími
soupeři se v závěru sezóny dostavily i méně
příznivé výsledky, přesto v Rýmařově neřeší akutní ohrožení sestupem.
Rýmařov navíc přijede namlsaný nedělní
výhrou 2:1 ve Velkém Meziříčí, které touto
porážkou přišlo o první místo v tabulce. To
nově patří Prostějovu. Favoritovi nehrálo do
karet téměř nic. Dostal rychlý první gól, přišel
o vyloučeného Komínka a navíc neproměnil dvě
penalty! Rýmařov nastoupil v sestavě Kameník
– T. Němec (49. György), Harazín, R. Němec,
Fiala, J. Furik, Dydowicz, M. Furik (90. D. Furik),
Kocúr, Vajdik (67. Hleba), Ondruška.
„Počítám s tím, že budeme opět hrát do plné obrany, Rýmařov bude houževnatý i na našem hřišti.
Chceme ale sezónu zakončit vítězstvím a brát tři
body,“ zcela rezolutně nepřipouští bodové komplikace trenér Oldřich Machala. „Klíčoví budou
oba krajní obránci a jsem rád, že jak Machynek,
tak Rus, přestože není typický krajní obránce,
dávají branky a daří se jim,“ naznačil, na koho
bude v pátek spoléhat.
(tok)
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PROSTĚJOV Jak jsme ve
Večerníku informovali v minulém čísle, duo mladých
nohejbalistů TJ Sokol I Prostějov Jakub Ftačník a Jan
Matkulčík se dostalo do širší
nominace pro mistrovství
světa juniorů a žen 2017.
Nyní už je však dokonce jasné, že oba se na vrcholném
šampionátu v Nymburku
určitě představí!
„Kuba i Honza byli na základě dvou reprezentačních
soustředění v Rumburku

MAJSTRŠTYK:
Fotbalistům 1.SK Prostějova se
podařilo díky víkendové výhře nad
Otrokovicemi a ztrátách svých konkurentů poprvé v letošním ročníku
MSFL poskočit do čela tabulky. Po
sestupu ze druhé ligy je o skvělý impuls do druhé poloviny sezóny.
DEBAKL:

èNGPQXÆ 5QMQNC + 2TQUV÷LQX ,CMWD (VCéPÊM XRTCXQ  C ,CP /CVMWNéÊM
DWFQWTGRTG\GPVQXCVè4PCPCFEJ¾\GLÊEÊOOKUVTQXUVXÊUX÷VCPQJGLDC
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(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

a právě v Nymburku zařazeni do
užší nominace České republiky
v juniorské kategorii. Mistrovství světa tedy stoprocentně
absolvují a otázkou jen zůstává,

jak často se dostanou na hřiště
přímo v zápasech,“ prozradil
Večerníku s úsměvem Richard
Beneš, trenér Sokola I Prostějov.
>>>pokračování na straně 39

Celý listopad v jestřábí kabině frčí Movember
PROSTĚJOV Jak už Večerník informoval v minulém vydání, prostějovští hokejisté se i letos zapojili
do charitativní akce Movember
primárně bojující s výhradně mužským onemocněním - rakovinou
prostaty. Co konkrétně Jestřábi
v rámci tohoto celosvětově rozšířeného projektu dělají?
„V první řadě si všichni necháváme
narůst kníry nebo vousy. Někdo ani
nemusí měnit image, protože zarostlý
je vlastně pořád, jiným to při neholení

roste rychle samo. Některým klukům
- hlavně teda těm mladým - ale vousy
nechtějí moc vyrašit. V takovém případě se nedá nic dělat, žádné zvláštní
pokuty za to nedostanou,“ zasmál se
kapitán „A“-mužstva LHK Matouš
Venkrbec.
Peníze jsou však přesto ve hře. „Protože chceme Movember podpořit
i finančně, vymysleli jsme do kabiny
takovou speciální hru. Jsou určena čtyři hodně běžná slova a kdykoliv někdo
z nás jedno z nich řekne, musí zaplatit
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deset korun. Všechno se to postupně
sčítá a celkovou vybranou částku pak
pošleme na transparentní účet, který
si každý může lehce najít na internetu,“
popsal Večerníku Venkrbec.
Asi každého napadne, že tímto způsobem se v prostějovské šatně momentálně „trestají“ hlavně sprostá slova. „Je
pravda, že dvě z těch čtyř slov spadají
do téhle kategorie. Ale zároveň jsme
se snažili zvolit i úplně normální slova, která se často používají, například
JAKO. Což někdo řekne třeba pětkrát

 

S jedinou výjimkou už je podzimní část fotbalových
soutěží 2017/2018 pro všechny kluby Prostějovska
minulostí. Podrobné hodnocení veškerých soutěží
poběží ve Večerníku celou zimu, proto nyní jen krátká rekapitulace. Může být převážně pozitivní.
Týmová jednička regionu 1.SK Prostějov se po
pádu ze druhé ligy etablovala zpět v MSFL výborně a bojuje o prvenství, což je skvělá zpráva. Velice
dobře si vede i druhý nejsilnější tým regionu FC
Kralice na Hané, který potvrzuje své ambice pohybem v lepším středu tabulky krajského přeboru.
I.A třída také přináší spíše radost, když Konice, Lipová, Kostelec na Hané, Čechovice i Plumlov patří
k nadprůměru. Co zlepšovat naopak mají Protivanov, Určice, Mostkovice a zejména Němčice nad
Hanou, u nichž to zatím vypadá na jedinou sezónu
ve vyšší soutěži.
V I.B třídě se parádně rozjely Klenovice na Hané,
silně dravým nováčkem je Haná Prostějov, spokojeni určitě mohou být též ve Smržicích či Jesenci,
zlepšuje se Pivín. A ani Vrchoslavice bych ještě neodepisoval, byť jsou poslední.

během jediné věty,“ řekl zkušený útočník s úsměvem.
Že by teď v šatně ptačích dravců
radši panovalo hrobové ticho? „To
rozhodně nehrozí. Nikdo z nás si nedává nějak hrozně moc velký pozor
na to, co říká, spíš všechno bereme
s nadhledem a užíváme si srandu,
která z toho vzniká. Podstatné je, že
nastřádané peníze půjdou na dobrou
věc. A čím víc jich na konci listopadu
bude, tím lépe,“ zdůraznil Venkrbec
sympatické stanovisko všech Jestřá-

  

S velkými plány vstupoval do roku 2017 prostějovský tenista Tomáš Berdych. V roli dlouholeté a stále
neotřesitelné jedničky mezi muži České republiky
toužil zůstat součástí nejužší světové špičky a pokud možno dosáhnout něčeho velkého.
Start vypadal více než slibně, když hned na Australian Open postoupil do osmifinále a nebýt fenomenální formy Rogera Federera, kdo ví… Potom se
však konstrukce začala bortit.
Zprvu idylická spolupráce s trenérem a někdejší
hráčskou hvězdou Goranem Ivaniševičem přestávala navzdory některým dobrým výsledkům (například finále v Lyonu) fungovat a největší úspěch
sezóny v podobě wimbledonského semifinále
následoval krátce po rozchodu s chorvatským
koučem.
Jinak to ale i vinou zdravotních problémů se zády
byla až do konce roku spíš bída a momentálně vše
působí dojmem, že Berďa mezinárodní top elitu
zvolna opouští. Nebo ne? Moje žena, která má na
sport často nějaký šestý smysl, prohlásila, že pomoci by mohlo narození děťátka. Co vy na to, Tome?

bů. Ti si zpříjemnili reprezentační
přestávku ve WSM lize bez mistrovských zápasů ještě jednou společnou
akcí. „V týdnu po odpoledním tréninku jsme večer zůstali všichni v kabině
a udělali si takové společné posezení.
Nechali jsme si tam donést objednané jídlo i pití, pochutnali si a přitom si
dobře povykládali. Bylo to moc příjemné, s klukama držíme pospolu,“
zmínil Venkrbec soudržnou partu, na
jejíž fungování je v případě Jestřábů
dlouhodobý spoleh.
(son)

    

Můj poslední dnešní příspěvek v této rubrice bude
hodně osobní, snad mi to odpustíte. Minulou sobotu
totiž předčasně zesnul můj nejlepší kamarád, nadšený sportovec celou svou duší, a dokud mu to zdraví
umožňovalo, tak i tělem.
Nedostal se nikdy v žádném odvětví do republikové
špičky, jeho jméno by odborníkům nic neřeklo. Přesto
vždy dával do svého sportování maximum vášně a sil,
tak jako spousta jiných, kterým aktivní pohyb učaroval.
A sport mají jednoduše rádi, prostě v krvi.
Hlavně v dětství a mládí to byla v naší sídlištní partě kámošůparádníjízda.Přišlijsmezeškoly,aktovkyhodilido
kouta a už to jelo: fotbálek, basket, soft tenis, ping-pong,
volejbal či cokoliv jiného, co nás zrovna bavilo. O víkendech ani nemluvě, jejich náplň byla předem jasná.
Jak potom přibývají léta, člověk má mnoho jiných starostí a sportování přestane být natolik intenzivní. Nikdo z nás kamarádů jej však nikdy neopustil úplně. Až
teď přišla u jednoho z nás osudová ráda vinou zákeřné
nemoci. Přesto věřím, že tam nahoře bude sport milovat navěky. A aspoň ho sledovat, jak to měl do poslední
chvíle rád...

Určický fotbal patřil kdysi k tomu
nejlepšímu, co region nabízel.
V současnosti se ale klub propadá hlouběji a hlouběji, což potvrdil půltucet obdržených branek
v podzimní derniéře na trávníku
Beňova a přikování ke spodku tabulky skupiny B I.A třídy O KFS...


4

Z nejvyšší basketbalové soutěže je
odehráno osm kol a tým BK Olomoucko se po pomalejším rozjezdu uchytil mezi tuzemskou elitní
společností, když z posledních
pěti odehraných duelů dosáhl
právě na čtyři výhry a tím vyrovnali svoji zápasovou bilanci.


 

„ASI SE

STRESUJU...“
Volejbalistka prostějovského
týmu LUCIE NOVÁ se Večerníku
svěřila, proč v přátelských
zápasech podává lepší
a sebevědomější výkony.


ONDŘEJ
VITÁSEK
Hokejový obránce, který zahájil kariéru na prostějovském ledě, aby se po
několika štacích na Moravě přesunul
do Liberce, kde se stal mistrem republiky, se vrátil do reprezentace. Za národní tým odehrál koncem uplynulého
týdne všechny tři zápasy Karjala Cupu.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Exkluzivní
rozhovor
si můžete
přečíst na
straně 28
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„JSEM RÁD ZA KAŽDÝ ZÁPAS V REPREZENTACI“

Rodák z Prostějova Ondřej Vitásek se vrátil do národního týmu ČR
a pohovořil o životě v Rusku, chybějící rodině i blížící se olympiádě
PRAHA Ještě předminulou neděli nastoupil v KHL proti Jokeritu Helsinky, aby se ani ne o den
později po absolvování tří a půl
tisíce kilometrů dlouhé cesty hlásil na srazu českého národního
týmu v Praze. Prostějovský rodák
Ondřej Vitásek obdržel po svém
podzimním přesunu do Chanty
Mansijsku pozvánku hned na prvvé
ní velkou reprezentační akci nové
hl
sezóny Karjala Cup, který proběhl
o uplynulém víkendu. Krátce po
m
úvodním tréninku s tuzemským
avýběrem kouče Jandače si sedmadvacetiletý obránce udělal při
cestě domů za rodinou chvíli i na
il,
čtenáře Večerníku. Jak prozradil,
vénečekanou změnu svého klubovémho angažmá již vstřebal a v olymen
pijské sezóně před ním leží jeden
ch
velký sen, který však dle svých
slov v hlavě ještě nemá...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
ík
se ptal

„No, je to náročné. Většinou létáme
na trip, který trvá osm dní, takže
jsme na cestách, do toho časové
posuny. Dostanete se ve tři ve čtyři
ráno na hotel, vyspíte se, dáte trénink
a další den opět hrajete zápas a přesouváte se dál. Musíme se s tím ale
popasovat. Většinou před prvními
dvěma zápasy se sejdeme normálně
na trénink a máme ještě rozbruslení,
ale pak už je to volnější a ti, co hrají
víc, mají tréninky dobrovolné.“
ƔƔ Dělalo vám problémy zvykat
si na různá časová pásma?
„Pro mě je lepší, když hrajeme blíž
k Moskvě, kde činil posun jednu
hodinu oproti Česku, teď jsou to
dvě. V Chanty Mansijsku je to
už plus tři a hrozně dlouho mi
to vadilo. Nemohl jsem spát,
usínal jsem hodně pozdě. Ale
musíte brát, že to tak je, a naučit
se s tím žít, jinak to nejde. To
je prostě Rusko.“
ƔƔ A jaké to je letět
třeba do Vladivostoku?

„Šlo o to, že angažmá na severu mi
od začátku nesedlo. Podepsal mě
ještě starý manažer, jenže pak přišel
nový a taktika byla jasná, bude se
hrát úplně jiný styl hokeje. Učili mě
tam přešlapovat a bruslit, upravovali
mi životosprávu, a trvali na tom, že
musím shodit několik kilogramů.
Od prvního týdne se to začalo vléct
a došlo to do stádia, kdy jsme byli
všichni nespokojeni. Objevilo se pak
Rusko a čekalo se, až se vše dojedná.“
ƔƔ A v Chanty Mansijsku vše šlape?
„Jo, tak samozřejmě je to Rusko...
(pousměje se). Jsou
tam určité situace,
n d nimiž zůstává
na
nad
rozum stát, já si ale
nemám nač stěžovat. Šel jsem tam
hrát hokej a ne

většinou na nule v plus/mínus, což
je u obránců hodně důležitá statistika. Jsem rád, že po této stránce nepropadám.“
ƔƔ Takže přijíždíte na reprezentační sraz v příjemném rozpoložení?
„No, sám se cítím dobře a doufám,
že si to přenesu i do reprezentace,
ale týmové výsledky nejsou ideální. V tuto chvíli, kdy se nám v KHL
tolik nedařilo, si jedu na repre víceméně odpočinout. Doufám, že budeme hrát dobrý hokej a přenesu si

17111011321

„Naštěstí takový trip ještě neproběhl, takže nevím.“ (smích)
ƔƔ Kam nejdál jste zatím
cestoval?
„To nelze tak jednoduše říct. Jednou letíme tři hodiny, nazpět třeba
čtyři a mezitím máme krátký, čtyřicetiminutový přelet. Je to takové
různé.“
ƔƔ Nacházíte se za Uralem, přišla
už obávaná ruská zima alespoň
v náznaku?
„Jo, už sněžilo a bylo mínus deset.
Místní říkali, že za týden by už
mělo být mínus dvacet. Třeba naše
město není příliš velké (má přibližně 80 tisíc obyvatel - pozn. red.), ale
kolem je hezká krajina, koná se
tam biatlon a zasněžené to vypadalo pěkně. Horší to bude v prosinci, až bude venku mínus čtyřicet,
to už zimu moc rád mít nebudu
a budu se těšit domů do tepla.
(smích) Já mám ale rád všechna
období, samozřejmě i zimu, protože se hraje hokej.“
ƔƔ Po minulé sezóně jste původně zamířil do švédského Örebro,
kde jste ale nečekaně skončil.
Proč a jak se následně zrodil váš
přesun do Ruska?

za turistikou
nebo poznáváním
měst. Hlavně se chci
ukázat a dokázat si, že na to
mám.“
ƔƔ V Česku jste už měl vybudovanou pozici, kolik prostoru
dostáváte tam?
„Byl jsem docela mile překvapen, že
od prvního zápasu jsem měl kolem
pětadvaceti minut času na ledě. Od
trenéra jsem dostal velkou důvěru, a když jsme naposledy hráli na
čtyři lajny, tak jsem stále hrál sedmnáct osmnáct minut. To je myslím
super. Navíc hraji všechno, přesilovky i oslabení, takže jsem v tomto
ohledu maximálně spokojen. Pokud
hrajeme s kvalitními týmy, tak jsem

ƔƔ Přišly na vás občas pocity odloučení, když máte blízké tisíce
kilometrů daleko?
„Samozřejmě. První dva týdny si to
člověk nepřipouští, ale když jste pak
sám delší čas a trávíte večery o samotě, tak to na vás dolehne. Navíc
máme s manželkou sedmnáctiměsíční dítě, tak to bylo o to horší.“
ƔƔ Jakou radost vám dcerka dělá?
„Popravdě moc vyrostla, rychle se
vyvíjí se a je mi líto, že u toho být nemůžu. (povzdechne si) Vše objevuje,

V Chanty Mansijsku
Mans
už sněžilo a bylo mínus
deset. Místní říkali, že už brzy by mělo mrznout
Ještě horší to bude v prosinci,
jednou tolik. Je
mínus čtyřicet. Není kam moc jít.
až bude venku mínu
V životě hokejisty to tak
t je a nemůžete si vybírat...

Jiří
MOŽNÝ
ƔƔ Máte za sebou několik prvních
ch
měsíců v Kontinentální hokejové
vé
lize. Co zatím říkáte na Rusko?
„Je to dobrá zkušenost. Hokej se
hraje celkem kvalitní a užívám si, že
můžu měřit síly s nejlepšími týmy.
my.
Jen mě mrzí, že naše výsledky nejsou
ou
tak dobré. Máme sice často hodně
ně
slibně rozehraný zápas, ale už mnoohokrát jsme ho ztratili a brali jsme
me
třeba jen jeden nebo dva body.“
ƔƔ Jak dlouho jste si musel zvykat
kat
na nové město, spoluhráče i saamotnou ruštinu?
„Víceméně jsem byl hozený do
at.
řeky a musel jsem se naučit plavat.
yla
(úsměv) Veškerá komunikace byla
álv ruštině, což nebylo zpočátku ideálně,
ní. Je to sice jazyk podobný češtině,
ale vůbec jsem nevěděl, co mám na
át.
základě pokynů v tomto jazyce hrát.
nHodně mi pomohl slovenský obránm
ce Martin Štajnoch, díky němu jsem
dyse dokázal rychle adaptovat. Kdybych tam byl sám, tak by to pro mě
bylo horší.“
ƔƔ A nyní si už s ruštinou tykáte?
e?
„Abych pravdu řekl, není to ještě na
orozhovory, už se ale chytám, mnoré
ha věcem rozumím a je to na dobré
cestě. Za další měsíc nebo dva by to
umohlo být ještě o hodně lepší. Musím se učit“. (smích)
ƔƔ S Libercem jste musel absolvoovat maximálně několikasetkilomemete
trové cesty autobusem. Přivykl jste
si už na hodiny strávené v letadle?

národního týmu z Liberce, hrálo se
mi hůř, teď ale jak hrajeme v KHL
třeba čtyři pět zápasů obden, tak to
vliv mít nebude. Aspoň tak to cítím
já. Ze soupeřů nám Rusko a Švédsko
zůstalo, pouze Finsko se vyměnilo za
Švýcarsko. Já jsem ale rád za každý
zápas v reprezentaci, takže i kdyby
to bylo proti jakémukoliv jinému
týmu, vždy by to pro mě byla čest
a užíval by
bych si to.“
ƔƔ Cítíte naději
n
pro start na olympijských h
hrách v Koreji?

Foto: internet
to pak i zpátky do
Jugry.“
ƔƔ Zpět do Česka jste
se vydal dnes ráno (rozhovor vznikal v pondělí 6. listopadu - pozn.
red). Jaké bylo přivítání se
spoluhráči?
„Z mého pohledu jsem vůbec nevěděl, kam mám dřív skočit, protože
jsem přiletěl, vzal si věci a trenéři mi
řekli, že mám být za pět minut na
ledě. (směje se) Tak jsem se jen rychle převlékl a šel na led. Oni už měli
cvičení, já se musel nejprve rozhýbat, abych se nezranil, takže se začal
připravovat s týmem později. Bylo
to ale jiné než předešlé srazy. I proto, že jsem celý den strávil v letadle
nebo na letišti v Moskvě, tak jsem
se ještě nezastavil, až teď, když jsem
sedl do auta. Nyní se fakt těším do
postele...“
ƔƔ Letošní Karjala Cup je odlišný, vyhovuje vám, že je program
o den delší a že se neutkáte jen
s tradičním evropským triem.
„Je to jiné oproti předešlým ročníkům, ale nehraje to až takovou roli.
Minulé roky se hrálo čtvrtek, sobota, neděle, teď středa, pátek, neděle.
Je to o zvyku. Když jsem přišel do

„Abych
„A
Abych ppravdu řekl, tak šance je
vždy
všechno, ale v tuto chvíli to
v na vš
b tak, že
ž jsem byl pozvaný jen na
beru
jeden turn
turnaj, za což jsem hrozně rád.
Půjdu záp
zápas od zápasu, dál koukat
B
nebudu. Budu
se nadále snažit hrát
dobrý hok
hokej, a co bude dál, to se
uvidí.“
ƔƔ Ale je to přesto meta, kterou
t
máte tak trošku
v hlavě?
„Nemám, popravdě opravdu neZap je to daleko, zadruhé
mám! Zaprvé
spou dost kvalitních hráčů,
je tu spousta
takže v tuto chvíli je mojí metou hrát
dobrý hok
hokej za reprezentaci, a až se
vrátím, tak předvádět dobré výkony
K
v Rusku. Kdyby
to přišlo, byl bych
rád a také pro to udělám maximum,
c
ale v tuto chvíli
se soustředím na tento turnaj a pak na zápasy v Rusku.
Bylo by to hezké, ale teď je strašně
a
důležité, abych
dobře odehrál tento turnaj, a když to vyjde, tak budu
moci mysl
myslet dál.“
ƔƔ Máte jjiž představu, jak budete
moci stráv
strávit Vánoce?
„Hrajeme 25. prosince, o den dříve máme volno. Tam se ale Štědrý
den neslav
neslaví, až Nový rok. Jsme domluveni s rodinou, že přijedou za
mnou a str
strávíme Vánoce spolu. Je to
sice ještě zza dlouho, doufám ale, že
to klapne a užijeme si hezké svátky
´počesku´ “
´počesku´.
ƔƔ Zatím jste v Rusku sám?
„Nemusím ale dosud jsem byl,
„Nemusím,
m
protože máme
náročné cestování
a také jsem se potřeboval soustředit na hok
hokej a vše zařídit. Zhruba
d jsem byl na hotelu,
čtrnáct dní
pak jsem se přestěhoval a brzy by
m
se už za mnou
měla přijet podívat
P
rodina. Popřípadě
známí, pokud
ch ale ty nutit nemůžu“.
budou chtít,
(úsměv)

každým dnem se zlepšuje a mrzí mě,
že jsem tak daleko. Ale bohužel to
tak někdy v životě hokejisty je a nemůžete si vybírat...“
ƔƔ Neuvažujete, že byste se i proto vrátil před příští sezónou blíž
Česku?
„Uvidíme, v jakém klubu budu, to
je první věc. Já bych byl samozřejmě rád, aby rodina mohla přijet za
mnou, život v Rusku ale není v každém městě ideální místo. Kdo tam
byl, tak ví, o čem mluvím... Chtělo
by to i hezké město, aby člověk mohl
někam jít a podívat se. Když už jste
na tripu, tak i něco podniknout a využít čas.“
ƔƔ V Chanty Mansijsku je kam se
vypravit?
„Popravdě ani moc ne. Jsou tam
možnosti, když ale máte mínus třicet, mínus čtyřicet, tak toho moc dělat nejde. Můžete jít do aquaparku,
do malého nákupního centra, které
si projdete a v němž si dáte kafe, ale
to je tak vše.“
ƔƔ Takže cílem pro příští rok je
dostat se třeba do Petrohradu?
(smích) „To je možná tak sen, ani
ne cíl. Bylo by to moc pěkné, moc
šancí tomu ale nedávám. To bych
asi musel změnit styl a začít střílet
hodně gólů. Bylo by to ale pěkné.
Když jsem hrál proti Petrohradu, tak
obránci většinou měli velice lehkou
pozici, že se ani moc nenadřeli.“
ƔƔ Nyní máte na druhou stranu
možnost vyniknout v trochu slabším týmu...
„Ano, o to se snažím. O to mi jde,
abych trochu vynikl a všimly si mě
lepší mužstva. Příští sezóna je ale
ještě daleko a soustředím se na to, co
je teď. Co bude, to bude. Jsem sám
zvědav, co se stane...“ (úsměv)

vizitka

ONDŘEJ VITÁSEK
✓ narodil se 4. září 1990 v Prostějově
✓ povoláním hokejový obránce
✓ měří 193 centimetrů a váží 97 kilogramů
✓ v mládežnických kategoriích prošel týmy Prostějova, Přerova, Opavy a Šternberku
✓ mezi muži debutoval v sezóně 2008/2009 za druholigovou Opavu, ve
stejném ročníku odehrál jeden zápas i za extraligové Vítkovice
✓ v létě 2011 přestoupil do Liberce, odkud nejprve hostoval v Benátkách
nad Jizerou, postupně se ale plně zabydlel mezi Bílými Tygry a do první
ligy se jen chodil rozehrát
✓ letos na jaře přestoupil do švédského Örebra, odkud už v září putoval do
ruského Chanty Mansijsku
✓ v nejvyšší domácí soutěži odehrál 209 zápasů s bilancí 12+27 a 32 plusovými body
✓ v KHL zatím stihl 20 duelů s 1 gólem, 2 přihrávkami a bilancí +1
✓ český šampion s týmem HC Bílí Tygři Liberec v sezóně 2015/2016, finalista extraligy s Libercem 2016/2017
✓ účastník mistrovství světa 2014 v běloruském Minsku (4. místo)
zajímavost: v mládežnických výběrech se do národního týmu nedostal,
prvního reprezentačního startu se dočkal až v „A“-týmu, stalo se tak v dubnu 2014 na Švédských hokejových hrách proti Dánsku

letos slavíme jubileum...

Pondělí 13. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

HRÁČ

PODLE

VEČERNÍKU
ZDENK FLÁDR
ZD
Přestož na rozdíl od svých šťastnějších
Přestože
spoluhráčů
proti Otrokovicím neskórovspol
al, jeho střelecké umění si mohli domácí
fanoušci
vychutnávat plnými doušky.
fa
Už
U první padáček z centru orazítkoval
břevno,
další pokus skončil na této
b
části
čá brankové konstrukce opět a tři
střely,
jednu z přímého kopu a dvě
st
ze hry, musel odvracet otrokovický
brankář
Semanko. Po loňské nepříliš
bra
vydařené
vydař sezóně je Fládr opět při chuti
a to je dobře.
d

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb

pohledem karla kroupy
Dnes jsme opět hráli proti deseti, ale se zápasem v Holici se to nedá srovnat.
Naši hru jsme zlepšili, zpřesnili, měli jsme lepší pohyb, takže Otrokovice na
to nemohly reagovat. V podstatě nic jsme soupeři nedovolili. Mohli jsme
přidat i další góly, vylepšit si skóre, statistiky, ale hlavně, že jsme to zvládli.
Bylo to dobře odehrané utkání a teď se musíme připravit i na to poslední.
Fakt, že tři ze čtyř gólů dali obránci, je pro mužstvo výborné. Jsme pro
soupeře těžko čitelní, více hráčů dává góly a to je jedině dobře. Soupeř má
pak problémy se zaměřit na jednoho hráče, když to tam padá více hráčům.
Po utkání s Holicí jsem měl problémy s achilovkou, ale během týdne se to
umoudřilo. Poslední zápas s Rýmařovem nebude jednoduchý. Zase to bude
o vstupu do utkání. Když do něj vstoupíme aktivně jako dnes s Otrokovicemi, tak si myslím, že to vyjde. Je v podstatě jedno, jestli přezimujeme
na prvním nebo druhém místě, s minimálním odstupem to každopádně
bude dobrá pozice pro jarní část. Důležité je, abychom ten poslední zápas
zvládli.
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

fotbal

29

ESKÁČKO ŠLO V POLOVINĚ MSFL DO ČELA!
PROSTĚJOV Po uplynulém víkendu mají všichni účastníci
Moravskoslezské fotbalové ligy za sebou kompletní polovinu
harmonogramu soutěžního ročníku 2017/2018. Z toho dvě třetiny vítězných zápasů v podání eskáčka není špatná vizitka, když
ovšem vezmeme v úvahu některé remízy, mohla být bilance 1.SK
Prostějov ještě veselejší. Uplynulou sobotu si ale s Otrokovicemi
poradili v roli favorita naprosto s přehledem, když soupeř nedokázal v oslabení vzdorovat tak houževnatě, jako týden předtím
olomoucká Holice. A jelikož Velké Meziříčí v neděli dopoledne senzačně prohrálo s nováčkem z Rýmařova, svěřenci kouče
Machaly vyskočili po patnácti kolech na první příčku tabulky!

PŮVODNÍÍ
zpravodajství
ství
pro Večerník
ík

Tomáš
KALÁB
Získat doma tři body bylo hlavním přáním trenéra Oldřicha Machaly, který
okamžiky před zápasem vždy hodně
prožívá. Pohledná hra by byl bonus
navíc a i to se jeho svěřencům podařilo
v chladném listopadovém počasí splnit.
Přestože rtuť teploměru už klesala
v odpoledních hodinách pod deset
stupňů a vítr se po hřišti proháněl víc
než soupeřovi obránci, našly si cestu na stadion Za Místním nádražím
téměř tři stovky diváků. A ti rozhodně
neodcházeli zklamaní.
Plnohodnotné čisté konto zaznamenal
v zápase brankář Dominik Neoral. Ten
se musel po značnou část zápasu osamocen zahřívat a protahovat, aby nevyšel
z provozní teploty, protože na něj směřovala všeho všudy jediná nijak prudká
střela. „Soupeř mně opravdu příliš možností vyniknout nedal, ještě tam byly nějaké centry, ale v ofenzivě byl i vzhledem
k oslabení opravdu poměrně neškodný,“

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Prostjovský forvard Lukáš Hapal se poádn opel ve výskoku do míe, gól
z toho ovšem v tomo pípad nebyl. Jinak se ale eskáko radovalo v sobotu hned
tyikrát.
Foto: Tomáš Kaláb

připustil po zápase Neoral, který ovšem o něco později, až v 22. minutě, navíc už přivezly svoji exotickou ekipu v plné síle,
od Rýmařova čeká mnohem větší vytí- za stavu 1:0. Bývalý hráč eskáčka Šimon pravděpodobně však spíše na ukázku.
Chwaszcz se musel v otrokovické sestavě Těsně před zápasem byl na soupisku
žení.
Jedinou změnou, a to pro nezasvěce- stáhnout na uprázdněné místo stopera dopsán ještě Foltýn, takže trenér Sedlák
ného hodně překvapivou, bylo zařa- a samotný Mlýnek, jakkoli rychlostně mohl alespoň plnohodnotně střídat.
zení Petržely místo Šteigla v záloze, na vybavený, působil na hrotu ve vztahu Prostějovské eskáčko si vítězstvím nejenjejíchž krajích opět figurovali Píchal k míči hlasem volajícího na poušti.
že upevnilo postavení na čela soutěže, ale
s Hapalem. Na vině byly Šteiglovy ne- Není divu, že tak jednoznačné statisti- s třiatřiceti body po patnácti kolech náleží
čekané zdravotní komplikace v závěru ky nebyly v utkání eskáčka už dlouho svěřencům kouče Machaly dokonce potýdne, takže Machala raději sázel na jisto- k vidění. Poměr rohových kopů 12:2 prvé v sezóně první příčka. Velmi příznitu. Ovšem pro něj i eskáčko velmi dobře, nebo střel na branku 10:1 hovoří jas- vé totiž bylo víkendové zaváhání nejen
že jej po hodině hry pustil na hřiště místo nou řečí. Statistika držení míče by byla Vyškova a Kroměříže, ale především
Píchala, který se sice jako obvykle hodně ještě výmluvnější. V druhém poločase Velkého Meziříčí, které prohrálo již posnažil, ale delší pauza je na něm stále do- se soupeř vlastní aktivitou dostal za půlící třetí v řadě. Aktuálně tak 1.SK o bod vede
cela znát. „Je vidět, že dlouho nehrál, ten- čáru opravdu sporadicky.
právě před týmem z Vysočiny.
to handicap je na jeho hře patrný, musí se Pohodě Viktorky jistě nepřispěly ani dis- Jak bude vypadat tabulka přes dlouopět dostat do hry. Pokud bude zdravot- putace ohledně sestavy, které kompliko- hou zimní přestávku, ukáže definitivně v pořádku, určitě bude na jaře pro nás valy pořízení zápisu o utkání ještě pár mi- ně až předehrávané první jarní kolo
nut před samotným výkopem. Dlouho o tomto víkendu. 1.SK hostí netradičpřínosem,“ věří Machala.
Zápas podobně jako v Holici ovlivnilo bylo na oficiálním zápisu pouze dvanáct ně už na státní svátek v pátek 17. listobrzké vyloučení, i když k němu došlo hráčů do pole, přestože si Otrokovice padu od 13:30 hodin Rýmařov.
OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

Oslabené Otrokovice vzdorovat nedokázaly
Ze zápisníku
pedsedy
FRANTIŠKA JURY
Po zápase s Otrokovicemi zůstal
zápisník Františka Jury prázdný.
Notes totiž zůstal v Prostějově,
zatímco jeho majitel se nachází na
středomořském pobřeží v Monaku. Plnit se poznámkami začne
před zimní pauzou až po zápase
s Rýmařovem.

RYCHLÝ
VEERNÍK
Moderní obránce
jak má být
Prostějov (tok) - Tři ze čtyř sobotních branek Prostějova vstřelili
obránci. „Využili jsme standardní
situaci díky Susovi, Rus nám taky
pomohl dobrou orientací před
brankou, s tím mohu být jedině
spokojen,“ vypočítával odzadu
trenér Oldřich Machala. „Machynek dal nádherný první gól,
kterým naši kanonádu odstartoval. Útočnou hru má zafixovanou,
tak by měli hrát moderní obránci,“
ocenil hráče s šestnáctkou na
zádech.

Jícha na stadion
Prostějov (tok) - Na zápas s Otrokovicemi zavítal do Prostějova i brankář
Filip Jícha, který si odnesl nepříjemné
zranění z utkání ve Velkém Meziříčí.
„První zprávy od lékařů byly příznivé,
ještě že jsem zůstal na pozorování do
pondělí, protože pak se problémy
s ledvinou naplno projevily. Týden
jsem musel ležet v nemocnici, pak
doma, takže jsem rád, že už teď aspoň
mohu chodit,“ shrnul nepříjemnou
a bolestivou zkušenost gólman
eskáčka.

1.SK PV
V OTR

4:0

PROSTĚJOV Obránci se tentokrát vytáhli na své spoluhráče
z útoku a ukázali jim, jak střílet
branky. I tak by se dalo charakterizovat sobotní utkání 15. kola
MSFL s Otrokovicemi, v němž
tři ze čtyř branek vstřelili obránci, dvě dokonce současní či bývalí stopeři. Z ofenzivních borců se
nedal zahanbit pouze Šteigl, který ke vstřelení závěrečné branky
potřeboval po svém nástupu na
hřiště necelé tři minuty.

Tomáš KALÁB
Úvodní pasáž příliš vzruchu nepřinesla, věci se začaly dít až po uplynutí
čtvrt hodiny. To se totiž po pravé straně vydal na obvyklý ofenzivní výlet

Machynek, místo centru volil střelu
a udělal dobře. Byla z toho výstavní
branka, která by mohla směle aspirovat na gól tohoto kola, ne-li celého podzimu - 1:0. Hned po čtyřech
minutách se po zmatcích před Neoralovou brankou dostal z otočky ke
střele Chwaszcz, dopravil sice míč do
branky, jenže z ofsajdu. Vzápětí pílil
k Semankově brance Kroupa, Juráň
si s ním věděl rady jen za cenu faulu
a bylo z toho vyloučení. Na rozdíl od
Holice tentokrát trefil Fládr z přímého kopu pouze připraveného gólmana. Ale Fládr byl při chuti i nadále.
Těsně před vypršením úvodní půlhodiny nacentroval míč před branku,
jenže ten skončil k Semankově překvapení na břevně! Deset minut před
koncem znovu předvedl svou kopací
techniku a opět z toho bylo břevno!
Do třetice jeho střelu Semanko vyrazil jen ke Kroupovi, jenže i jeho
dorážku stačil vyřešit. Pět minut před

přestávkou vrátil míč do ohně Hapal,
v klubku hráčů se nejlépe zorientoval
Rus a domácí vedli už o dvě branky - 2:0. A mohlo být ještě veseleji.
Hapal totiž na hranici velkého vápna
přistrčil míč doprava nabíhajícímu
Machynkovi, ten z úhlu trefil pouze
boční síť.
Tři minuty po změně stran šel balón od
Pančocháře přes Hapala k Machynkovi, ten namazal Píchalovi, který ovšem
z první přestřelil branku. Dobešova
ztráta míče ve středu hřiště mohla mít
fatální následky, kdyby ovšem po Pančochářově sólu Píchal nenastřelil opět
jen břevno. Ale třetí branka stejně přišla.
Po rohu a odraženém balónu se role
střelce ujal už druhý zápas po sobě Sus,
tentokrát ovšem nohou – 3:0! Znovu Píchal ještě před střídáním oslovil
centrem Kroupu, ten ovšem v záklonu
mířil mimo. Střídající Šteigl potřeboval
na hřišti pouze něco přes dvě minuty.
Hapalův přízemní centr Kroupa kvůli

POHLEDEM TRENÉR
Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„Výkon proti oslabenému soupeři byl podstatně lepší než předešlé kolo v Holici.
Za stavu jedna nula jsme chtěli hrát a vytvořili si množství gólových příležitostí.
Některé jsme ještě neproměnili. Jsem hlavně spokojen s druhou půlí, ta první nebyla tak fotbalová, situace jsme měli lépe dohrávat. Druhý poločas splnil očekávání
a mohli jsme přidat ještě i o nějaký ten gól navíc. Špatným řešením jsme se připravili
o několik dobrých příležitostí. Za tři body určitě spokojenost, vyhráli jsme vysokým
rozdílem, teď zbývá už jen poctivá příprava na poslední utkání podzimu.“

Marek SEDLÁK - Viktoria Otrokovice:
„Vyloučení Juráně bylo samozřejmě klíčovým momentem utkání, zvlášť když hrajete od dvacáté minuty oslabeni proti tak kvalitnímu týmu, jako je Prostějov. S takovou nabídkou si poradil. Utkání jsme bohužel nezvládli, soupeři musím poblahopřát
a nás čeká zásadní utkání v Holici, na které se musíme soustředit. V létě u nás došlo
k obrovské obměně kádru, který jsme nakonec doskládali až v polovině září. Než
se kádr stabilizoval, pak bylo na něj potřeba naroubovat systém hry, který funguje,
nezachytili jsme úvodní kola a až v poslední době se dostavily výsledky.“

zákroku obránce nezpracoval, nechtěné
prodloužení za sebe však našlo volného
Šteigla, který pohodlně skóroval - 4:0.
Ještě čtvrt hodiny před koncem to už
poněkolikáté v tomto zápase zkoušel
Fládr, na jeho pumelici cílící po břevno

se musel Semanko pořádně vytáhnout.
Zápas už se měnil čím dál víc v domácí
exhibici, žádaného „búra“ však domácí
nedosáhli.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis MSFL najdete na straně 22

„Zaínám dávat góly a dostávat karty,“
hodnotí svj výkon obránce MARTIN SUS
PROSTĚJOV „Skoro rok se nevidíme a teď dvakrát po sobě?“
divil se při žádosti o interview stoper Martin Sus. Jak ale na
druhou stranu sám připomíná, začíná být na hřišti zajímavý.
Ať už to vyjádříme brankami nebo přibývajícími žlutými kartami. Zkušený zadák prostějovského eskáčka Martin Sus (na
snímku) zkrátka začíná být na hřišti zase pořádně vidět.

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
ƔƔ Další branka v druhém zápase
po sobě, dal jste si dnes k Martinovi pěkný dárek?
„Je to zajímavé, jak mi to tam začalo
padat. A začínám také dostávat žluté
karty, skoro čtrnáct kol jsem vydržel

bez trestu a teď tohle. (směje se) Když
ale srovnám minulé sezóny, tak v této
době bych jich měl asi tak dvanáct.“
ƔƔ Zklidnil jste se s přibývajícím
věkem?
„To si nemyslím. (smích) Spíš to
bude tím, že už mezi rozhodčími nepatřím mezi oblíbence.“
ƔƔ Branka padla po standardní
situaci, ale ve vašem případě kupodivu nohou...
„Míč se odrazil přímo mně do kroku,
takže jsem jen ten krok udělal a balón uklidil k tyči. Byl v tom i kousek
štěstí.“

ƔƔ S Otrokovicemi
cemi jste na postech
stoperů kroměě několika vzdušných soubojů moc práce neměli?
„Od začátku zápasu
pasu mi přišlo, že hráli hodně staženíí a doufali v nějaké
brejky. Když šli do deseti, hrálo se
v podstatě na jednu
dnu bránu.“
ƔƔ Tři ze čtyř
yř branek dali
obránci. Řekli jste si, že útočníkům, kteří své
vé šance nedotahují, trochu pomůžete?
„Je vidět, že máme kvalitní
krajní obránce, Alda Rus i Lubo
Machynek už dali dohromady
možná sedm branek,
ranek, což je pro tým
jenom dobře. Vždy
ždy v tom je i kousek
štěstí, ale tomu se musí jít naproti.“
ƔƔ Utkání s Rýmařovem, které
vás čeká, už taková
ková procházka asi
nebude...
„Nebude. Musí nám hlavně zachytat
gólman. (narážka
ka ke kolemjdoucímu

Neoral - pozn.red.) Hrají bojovnějNeoralovi
š agresivnějším
ag
ším,
stylem, takže hra
b
a hodně bolet. Na druhou
bude
asi
stranu i počasí má na výkon vliv, tentokrát mi to přišlo takové unavené,
nezáživ Hrajeme ale o čelo tanezáživné.
bulky, takže musíme zabrat, i kdyby
sněžilo“
sněžilo.

íslo

ZÁPASU

3

Foto: Josef Popelka

tři body, tři branky obránců,
třikrát nastřelené břevno...

30

letos slavíme jubileum...

fotbal

I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Vinou nepříznivého počasí se 13. kolo podzimní části„B“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS dohrávalo až o uplynulém víkendu. Na programu byla dvě derby, v obou případech byli veselejší hosté. Kostelec na Hané
obral o body Lipovou, Němčice si v penaltovém rozstřelu poradily s Protivanovem. Čechovice nenavázaly na předchozí
výhru proti Určicím, které si z Beňova odvezly půltucet branek. Nejlépe si stojí svěřenci Jaroslava Klimeše a Pavla Růžičky,
střed ovládly Plumlov a Čechovice, zbývající čtveřice je pěkně nehezky seřazena na posledních místech...

Dohrávané derby pro Kostelec, Nmice obraly Protivanov o dva body, zbytek za nula
SK
Lipová
FC Kostelec
na Hané

mana. Našim hráčům se příliš nedařila kombinace. V závěru jsme dokázali
soupeře zatlačit a dokonce i v poslední
minutě vyrovnat. Bohužel sudí gól neBranky: 44. Drexler z penalty, 83. Žil- uznal. Kdyby se dnešní zápas nehrál,
ka - 8. a 14. Hruban, 51. Klimeš. Roz- bylo by to z našeho pohledu lepší.“
hodčí: Hubený – Slota, Boháč. Žluté
Hodnocení trenéra Kostelce na
karty: 80. Novák, 87. Takáč, 90. MaHané Jaroslava Klimeše:
courek – 51. Móri.
Sestava Lipové: R. Vybíhal – Žilka, „Vstup do zápasu se nám vydařil,
Moštěk, Macourek, Takáč – M. Vy- čímž jsme navázali na dobrý výkon
bíhal (62. Růžička), Jamrich, Drexler, z druhého poločasu z minulého utkáNovák – Hýbl (75. Spáčil), P. Dostál. ní proti Kojetínu. První branka padla
po velmi pěkné akci, druhá byla střeHrající trenér: Pavel Růžička.
Sestava Kostelce: Vítek – Synek, lou z dálky. Hru jsme i nadále kontChytil, Šmíd, Holoubek – Hruban, rolovali, Lipové se asi do posledního
Langr, Klimeš, Móri – Lužný, Preisler. zápasu moc nechtělo. I penaltová
situace byla k údivu domácích odpísTrenér: Jaroslav Klimeš.
kána, ale nemá cenu ji více hodnotit.
Hodnocení kapitána Lipové
Očekávali jsme, že na nás domácí po
MAtěje Vybíhala:
půli vletí, ale naopak jsme navýšili
„Zápas moc fotbalové krásy nepobral. skóre a měli jsme i další šance. KdySoupeř využíval dlouhé nákopy gól- bychom dali čtvrtou branku, mohl

2:3
(1:2)

být klid. Lipová od sedmdesáté minuty začala nakopávat, dostala se do
tlaku, snížila, pak se to už nějak ukopalo. Naštěstí to dopadlo dobře, za
body z venku jsme moc rádi. Terén
byl těžký, foukalo, ale jinak počasí
docela fotbalu přálo.“

6:2
(2:0))

FC
Beov
TJ Sokol
Urice

Branky: 18. Mika, 42., 52. a 85. Hrabal, 63. a 79. Machač – 76. Vodák,
89. P. Halouzka. Rozhodčí: Kundrát – Kološ, Hrbáček. Žluté karty:
72. Dýčka – 66. Vodák.
Sestava Určic: L. Menšík – Paul (51.
Mohelník), Fréhar (55. T. Menšík),
Vodák, Hejduk (57. Bureš) – Zelina,
Dračka, Slezák, P. Halouzka, Krajíček (61. Šnajdr) – O. Halouzka (63.
Plajner). Trenér: Pavel Zbožínek.

Hodnocení trenéra Určic
Pavla Zbožínka:

chvíle. Všichni kluci odvedli bojovný tím, že jsme nedali vyložené šance.
výkon, ale to už musíme nechat histo- Soupeř měl jednu brankovou situaci
a tu proměnil. Po této stránce vyhrál
rii a dívat se na jaro.“
zaslouženě, protože tu branku dal.
TJ Sokol
My jsme odehráli kvalitní utkání,
echovice
byli jsme lepší až na nějaké úseky.
0:1
FK Slavoj
(0:1)
Kojetín hrál záludně, sprostě, na
Kojetín-Koválovice
hranici únosnosti, bohužel rozhodčí
Branka: 26. Kováčik. Rozhodčí: to netrestali. Po herní stránce jsem
Hampl – Šmíd, Klimeš. Žluté kar- byl spokojený, bohužel tomu chyty: 15. Haluza, 15. Walter, 35. Za- běly jen ty góly. Kdybychom takto
tloukal – 21. Jarmer, 50. Jura, 65. odehráli většinu zápasů, tak věřím,
Hrušák, 70. Klimeš.
že bychom teď měli na kontě o šest
Sestava Čechovic: Polák – Hatle až devět bodů víc a byla by ta sezó(79. Veselý), Koláček, Walter, Ha- na radostnější. I tak jsme ten konec
nák (79. Kupka) – Muzikant (72. zvládli docela dobře a máme se od
Chmelík), Kolečkář, Lakomý, No- čeho odrazit.“
(jp)
vák – Haluza (68. Pospíšil), ZatlouSK
kal. Trenér: Evžen Kučera.
PK

„Výsledek vyzní jako jednoznačná
záležitost, ale v reálu to tak úplně nebylo. V první půli jsme měli půltucet
zajímavých šancí, v případě jejich
proměnění se mohlo utkání vyvíjet
naprosto jinak. Soupeř využil svých
protiútoků, nám se tu úvodní branku
vstřelit nepodařilo. Ve druhém poločase to bylo vyrovnané utkání, ale
domácí zásluhou výborně chytajícího
brankáře dlouho odolávali. Podařilo
se nám jej překonat až v závěru, kdy
už o utkání bylo víceméně rozhodnuto. Výsledek je takový, jaký je. Jsme samozřejmě zklamáni, chtěli jsme si odvézt nějaké body z venku. Na hřiště se
dostali všichni hráči, což jsem klukům
Hodnocení trenéra Čechovic
avizoval už před zápasem. Táhneme
Evžena Kučery:
za jeden provaz, jsme jednotní, proto taková velká rošáda během krátké „Prohráli jsme si to prakticky sami

2:3
(1:2)

Protivanov
FK Nmice
nad Hanou

čtěte na straně 32

PROSTĚJOVSKO Dohrávkami třináctého dějství uzavřela mužstva podzimní část I.B třídy skupiny „A“. Výjimkou tvoří pouze
Újezdec a Vrchoslavice, které vzájemný zápas dohrají až na jaře. Závěrečnou výhrou rozhodli Smržice i Pivín o tom, že přezimují
v klidnějším středu tabulky. O něco lépe je na tom prostějovská Haná, bronzovou příčku v těsném závěsu za vedoucí dvojící hájí
Klenovice na Hané. Na chvostu tabulky se krčí poslední regionální zástupce z Vrchoslavic s již zmíněnou dohrávkou k dobru.

I.B třída skupina A

Smržice i Pivín si v dohrávce spravili chuť
4:1
(3:1)

TJ
Smržice
TJ Sokol
Horní Moštnice

Branky: 32. a 37. Kotlár, 30. Kiška 81.
Kalandřík - 11. Pochyla. Rozhodčí:
Langhammer – Šebesta, Lasovský.
Žluté karty: 43. Kalandřík – 63. Karas.
Sestava Smržic: Volf – T. Studený
(74. Doseděl), Zbožínek, Gottwald,
M. Studený – Grepl (78. Pírek), Vařeka, Kotlár, Kalandřík – Kiška, Pro-

cházka. Trenér: Petr Gottwald.
Hodnocení trenéra Smržic
Petra Gottwalda:

„Rozjížděli jsme se jako dieselový motor, začali jsme trochu laxně, z čehož
pramenila i úvodní branka. To bylo ale
v podstatě ze strany hostí vše. Musím
říct bohužel k soupeři, že patří opravdu
k tomu horšímu v soutěži, nedosahoval
kvalit našeho mužstva. Očekával jsem,
že bychom se měli vzpamatovat z toho
úvodu, což se také ukázalo. Srovnali

jsme, ale brzy i skóre otočili a do poločasu ještě vedení navýšili. Za druhý
poločas mě trošičku mrzí, že jsme
vstřelili jen jednu branku, ale výsledek
jsme si až do konce pohlídali. Až na tu
jednu branku, co jsme obdrželi, jsme
byli jednoznačně lepší, drželi jsme míč
na svých kopačkách. Poslední utkání
v roce jsme si nenechali vzít, byly jsme
aktivnější, měli více šancí, větší hlad po
vítězství, i počasí nám nakonec přálo
a upevnili jsme si sedmou příčku v tabulce, což jsme si tak nějak přáli.“

OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ

A ZÍSKÁTE
ZDARMA KNIHU

Pros
Hanácký tjovJeruzalé
m
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zprávy od zeleného stolu...
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 8. listopadu 2017 rozhodla:
a::
1. II. třída: 1. kolo bez závad.
Změna termínu: Utkání 13. kola FC Ptení – TJ Sokol Vrahovice. Původní termín neděle 12. 11. 2017 od 14:00 hodin, nový termín sobota 11. 11.
2017 od 14:00 hodin. Dohoda oddílů. STK schvaluje.
2. III. třída, sk. „A“: Dohrávka 5. kola FC Kralice n. H. B – TJ Sokol Bedihošť 1:0 bez závad,
dohrávka 8. kola FK Skalka – TJ Sokol Otaslavice B 5:3 bez závad. STK schvaluje.
3. III. třída, sk. „B“: Dohrávané 1. kolo bez závad, až na utkání TJ Sokol Olšany – TJ Sokol Čechy pod Kosířem. Nehráno, hosté se k utkání
nedostavili. STK předává k dořešení DK s návrhem na kontumaci utkání – 3:0 ve prospěch TJ Sokol Olšany a 3 body ve prospěch TJ Sokol Olšany,
dle § 36/1 DŘ FAČR. Dále navrhuje finanční pokutu oddílu TJ Sokol Čechy pod Kosířem dle čl. 28.6 RS OFS Prostějov a § 56/2 DŘ FAČR. STK
schvaluje.
Změna termínu: Utkání 3. kola TJ Sokol Plumlov „B“ – TJ Sokol Zdětín, původní termín neděle 12. 11. 2017 od 14:00 hodin, nový termín sobota
11. 11. 2017 od 14:00 hodin. Dohoda oddílů. Utkání 1. kola TJ Sokol Mostkovice „B“ – TJ Sokol Přemyslovice, původní termín neděle 5. 11. 2017
od 14:00 hodin, nový termín sobota 14. 4. 2018 od 15:30 hodin. Dohoda oddílů. STK schvaluje.
4. Starší žáci: Dohrávka 2. kola Jiskra Brodek u Konice – TJ Sokol Mostkovice 2:2, PK: 1:3 bez závad. STK schvaluje.
5. Mladší žáci: 2. kolo bez závad, až na utkání TJ Sokol Mostkovice – FC Kralice na Hané, vedoucí domácích nepotvrdil zápis. STK ukládá oddílu
TJ Sokol Mostkovice finanční pokutu ve výši 250 Kč dle čl. 28.12 RS OFS Prostějov. Dohrávka 13. kola TJ Sokol Mostkovice – TJ Sokol Plumlov
4:2 bez závad. STK schvaluje.
6. 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 9. listopadu 2017 rozhodla:
1. Předáno z STK:
TJ Smržice ID7130411, turnaj mladší přípravky skupina SEVER – 22. 10. 2017, Olšany u Prostějova. Přestupek: Nedostavení se k turnaji.
Rozhodnutí DK: Utkání TJ Smržice - FKM Konice se kontumuje ve prospěch FKM Konice výsledkem 0:3 a 3 body ve prospěch FKM Konice dle § 36/1 DŘ FAČR. Utkání TJ Sokol Olšany – TJ Smržice se kontumuje ve prospěch TJ Sokol Olšany výsledkem 3:0 a 3 body ve prospěch FKM Veškeré úřední zprávy a další aktuality mohou
Konice dle § 36/1 DŘ FAČR. Poplatek 150 Kč bude načten na sběrný účet.
zástupci jednotlivých oddílů i jejich příznivci
Proti rozhodnutí je možno podat odvolání k VV OFS do sedmi dnů ode dne
nacházet na internetových stránkách
zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil,
souhlasil předseda DK Ing. Jaroslav Čížek.

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

TJ Sokol
v Pivín
2:0
(2:0) FK Slavoj KojetínKovalovice „B“

Branky: 8. Trajer, 38. Frýbort st.
Rozhodčí: Kopecký – Dokoupil,
Vrána. Žluté karty: 40. Frýbort ml.,
55. Trajer – 45. Kantor. Červené
karty: 40. Kravar, 73. Krčmář.
Sestava Pivína: Fürst – M. Bartoník, M. Svozil, Sedlák, Švéda (46.
J. Bartoník) – Frýbort st., Tydlačka
(85. A. Vrba), T. Vrba (17. Frýbort

ml.), J. Svozil ml., Šišma – Trajer. disciplinovaností šli do deseti. Soupeř
nás ale i v oslabení potrápil. Podržel
Trenér: Jaroslav Svozil st.
nás naštěstí brankář, když chytil dvě
Pozápasové hodnocení trenéra
vyložené šance. Poté přišla stejná chyPivína Jaroslava Svozila:
ba hostí, faul v přerušené hře a rázem
„Utkání jsme začali dobře. Trajer se jich bylo pouze devět. Utkání se pak
individuálně prosadil a šli jsme do už jen dohrávalo. Myslím si, že jsme si
vedení. Do té doby se hrál vyrovnaný tři body zasloužili za bojovnost, hosté
zápas, i když musím uznat, že soupeř o úspěch přišli vlastní nedisciplinovabyl fotbalovější, kombinačně nás pře- ností a nemohoucností. Chtěl bych
hrával. My to ale nahradili bojovností pochválit Martina Svozila a Martina
a obětavostí na těžkém terénu. Navý- Sedláka, spolu s gólmanem odvedli
šili jsme své vedení a oni pak svojí ne- výborné.“
(jp)

Pondělí 13. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

„V Prostějově jsem nahlédl do velkého fotbalu,“
vzpomíná dnes již otrokovický Šimon Chwaszcz
ƔƔ Jak zpětně hodnotíte krátké
Ɣ
angažmá
tady v Prostějově?
an
„U
„Určitě
mi pomohlo, rozehrál jsem se
ta a dalo mi možnost nahlédnout do
tady
ve
velkého
fotbalu. Prostějovu jsem za to
m vděčný a jsem rád, že jsem mohl
moc
za vidět známé tváře. Moc zápasů
zase
js tady sice neodehrál, ale trenéři mi
jsem
da šanci v těžkých zápasech, takže jsem
dali
se mohl otrkat. Bylo to pro mě plus,
ta svého pobytu tady nelituji.“
takže
ƔƔ V létě vás bylo možné zahlédnout
Ɣ
př Česko-Slovenském poháru, jak
při
Tomáš KALÁB
pr
probíhala
příprava?
ƔƔ Můžete shrnout období poté, co
„T v létě bylo velmi těžké se prosadit do
„Teď
017
ká Zlína, protože do něj přišla spousta
jste v zimní přestávce 2016/2017
kádru
no
odešel z Prostějova?
nových
hráčů kvůli Evropské lize. Byl jsem
ačal
rá za možnost být v širším kádru, zahrál si
„Na začátku tohoto roku jsem začal
rád
em.
zimní přípravu zpět ve Zlíně s áčkem.
nějaký ten přípravný zápas a nakouknul
ačal
Se začátkem jarní sezóny jsem začal
do pohárového utkání, ale bylo mi jasné,
v „béčku“, ale svými výkony jsem si řekl
že musím hledat alternativní cesty.“
enér Šimon Chwaszcz se na stadion eskáka Ɣ
ƔƔ Zakotvil jste hned v Otrokovicích?
o návrat zpět do prvního týmu. Trenér
vrátil
v
dresu
Otrokovic.
Foto:
Tomáš
Kaláb
B jsem ještě na chvíli na testování ve
„Byl
Páník mi dal důvěru v několika zápasech první ligy i v poháru, což bylo pro „Nastoupil jsem asi do čtyř zápasů po Znojmě, ale jednak se kluby nedohodly,
pár minutách a v MOL Cupu jsem jednak jsem ani já zřejmě nepřesvědčil
mě krásné období.“
ƔƔ V kolika prvoligových zápasech nastoupil na Slávii, což byl pro mě velký trenéra, takže jsem volil Otrokovice,
jste za Zlín nastoupil?
zážitek, zahrát se v Edenu.“
protože to je nejblíž a vyhovuje mi to.“
PROSTĚJOV Blonďatý dlouhán
hán
s krkolomným jménem Šimon
mon
kém
Chwaszcz se na prostějovském
eka
trávníku neproháněl zdaleka
gové
poprvé. Před rokem v druholigové
áčka
podzimní sezóně se v dresu eskáčka
představil v několika zápasech, již
v zimní přestávce se ale vrátil do
řijel
mateřského Zlína. Tentokrát přijel
vic
jako host Fastavu v dresu Otrokovic
vní
a po zápase si našel čas na exkluzivní
rozhovor pro Večerník.

ƔƔ Jak se vám zatím osobně daří
v novém působišti?
„Do Otrokovic jsem sice přišel jako
útočník, ale vzhledem k většímu množství
zranění jsem nastupoval i na postu stopera, kde se mi povedlo pár zápasů a trenér
to už nechtěl měnit. Většinu zápasů jsem
tak odehrál jako defenzivní záložník nebo
stoper. Výsledky bohužel zatím nemáme,
musíme se přes zimu zvednout, abychom
se na jaře mohli pohybovat v klidném
středu tabulky.“
ƔƔ I v tomto zápase jste putoval
napříč sestavou...
„Začal jsem jako defenzivní záložník,
protože jsme věděli, že síla Prostějova je
v dlouhých balónech na Karla Kroupu,
takže jsem čistil prostor před stopery.
Pak jsem se posunul nahoru, protože
jsme chtěli soupeře napadat a ztížit mu
rozehrávku. Po vyloučení Juráně jsem se
vrátil na post stopera.“
ƔƔ A svedl jste několik soubojů právě
s Kroupou...
„Je to vynikající útočník, dokáže si najít
prostor a souboje s ním bolí, ale i to je
cenná zkušenost.“

Jan Šteigl: ti branky ve tech zápasech
zjistili jsme
PROSTĚJOV Velmi slušivou bilanci
má ofenzivní záložník Jan Šteigl,
kterému se po delším herním výpadku podařilo vstřelit ve třech po sobě
jdoucích zápasech branku. Vytáhl se
tím na druhé místo střelecké tabulky
s pěti brankami, první Kroupa má
na kontě dvojnásobek. Nechybělo
ovšem mnoho a do zápasu s Otrokovicemi ani nenastoupil. Proč?

Do tréninkové přípravy totiž vstoupily nečekaně zdravotní problémy. „Po
čtvrtečním tréninku jsem dostal teplotu, takže jsem se to snažil co nejdříve
vyležet a volal trenérovi Machalovi, že
v pátek nepřijdu na trénink,“ vysvětlil
po zápase Šteigl.
V sobotu se podle svých slov už cítil
dobře a počítal s tím, že naskočí
do zápasu, nakonec z toho bylo velice vydařené střídání. Na hřišti mu
totiž stačily zhruba tři minuty, aby se
opět ocitl ve správnou dobu na tom
správném místě. „Doufám, že mi to

bude střílet i nadále. Máme před seolo, pokud nastoupím,
bou poslední kolo,
rád bych zase nějaké góly přidal,“ je
vený na páteční zápas
správně nažhavený
s Rýmařovem.
dla čtvrtá branka?
A jak vlastně padla
„Karel Kroupa mi zablokoval
obránce, takže přihrávka od
Lukáše Hapala se dostala
přímo ke mně a já jsem
nil do
ji už jen usměrnil
psal
branky,“
popsal
igl.
s úsměvem Šteigl.
ok)
(tok)

EXKLUZIVNĚ
DRŽOVICE Vinou zranění přišel
o závěr kvalifikace o evropský
šampionát, teď se již osmnáctiletý Mojmír Chytil snaží prosadit
zpět do kádru olomoucké Sigmy,
kam odešel v jedenácti letech
z prostějovského klubu. Urvaný
přední křížový vaz jeho silnější
nohy, a sice pravé, jej téměř na rok
a půl vyřadil ze hry. Stalo se tak
v posledním podzimním utkání
předloňské sezóny proti Teplicím,
zpět se tento šikovný středopolař
vrátil až letos v létě.

Josef POPELKA
„Poprvé jsem se zranil přesně před
dvěma roky. Přes zimu jsem se dával
dohromady a vrátil se zpět na letní
přípravu. Bohužel v zápase proti Dunajské Stredě se mi zranění obnovilo
a vyřadilo na další rok ze hry,“ popsal
opakované patálie záložník Sigmy
Olomouc Mojmír Chytil. Dlouhá
doba nečinnosti neprospívá žádnému
sportovci. Jak to však bylo jen trochu
možné, začal se dnes již osmnáctiletý
mladík intenzivně připravovat na
návrat. „Ze začátku to bylo těžké, ale
nikdy jsem si nestěžoval. Strávil jsem
hodně času na rehabilitaci, někdy
i třeba dvakrát denně. Musel jsem na

tiletému
Osmnác
i to po
Chytilov u pálí
znov
zranìní

Foto: www.sigmafotbal.cz

sobě makat i doma, abych se dostal
zpět,“ líčil cestu zpět Chytil.
První zápas po vleklém zranění
odehrál na turnaji na Slovensku,
který nakonec Sigma vyhrála. Startoval tam například chorvatský
Osijek či rakouská Austria Vídeň.
„Byl to krásný pocit, vrátit se zpět
na hřiště,“ připomněl úspěšný comeback rodák ze Skalky. Nyní alternuje
jak za „devatenáctku“, kde jej už čeká
pouze jarní část sezóny, a olomouckou juniorku. „Střídám dorostenecký
tým, kde nastupuji tak na posledních
dvacet minut, za juniorku. Tam hraji

většinou poločas, ale někdy ani to ne.
V juniorce hodně záleží, kteří hráči
z „áčka" jsou trenérovi k dispozici,“
odtajnil zápasové vytížení Mojmír
Chytil.
Než došlo k onomu nešťastnému
zranění, naskakoval tento vytáhlý
střeďák za reprezentační tým sedmnáctiletých, kde se i střelecky
prosadil. Po jedné brance se na turnaji v Maďarsku podílel na výhře 3:0
proti domácímu týmu, který nakonec
Češi vyhráli. Další reprezentační
zásah přidal v kvalifikaci na Euro při
remíze 2:2 s Chorvatskem. „Repre
teď moc neřeším, snažím se dostat do
základní sestavy v Sigmě,“ soustředil
se na klubové povinnosti Chytil.
Jeho střelecká potence mu třeba
onu cílovou metu do jarních bojů
přinese. Zásluhou dvou branek za
„devatenáctku“ a stejný počet za juniorku si Sigma vždy připsala nějaké
ty body.
V jaké pozici se nakonec v jarní části
objeví, si budeme muset počkat. Jisté
je, že jeho návrat je velkým příslibem
nejen pro olomouckou Sigmu, ale také
pro fotbal na regionální úrovni. Sáhne
po něm třeba i prostějovské SK?

PROSTĚJOV Krajním obráncům
to na podzim střílí a to je z pohledu Prostějova jen dobře. Navíc
Machynkův gól, jako první velice důležitý, ještě aspiroval svou
p
pohledností na trefu podzimu.
V
Večerník po zápase šťastného
sstřelce vyzpovídal.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš

KALÁB
ƔƔ V zápase jste dal důležitou
první branku, která je asi zvlášť
v domácím prostředí hodně cenná?
„V šatně jsme si vcelku klasicky řekli,
že na soupeře musíme vlítnout a do
dvacáté minuty vstřelit branku. Měli
jsme pár náznaků šancí a mně to tam
nakonec s trochou štěstí spadlo. Jsem
za to rád a doufám, že ještě někdy ve
své fotbalové kariéře takový gól dám.“

ƔƔ Vypadalo to něco ve stylu „když
nevíš co s míčem, dej gól“...
„Míč jsem si nejdřív nachystal na
pravou nohu na centr, ale obránce se
sem si balón
šikovně posunul, tak jsem
rostor na
šoupnul na levačku, prostor
střelu byl, tak jsem to zkusil.
deálně.“
Do brány to zapadlo ideálně.
(úsměv)
ƔƔ Koncem poločasu
u jste
obrou
měl ještě jednu dobrou
příležitost, už jste byll moc
z úhlu?
„Lukáš Hapal mi dával
sem to
přihrávku, ale měl jsem
přece jen na dlouhouu nohu.
Nevím, jestli jsem si vůbec
aději nechat
měl volat nebo ho raději
ho. Nabíhal
zakončovat samotného.
ice, ale jeden
jsem sice do dobré pozice,
krok mi chyběl, takže z toho byla
jen boční síť.“
ƔƔ Poločasový výsledek
l d k 2
2:0
0
bývá ošidný, ale zápas asi vyzníval
jednoznačně?
„Do vývoje zápasu hodně promluvila červená karta, i když je otázka,

Ɣ V průběhu druhého poločasu
ƔƔ
se ze zápasu stávala čím dál víc exhi
hibice...
„V křídelních prostorech nechával
so
soupeř poměrně dost prostoru, navíc
pa
pak měli o hráče méně. Je škoda,
že jsme nedohráli do konce víc
př
příležitostí, které jsme si vypracovali,
by
bylo na to docela dost času. Nějak
js
jsme to sice zakončili, ale nebyl z toho
gó
gól, což je škoda. Chtělo by to brejky
do
dohrávat. Důležité tři body ale máme
do
doma, dobře to dopadlo.“
ƔƔ Rýmařov bude ovšem trochu
Ɣ
jiná káva, to konečně asi z léta víte
jin
sa
sami?
„S
„Sice budou trochu oslabení, tuším,
že jejich klíčový hráč dostal červenou
ka
kartu, ale jejich hra samozřejmě
ne
nestojí jen na jednom hráči. Hrají
ag
agresivní, nepříjemnou hru. U nich
js
jsme si vybrali hodně štěstí, vítězný
Foto: Josef Popelka
ó dali až v nastavení. Doufám, že
gól
jestli nám to pomůže nebo ne. Ho- poslední zápas doma zvládneme,
lice do toho vlétla úplně jinak, Otro- ideální by ještě byla ztráta Velkého
kovice hrály venku, byly trochu Meziříčí, abychom přezimovali na
odevzdanější.“
prvním místě.“

Trenérská rošáda u „MOSTEK“

Foto: Josef Popelka

MOSTKOVICE Protože fotbalová
sezóna dovršila svou polovinu, je
čas na bilancování, případné změny
v kádru či v realizačním týmu. Přesně k tomu došlo v divizním ženském
týmu Sokola Mostkovice, u něhož
dosavadního lodivoda Jaroslava Karafiáta nahradil jeho dřívější asistent
Robert Karafiát (na snímku).
„Cítil jsem, že změna je potřeba. Už jsme
spolu byli dlouho a myslím si, že i holky
potřebovaly nový impuls,“ vyjádřil se
k rošádě na postu trenéra už bývalý kouč
Mostkovičanek Jaroslav Karafiát. Ten se

týmu ujal přesně před čtyřmi lety a velkou měrou se tak podílel na vzestupu
ženské kopané na Prostějovsku.
Jeho místo nyní přebírá Robert Karafiát, který už u týmu dříve působil
jako asistent trenéra. Velmi dobře
tak zná mostkovické prostředí a svou
znalost klubu a většinu děvčat může
uplatnit ve svém pokračování u mužstva. U kormidla tak přitom zůstává
další z Karafiátů, tentokrát bratranec
odstupujícího Jaroslava. „Kývl jsem na
nabídku Jarka, který mne poprosil, zda
bych se nemohl týmu ujmout. Z mého

FUTSAL PROSTĚJOVSKA
V základní části soutěžního ročníku 2017/8 se 1.ligy okresu Prostějov zúčastní osm
mužstev, které se střetnou dvoukolově každý s každým. Hrací systém pro nadstavbovou část bude stanoven na schůzce vedoucích mužstev v prosinci 2017. Mužstvům
1.ligy okresu Prostějov byla přidělena tato losovací čísla:
FC RELAX Prostjov „A“
ŽE-STAV Nezamyslice n.H.
MECHECHELEN Prostjov
SK ARISTON 92 Prostjov

1
2
3
4

BOTAFOGA Prostjov „A“
AC ZAVADILKA 2000
SEXMERALDA Prostjov
DINAMO Prostjov

5
6
7
8

Mužstvo DINAMO Prostějov bylo dodatečně jako nováček futsalových
soutěží zařazeno do 1. ligy okresu Prostějov, poté kdy tým FC ORANGE
rezignoval na účast v 1. lize v sezoně 2017/18 a žádné ze stávajících
mužstev 2. ligy nemělo zájem o „administrativní“ postup.
Dalších devět celků přihlášených do soutěží futsalu okresu Prostějov
v soutěžním ročníku 2017/18 se rovněž nejprve utká dvoukolově každý
s každým, pro nadstavbovou část platí, co je uvedeno výše.
Mužstva 2. ligy okresu Prostějov budou v základní části soutěže „nastupovat“ s těmito losovacími čísly:
FC RELAX Prostjov „B“
MK BRODEK u PV
BVD
ATLETICO Smržice
FC MENPHIS Prostjov

1
2
3
4
5

MEDVDI Prostjov
PÁVI Bedihoš
FC ORANGE
BOTAFOGA Prostjov „B“

6
7
8
9

ROZLOSOVÁNÍ SOUTÌŽE - 1. LIGA
nedle 19.11.2017
12.00
12.40
13.20
14.00
14.40
15.20
16.00
16.40
17.20

12.00-18.00 hodin
Kostelec n.H.
SEXMERALDA – BOTAFOGA “A”
ARISTON 92 – MECHECHELEN
SEXMERALDA – RELAX “A”
BOTAFOGA “A” – DINAMO
MECHECHELEN – ZE-STAV
ARISTON 92 – AC ZAVADILKA 2000
DINAMO – RELAX “A”
ŽE-STAV – ARISTON 92
AC ZAVADILKA 2000 – MECHECHELEN

nedle 26.11.2017
14.00
14.40
15.20
16.00
16.40

14.00-17.15 hodin
Kostelec n.H.
DINAMO – MECHECHELEN
SEXMERALDA – ARISTON 92
MECHECHELEN – SEXMERALDA
ARISTON 92 – DINAMO
DINAMO – SEXMERALDA

nedle 3.12.2017
12.00
12.40
13.20
14.00
14.40

12.00-15.30 hodin
Nmice n.H.
AC ZAVADILKA 2000 – RELAX “A”
BOTAFOGA “A” – ŽESTAV
RELAX “A” – BOTAFOGA “A”
ŽE-STAV – AC ZAVADILKA 2000
AC ZAVADILKA 2000 – BOTAFOGA “A”

Foto: Josef Popelka

„Doufám, že takový gól ještě dám,“
ÚSPŠNÝ COMEBACK směje se Lubomír MACHYNEK

RODÁKA ZE SKALKY

31

předešlého působení děvčata i prostředí velice dobře znám. Několik změn
se dá očekávat. Než hráčské, to bude
spíše práce na fyzičce a technice. Na
práci trenéra se moc těším a jsme zvědavý, jak nám to bude klapat,“ zamyslel
se nový kouč Mostkovičanek Robert
Karafiát.
„Myslím, že jsme za tu dobu udělali
obrovský kus práce. Šli jsme krůček po
krůčku. Na holky jsem velice hrdý, co
vše dokázaly a pevně věřím, že ještě dokáží,“ má jasno Jaroslav Karafiát. Konec
na lavičce Mostkovičanek podle jeho

ROZLOSOVÁNÍ SOUTÌŽE - 2. LIGA
nedle 19.11.2017
8.00
8.40
9.20
10.00
10.40
11.20
12.00
12.40
13.20
14.00
14.40
15.20

8.00-16.00 hodin
Nezamyslice n.H.
ATLETICO Smržice – BVD
MK BRODEK u PV – FC MENPHIS
BVD – RELAX “B”
FC MENPHIS – ATLETICO Smržice
BVD – MK BRODEK u PV
RELAX “B” – ATLETICO Smržice
FC ORANGE – BEDIHOŠ
BOTAFOGA “B” – MEDVDI
MEDVDI – FC ORANGE
BEDIHOŠ – BOTAFOGA “B”
MEDVDI – BEDIHOŠ
FC ORANGE – BOTAFOGA “B”

sobota 25.11.2017
15.00
15.40
16.20
17.00
17.40
18.20

15.00-19.00 hodin
Kostelec n.H.
RELAX “B” – BEDIHOŠ
BOTAFOGA “B” – ATLETICO Smržice
BVD – BEDIHOŠ
RELAX “B” – BOTAFOGA “B”
ATLETICO Smržice – BEDIHOŠ
BVD –BOTAFOGA “B”

nedle 3.12.2017
8.00
8.40
9.20
10.00
10.40
11.20

8.00-12.00 hodin
Nmice n.H.
FC MENPHIS – MEDVDI
RELAX “B” – MK BRODEK u PV
FC MENPHIS – FC ORANGE
MK BRODEK u PV – MEDVDI
RELAX “B” – FC MENPHIS
FC ORANGE – MK BRODEK u PV

■ v soutěžním ročníku 2017/18 se všechny zápasy hrají 2x15 minut hrubého času
slov není zanevřením na trenérskou
pozici. „Momentálně nikde netrénuji,
je to vše ještě čerstvé, ale s trénováním
skončit nehodlám. Baví mě to, ale kdy
a kde budu trénovat, to teď ještě nevím,“ prozatím nerozluštil tajenku Karafiát.
Pod jeho vedením vstoupily mostkovické ženy v sezóně 2014/2015 do Okresního přeboru Blanenska, kde obsadily
třetí místo se ziskem šestadvaceti bodů.
Od další sezóny se už svěřenkyně Jaroslava Karafiáta praly o body v „B“ skupině Moravské divize žen, kde se pohybují

doteď. Za tu dobu odehrály Mostkovice
osmapadesát soutěžních utkání, sedmnáctkrát se radovaly z vítězství, šestkrát
se o body dělily, ve zbývajících zápasech
se musely sklonit před svým soupeřem.
„Chtěl bych poděkovat vedení TJ Sokol
a všem lidem, co pomáhají ženskému
fotbalu v Mostkovicích. Velice jsem si
vážil a vážím toho, co vše pro tým dělají.
A nesmím také zapomenout na skvělé
příznivce, kteří při týmu stojí od začátku
vzniku a stále jich přibývá, což je moc
dobře,“ dodal na závěr odstupující trenér
Jaroslav Karafiát.
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přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

ƔƔ Měl jste ještě další dvě velké šance. Proč ty neskončily brankou?
„Snažil jsem se v obou případech míč
tlačit na zadní kolem gólmana, ale to se
přesně nepovedlo podle představ. Brankář i vyběhnutím dobře snížil střelecký
úhel a lapil mi to.“
ƔƔ Jak okomentujete rošádu mezi
třemi tyčemi, která se udála při pokutových kopech?
„Zápas asi zlomilo to, že domácí vystřídali čtyři čerstvé hráče, nám došly síly.
No a penalty? Je dobře, že tam šel Michal, už má taky něco odchytáno a po
dlouhé době chytl dvě penalty, což je
super. Řekl jsem mu, ať to udělá jako
v I.B třídě. Chytne si a dá penaltu a ono
to tak dopadlo.“ (úsměv)
ƔƔ Nezatrnulo vám při penaltové situaci v závěru utkání?
„Byl jsem hodně naštvaný. Celý zápas
jsme vedli, a pak se to mělo během
chvilky všechno sesypat. Oddechl jsem
si. Aspoň se bude teď lépe oslavovat na
závěrečné.“ (smích)

Foto: Josef Popelka

„Škoda, že jsme to nedokázali udržet
až do konce,“ mrzelo Lukáše Chluda

ZHLEDNA

letos slavíme jubileum...
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PROTIVANOV MEČBOL NEVYUŽIL, PENALTY URVALY NĚMČICE
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V dohrávaném regionálním derby si soupeři body podělili
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PROTIVANOV Postavil se na hrot
a od začátku zle zatápěl domácí
obraně. Ta jej čtyřikrát nechala
zakončit, byly z toho hned dva
přesné zásahy. Lukáš Chlud (na
snímku) už sice v šedesáté minutě
přenechal místo dalšímu hrdinovi
utkání Tomkovi, za tu dobu ale stihl svému mužstvu pomoci k cenným bodům.

Josef POPELKA
ƔƔ Na závěr podzimní části se vám
podařilo bodovat, čekali jste to?
„Je to fajn, že se nám podařilo po dlouhé době urvat body. V prvních čtyřech
utkáních jsme třikrát uhráli remízu, ale
ani jednou se nám je nepodařilo vyhrát.
Takže aspoň teď jsme to na čtvrtý pokus
zvládli. Mrzí mě, že jsme vedení nedokázali udržet až do konce, ale aspoň ten
bod navíc je přeci jen nakonec příjemná
útěcha.“
ƔƔ Co byste řekl k brankovým
situacím?
„V každém zápase, ve kterém jsem nastupoval, mi trenér zdůrazňoval, ať si
nabíhám za obranu, abych využil své
rychlostní přednosti. U prvního gólu
jsem přemýšlel, kam to uklidit, naštěstí
to vyšlo. Ten druhý byl spíše o důrazu.“
ƔƔ Ano, až nadvakrát jste míč poslal
do sítě. Nešlo to hned napoprvé?
(smích)„Brankář tam dobře zakročil, už
předtím jednu střelu vykryl, ta se odrazila ke mně, tak jsem ji hned poslal na
bránu. On ji ale perfektně zneškodnil,
ale k mému štěstí se ke mně opět odrazila a pak už nebyl problém míč špičkou
poslat do prázdné brány.“

FK Němčice nad Hanou

Rohové kopy:

Střely mimo branku:

3

HRBÁČEK

Zdeněk

Zdenk HRBÁEK - zastupující trenér FK Nmice n/H:
„I přesto, že hrajeme v podstatě o čest, vzhledem k tomu,
v jaké situaci se nacházíme, tak kluci si přijeli zápas užít. Na
mužstvu bylo vidět, že z toho nemají žádné obavy. První
poločas mohl a měl skončit větším vedením, ale i tak jsme
jej neodehráli vůbec špatně. Domácí nás ve druhém poločase zatlačili, projevilo se střídání, hru čerství hráči rozhýbali.
V penaltách nám vyšla fintička, kdy šel do brány hráč, který
odehrál třicet minut v útoku. Ale věřil si a vyšlo to.“ (smích)
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Nosek

J. Navrátil

Spiller

Střely na branku:

Branky: 3. a 25. Chlud

Hamala

Svobodník

M. Navrátil

Josef POSPÍŠIL - asistent trenéra SK Protivanov:
„Nečekal jsem, že první poločas takto ovlivní celý zápas a za
další, co jsem nečekal, byl zásah do sestavy před zápasem, a že
tu hru to takto ovlivní. Na rozdíl od minulého zápasu jsme
udělali jednoduché chyby a špatně jsme přebírali jejich útočné situace. Druhý poločas už nám nestačil k obratu. Zklamalo
zakončení našich střelců, je to škoda. Kluci neměli ten správný klid a soupeř houževnatě bránil. Počítali jsme s body, zůstal
nám pouze jeden...“

Pozápasové hodnocení trenér

Když už ani fotbal nezahřál, musel přijít
na řadu teplý čaj či nějaký ten panáček
dobrého pití. Neúnavní bubeníci svým
skandováním hnali domácí za vítězstvím, takovou atmosféru by mohlo závidět kdejaké ligové mužstvo.

Atmosféra stetnutí

V kalendáři sice stojí listopad, ale v Protivanově zima klepe na dveře o něco dříve
než v Prostějově. A tak místo listí padal na
protivanovský pažit bělavý prášek z nebe.
Naštěstí ppluhyy nebyly
y ypprozatím ppotřeba.

Zajímavost duelu

Střelec obou branek hostí měl ještě další
dvě vyložené šance, přesto jeho přesné
zásahy znamenaly bod. K tomu druhému vypomohl střídající Tomek, jenž
odehrál půlhodinku v útoku, pak se postavil do brány. Dvě penalty lapil a sám
rozhodující
j proměnil.
p

Osobnost utkání

Zdenk Spiller ani obtavým zákrokem nezabránil domácím k vyrovnání, v penaltovém rozstelu se ale se svými spoluhrái radoval práv on. Foto: Josef Popelka

poločasu mohli hosté své vedení navýšit, velkou šanci ale opět nevyužil střelec
obou branek Chlud. Na druhé straně
malou domů vystihl Grmela, Nosek byl
ale připraven.
Druhá půle vyzněla jasně pro domácí,
i když herně to nebylo podle představ
trenéra Pitáka. Většině akcí scházelo jakékoliv zakončení. Až v 58. minutě se
mohl po centru Musila hlavou prosadit
Grmela, mířil těsně nad. O čtyři minuty
později byl ještě blíže Marek Pospíšil,
jeho hlavička minula jen těsně šibenici
Noskovy svatyně. Pak to zkoušel ještě
Musil, gólman hostí neměl s jeho střelou
žádné problémy. V rozmezí tří minut dal
o sobě dvakrát vědět středopolař Milar,
obě jeho střely ale mířily jen do rukavic
připraveného Noska. Tlak domácích narůstal. Až šest minut před koncem pronikal do vápna střídající Liška, snažil se najít
některého ze svých spoluhráčů, míč se
k němu odrazil zpět a stále ještě osmnáctiletý mladík se doslova lišácky prosadil
- 2:2. Radost domácích mohla být ještě
větší. O dvě minuty později se Tomáš
Pospíšil dral do vápna, byl faulován, hru
rozhodčí správně ponechal, Radka Sedláka ale Nosek vychytal. Odražený míč se
dostal k volnému Grmelovi, který jej poslal do odkryté brány. K nelibosti domácích ale rozhodčí ponechanou výhodu
hvizdem ještě před zakončením přerušil,
za což se očividně omlouval. Protivanov
ale přece jen za faul na Tomáše Pospíšila
kopal penaltu. Vidina obratu asi svázala
nohy kopajícímu Milarovi, který poslal
míč vedle! Hosté pak ještě v poslední minutě, snad i poprvé ve druhém poločase,
vystřelili na bránu a mohla to být i střela
vítězná. Piták byl ale pozorný. Došlo tak
k penaltovému rozstřelu, který pro sebe
urvali hráči Němčic.

2:2

P K 3 :4

Vévoda

Jiříček

Diváků:68

URČICE

Kolečkář

Chlud

P K : 3 :4

( 1 :2)

2 :2

Horák

Dohrávané 13. kolo ALEA sportswear 1.A třídy, skupiny B

SK Protivanov

Grmela

Mudroch

Milar

ČECHOVICE

D. Sedlák

Nejedlý

Sekanina

M. Sedlák

svou první šanci a ujaly se po sto třiceti
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
sekundách vedení. Protivanovští mohli
pro Večerník
ihned odpovědět, ale chyběl jim někdo
v zakončení. Udeřit tak mohlo opět ze
Josef
strany hostů, velkou šanci ale útočící
hráč nedokázal využít. Přišlo tak vyrovPOPELKA
nání, když se domácí prosadili dorážkou
PROTIVANOV Pro většinu týmů z malého vápna. Němčice si vedení po
z nižších soutěží již podzimní část pětadvaceti minutách vzaly zpět, poté
probíhajícího ročníku skončila ještě zahodily několik vyložených šancí.
o předminulém víkendu. Vinou Protivanovu se sice snaha upřít nedala,
nepříznivého počasí si však několik jejich akce ale postrádaly přesnost a myšmužstev muselo své účinkování lenku. Ve druhé půli ale domácí přidali
na aktivitě a nakonec se jim srovnat poo týden prodloužit. Protivanov při- vedlo, dokonce mohli otočit skóre ve
vítal v dohrávce 13. kola skupiny„B“ svůj prospěch, nabídnutou penaltou ale
I.A třídy Olomouckého KFS na svém trestuhodně pohrdli. A tak se body dělily,
hřišti hráče z Němčic nad Hanou. někdo si přeci jen musel připsat ten boA měla to být jednoduchá záležitost, nusový za rozstřel. Ke smůle domácích
ovšem nakonec z toho bylo drama se lépe dařilo Němčicím, kteří tak ke
až do úplného závěru. Dlouho to svým dosavadním třem bodům přidali
přitom vypadalo pro hosty dobře, další dva.
v samotném závěru mohli domácí
Zásadní okamžiky
strhnout vítězství na svou stranu.
Devadesát minut vítěze neurčilo,
rozhodovat musely pokutové kopy. Sotva uběhlo několik sekund, vlétl do
ne zcela jisté obrany němčický Lukáš
Rozstřel zvládli lépe hosté a odvezli si Chlud, který se tváří v tvář Pitákovi
nečekaně dva body.
nemýlil a poslal hosty do vedení - 0:1.
Očividně zaskočené domácí mužstvo
Stav ped výkopem
se ale ihned vrhlo do útoku, krásný centr
Mudrocha ale nikdo z jeho spoluhráčů
Na domácí straně chybělo trenérovi nestačil využít. V sedmé minutě mohlo
Pitákovi několik hráčů základní sestavy. být pro domácí ještě hůř. Střelec Chlud
Nejcitelnější ztráta byla asi na postu sto- se opět dostal k zakončení z malého váppera, kde operuje Antonín Dvořák, který na, jeho střelu hrající trenér Piták, hájící
byl nakonec k dispozici alespoň pro dru- branku domácích, pouze vyrazil, dorážka
hý poločas. Druhou znatelnou ztrátou mířila vedle.
byl středopolař Radek Kropáč, jenž si Vyrovnání přeci jen přišlo brzy. Možná
v minulém dějství přivodil nepříjemné šťastná třináctka přinesla úspěch Františzranění a nebyl tak vůbec k dispozici. kovi Pospíšilovi. Ten využil svého postaHosté také nepřijeli zrovna v ideálním vení a dorážkou z malého vápna zařídil
seskupení. Na lavičce byli pouze dva nerozhodný stav - 1:1. Další náznaky
hráči, a to brankář a druhý jen v případě šancí jeho spoluhráčů zůstaly nevyužity.
vynuceného střídání. Lodivod Radovan Zákonitě tak musel přijít trest. Nedůrazu
Novotný se ze zdravotních důvodů také domácí obrany využil střelec prvního
na střídačce neobjevil. Jednoznačným gólu a nadvakrát poslal míč za bezmocfavoritem tedy byli určitě domácí, ale ani ného Pitáka - 1:2. Další hřebíček do rakve
jim, stejně tak hostům, první polovina mohl přidat Petr Kolečkář i bránící Sekanina. Ten zasáhl úmyslně míč rukou při
sezónyy nevyšla
y podle
p představ.
p
snaze zneškodnit protiútok hostí, míč se
ale přesto dostal k prvně jmenovanému,
Vývoj zápasu
jenž obešel i domácího gólmana, nedůAsi málokdo očekával takový vývoj utká- raznou střelou ale míč do odkryté klece
ní, který se na protivanovském hřišti v so- nedostal. Šance tak nebyla úplně zmabotu odehrával. Němčice využily hned řena, asi proto si protivanovský obránce
vysloužil jen kartu barvy žluté. Ještě do

Josef
POSPÍŠIL
Piták

4

F. Pospíšil

Střely mimo branku:

Ženata

M. Pospíšil

Branky: 13. F. Pospíšil, 84. Liška
Střely na branku:

Rozhodčí: Jurčák – Šteier, Winkler

Žluté karty: 29. J. Navrátil, 48. Vévoda, 71. M. Navrátil, 79. Tomek, 83. Spiller

7
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Střídání: 60. Tomek za Chluda

Rohové kopy:

Žluté karty: 29. Sekanina, 71. T. Pospíšil

Střídání: 46. Dvořák za Sekaninu,
51. Musil za D. Sedláka, T. Pospíšil za Mudrocha, 67. Liška za Nejedlého, R. Sedlák za M. Sedláka

letos slavíme jubileum...

BrR u PV
BR u Kon
(1:2)

3:4

V BRODEK U PROSTĚJOVA
Okresní soutěže už měly
o uplynulém víkendu klidně dýchat zimním spánkem.
Samozřejmě kromě funkcionářů, jimž začne práce na doplňování kádru. Vichřice před
dvěma týdny ovšem leccos
změnila a některá utkání byla
odložena právě na první termín po dohrání podzimního
harmonogramu. Včera se tak
odehrálo derby dvou Brodků
z třináctého kola Okresního
přeboru PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku-II. třídy OFS.
Úspěšnější byli nakonec
plejeři z Konicka, kteří tak
v prestižním souboji vyplenili prostějovského jmenovce.

exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Tomáš

KALÁB

FC Ptení
TJ Sokol Vrahovice

(1:2)

1:4

Branky: 2. Ma. Steiner – 14. Studený, 44. a 47. Farný, 70. Schvarz.
Rozhodčí: Horák – Vachutka,
Hubený. Žluté karty: 83. Kohout.
Diváků: 42.
Sestava Ptení: Lang – Kohout,
Vyroubal, Látal, Minx – Ma. Steiner, Nevrla, Sekanina, Jergl – Mi.
Steiner (60. Franc), Dospiva. Trenér: Vlastimil Šmída.
Sestava Vrahovic: Pokorný – Bukovec, M. Kratochvíl, Šmíd, Michalec – Alexy, Dvořák, Schvarz,
D. Kratochvíl – Farný (70. petík),
Studený. Hrající trenér: David
Kratochvíl.
Hodnocení trenérů:
Vlastimil Šmída: „Dostali jsme se
ve druhé minutě do vedení, bylo
to ale spíše tím, že nás hosté podcenili. Postupem času bylo znát, že
jdou za svým cílem a je jen otázka
času, kdy vyrovnají a přidají další
branky. Chybělo nám pět hráčů
základní sestavy, hosté byli upřímně někde jinde. Stalo se nám to
několikrát, že jsme v zápase vedli,
ale nedokázali jsme to udržet. Moc
jsme toho na podzim nepotrénovali, mladí kluci nemají moc zájem
a není ani z čeho moc brát.“
David Kratochvíl: „Začali jsme
rozvážně, gól nás trochu zaskočil,
ale bylo otázkou času, kdy vstřelíme

BYLI JSME
U TOHO

fotbal
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doplatili. Hlavní arbitr už odpískal
penaltu i na druhé straně, jenže po
konzultaci s pomezním Maškem
nařídil pouze přímý kop za hranicí
velkého vápna. Exekutor trefil
pouze zeď.
Brodek u Prostějova se nadechoval
k závěrečnému náporu a doufal
v nastavení za drobná zdržení hry,
což jim nakonec nebylo dopřáno.
Hosté si tak do svého Brodku
„v horách“ odvezli všechny tři
body.

Tomáš Bureš a Jan Typner (v modrém) patili k oporám domácího Brodku.
Foto: Tomáš Kaláb

a Brodek u Konice naprosto vypadl z role. Už po čtyřech minutách po opakovaných centrech do
vápna se takřka na brankové čáře,
čemuž se nelze divit, nejlépe zorientoval Bureš a snížil - 2:4. Hosté
si z toho nevzali ponaučení a stále
zvali domácí k exkurzi do vlastní
šestnáctky. Žádný div, že jedna
taková návštěva skončila faulem,
z nařízené penalty Typner snížil na
rozdíl jediné branky - 3:4. Domácí
vrhli vše do útoku a málem na to

Patrik MÜLLER – Jiskra Brodek u Konice:
„Bylo to vybojované, zbytečně hektické vítězství.
Vedli jsme už čtyři jedna, pak jsme si trestuhodně
nechali dát dvě branky. Navíc jsme ještě nevyužili
hodně brankových příležitostí, to nás sráželo do kolen. Výsledkově jsme sice utkání zvládli, ale herně
jsme v posledních dvaceti minutách málem dopustili
blamáž. Na konci sezóny děkuji všem funkcionářům,
co se v Brodku kolem fotbalu točí, bez nich by to nefungovalo. Sezónu jsme ukončili dobře, s tolika body
jsem na začátku sám nepočítal.“

Pozápasové hodnocení trenérù
Pøemysl SLOUKA – Sokol Brodek u Prostìjova:
„Vzhledem ke kvalitě trávníku jsme byli svědky
poměrně kvalitního utkání. Prohrávali jsme už
o dvě branky, pak jsme po změně stran dotahovali až
tříbrankový náskok soupeře, srovnat se nám ovšem
nepodařilo. Soupeř byl bojovnější a zaslouženě
vyhrál. Herně jsme byli lepší, ale během dvou minut
jsme dostali dvě branky, a ačkoli jsme snížili, do
druhého poločasu to nestačilo. Začátek podzimní
sezóny nám vyšel, pak jsme se možná trochu uspokojili a konec byl velmi špatný. “

(1:0)

2:0

i my branku. Ta brzy přišla a v poslední minutě prvního poločasu
jsme skóre otočili ve svůj prospěch.
Ve druhé půli už soupeř fyzicky nestíhal, přidali jsme nějaké branky
a zaslouženě vyhráli. Bylo to takové
utrápené vítězství, ale splnili jsme
si povinnost třech bodů. Na špatném terénu se nehrálo dobře, hřiště
menší, takže i nějaká kombinace
moc nešla. Nebyli jsme v kompletní sestavě, což bylo také vidět, tak
doufám, že se na jaro všichni dají
dohromady. S dosavadním umístěním jsme spokojeni.“
TJ Haná Nezamyslice
FC Hvozd

Branky: 18. Král, 64. Musil. Rozhodčí: Milar – Procházka, Duda.
Žluté karty: 65. Plucnar – 75. R.
Krása. Červené karty: 85. Špička
(N). Diváků: 24.
Sestava Nezamyslic: Buriánek –
Plucnar, Král Frgál, Lakomý – Zb.
Špička, Hradil, Hájek, Moler – Zd.
Špička, Musil. Trenér: Drahomír
Crhan.
Sestava Hvozdu: Hlavinka –
Koutný, Vánský, Procházka, Bílý
– Muzikant, J. Krása ml., Brach,
Enkhbaatar – Čureja, Spíchal. Trenér: Karel Procházka.
Hodnocení trenérů:
Drahomír Crhan: „Naše hra je víceméně na náhodu. Dnes ale kluky

musím pochválit za bojovnost, bylo karty: 50. Vávra – 50. Janíček, 61.
vidět, že si poslední utkání chtějí Němec, 68. Fojt. Diváků: 35.
užít, odmakali celý zápas. Myslím Sestava Vícova: Brabec – Zdosi, že jsme měli i štěstí, soupeř měl bina, Humpolíček, Rajchman,
více gólových šancí, trefil tyč. My Štuler (58. Vaverka) – Šobr (65.
proměnili ze třech šancí hned dvě. Hornych), Vávra, Bartlík, Rozsíval
Pomohlo nám, že se vrátil do sesta- – Ježek, Světlík. Trenér: Miroslav
vy Musil, který to i gólově potvrdil. Krutovský.
Musím ale uznat, že soupeř byl Sestava Horního Štěpánova:
fotbalovější. Mají tam mladé kluky, Havlíček – Rychnovský, Deutsch,
kteří jsou šikovní a dávají tak příslib Sígl, Gryc (80. Červinka) – Ščuddo budoucna. Hrálo se o šest bodů, la, Němec, Svoboda (46. Tyl), Kliproto jsem rád, že to vyšlo. Musíme meš – Bašný (46. Janíček), Fojt.
se zkonsolidovat a snad to na jaře Trenér: neobsazen.
Hodnocení trenérů:
bude lepší.“
Karel Procházka: „Neměli jsme Miroslav Krutovský: „První gól
tak zkušený tým jako soupeř. Byli jsme soupeři darovali po hrubé
efektivnější, jinak si myslím, že chybě brankáře, který neudržel
zápas byl vyrovnaný. Pořád je tu míč, hosté to tam už nějak dorazili.
spousta práce. Kluci jsou mnohdy Chvíli poté padl i druhý gól. Štěpátřeba i fotbalovější, ale ty zkuše- nov do utkání vstoupil dobře, my
nosti tam zkrátka chybí. Hlavně jsme byli zalezlí. Pak se nám tedy
při venkovních zápasech to je vi- podařilo snížit, ale nevypadlo to, že
dět. Šancí jsme měli ale dost, na- bychom měli zápas nějak více zdrastřelili jsme tyčku v první půli. Je matizovat. Druhý poločas trochu
to ale v hráčích, můžeme to několi- polevili, nějaké záchvěvy jsme tam
krát nacvičovat, ale při tom zakon- měli. Díky naší větší aktivitě začal
čení je to vždy už na hráči, jak si- soupeř využívat více brejkových
tuaci vyhodnotí. Podzim máme za situací, trefili tyčku, břevno. Musím
sebou a uvidíme, co přinese jaro.“ uznat, že byli lepším týmem, jen
neproměnili ještě své další šance.
Budeme muset nějak posílit, sestaTJ Sokol Vícov
1:2 vy jsme poslední kola hodně látali.“
(1:2)
TJ Horní Štěpánov
Horní Štěpánov: Z rozhodnutí
Branky: 35. Humpolíček – 11. klubového vedení TJ Horní ŠtěKlimeš, 20. Gryc. Rozhodčí: Za- pánov se k utkání nemá kdo vyjatloukal – Dömisch, Keluc. Žluté dřovat.

DOHRÁVANÉ 13. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE

Přestože opticky na tom od počátku
nedělního utkání byli na hřišti lépe
domácí, nebezpečnější situace před
brankou vytvářeli hosté. Aleš Burget dostal míč za obranu a tváří
v tvář gólmanovi dobře volil lehký
oblouček, jenže musel by mířit
mezi tři tyče. Přesnější nebyl zleva
ani Zdeněk Koudelka a z malého
vápna opět Aleš Burget. To Lukáš
Koudelka po rohovém kopu mířil
sice o něco lépe, ale na gól to stejně
nestačilo, míč totiž orazítkoval tyč.
Prvním zásadním momentem
pro vývoj utkání byla dvouminu-

tovka po půlhodině hry. Nejprve
Aleš Burget trefil po centru zprava
hlavičkou do protipohybu gólmana - 0:1, o minutu později tentýž
hráč efektní patičkou našel Lukáše
Koudelku, který na penaltovém
puntíku oslovil úplně volného
Koláře a ten neměl problém zvýšit
na dvoubrankový rozdíl - 0:2.
Ofenzivu domácích táhl především
velice agilní levý záložník Typner,
který posílal do šestnáctky jeden
centr za druhým. Jeden takový
těsně minul ve vynikající pozici
Bureš, ale následná střela Zbořila
z pravé strany již znamenala pět
minut před přestávkou důležitý
kontaktní gól - 1:2.
Tuto psychickou výhodu ovšem
domácí po změně stran nedokázali
přetavit v otočení průběhu zápasu. V počínajícím dešti se oba
týmy zbytečně rozptylovaly
hořekováním nad některými
výroky hlavního sudího. Po hodině
hry dostal Kolář ideální přihrávku
na pravou stranu a po zemi
prostřelil domácího gólmana - 1:3.
Když asi čtvrt hodiny před koncem taktéž svou druhou brankou
zvýšil hlavičkou na zadní tyči po
zkráceném rohu Aleš Burget už
na 4:1 ve prospěch hostů, zdálo
se být o osudu utkání rozhodnuto.
Domácí ovšem nesložili zbraně

Jak lze téměř ztratit tříbrankový náskok...

servis připravil Josef Popelka a Tomáš Kaláb

OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku
DERBY BRODKŮ PRO HOSTY Z KONICKA
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KOLA

ŠAMPI N
TJ SOKOL VRAHOVICE

LÍK

Po většinu podzimní části se hráči Sokola Vrahovic hřáli na výsluní
Okresního přeboru. V patách jim celou dobu byli borci z Otaslavic,
kteří si tuto pozici také vyzkoušeli. Vrahovice měly v tu dobu ale o zápas
méně a jelikož k dohrávce zajížděli k poslednímu týmu tabulky, dalo se
očekávat, že se vrátí zpět na nejvyšší příčku. Favorit potvrdil svou pozici
a po výhře na ptenské půdě se opět vyhoupl do čela.

KOLA

SM
TJ SOKOL BRODEK U PROSTÌJOVA

Podruhé za sebou se do nepříjemné pozice dostali hráči Brodku,
opětovně toho prostějovského. V utkání s konickými Brodečáky nedokázali využít domácího prostředí, i když jim mnoho ke srovnání
nechybělo. Nakonec však svému stejnojmennému týmu o branku
podlehli a po výtečném úvodu sezóny si připsali pátou prohru v řadě,
celkově již sedmou.

Tomáš Bureš v útoku?
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zápasem ještě pořádně nevíte,
kdo všechno nastoupí,“ vysvětlila
brankářská legenda a trenér Brodku
u Prostějova Tomáš Bureš.
Ten nastupuje pravidelně za „B“tým, kde stále patří k osobnostem.
„Už je to taková partička starších
pánů,“ směje ´Bury´ a dodává:
„V áčku je to jiné. Tam je víc individualit, čemuž odpovídá herní projev.“
„Už to tak bývá, že bývalí brankáři
ve výkonnostním fotbale rádi nastupují do pole. Tomáš není výjimka. Dnes hrál přece jen o stupeň
vyšší soutěž, ale i tak patřil k těm
lepším hráčům. Pomáhá nám i radou v kabině, kluci si jej váží a my
si ceníme jeho přítomnosti tady
v Brodku,“ kvitoval Burešovu práci
pro klub vedoucí mužstva Přemysl
Slouka.
(tok)

V BRODKU ANO!

EXKLUZIVNĚ
BRODEK U PROSTĚJOVA
Nemnozí diváci na utkání
okresního přeboru v Brodku u Prostějova měli ideální
příležitost sledovat bývalého ligového brankáře na hrotu ofenzivy. S číslem 9 na zádech totiž
ohrožoval soupeřova brankáře
právě Tomáš Bureš, který se nakonec zapsal i do střelecké listiny!
Jak už to v případě toho
„prostějovského“ Brodku bývá,
sestava skýtala opět drobná
překvapení. „Nejsou lidi. Na téhle
úrovni prostě půl hodiny před

POØADÍ KANONÝRÙ
1. Jan STUDENÝ (Vrahovice)
2. Pavel FARNÝ (Vrahovice)
3. Jakub ŠPAČEK (Dobromilice)
Aleš BURGET (Brodek u K.),
5. Dominik DRMOLA (Otaslavice)
Patrik RICHTER (Dobromilice)
7. Jakub KRATOCHVÍL (Tištín)
Martin HON (Otaslavice)
Petr VODÁK (Učice B)
Karel GRYC (H. Štěpánov)
Roman BAŠNÝ (H. Štěpánov)
12. Leopold ZATLOUKAL (Brodek u Pv)
Daniel JODL (Čechovice „B“)
Jan TYPNER (Brodek u Pv)
15. Jakub CHVOJKA (Otaslavice)
Petr ŠENKYŘÍK (Dobromilice)
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 23

38
basketbal

HRÁČ

JAN MOÈNIK

VEČERNÍKU

6

Jedna z vycházejících hvězd týmu střelecky ani zdaleka neatakovala své dosavadní osmadvacetibodové maximum a v průběhu zápasu proti
Ostravě nezískala ani jeden doskok,
přesto byl ústřední rozehrávač BK
Olomoucko klíčovou osobou utkání. Třinácti asistencemi stanovil nový
rekord probíhajícího ročníku Kooperativa NBL.
Navíc se nedopustil ani jednoho faulu a dva ztracené
míče kompenzovaly dva zisky.

MARTIN
NOVÁK

92:84

letos slavíme jubileum...

Ladislav VALNÝ

PROSTĚJOV Na slušnou minutáž se dostal univerzál Martin
Novák, který může hrát na křídle i pod košem. Na Folimance
ještě nenastoupil, proti Kolínu a Ústí nad Labem se dostával
do herní praxe. Od té doby ale v každém ligovém utkání odehrál minimálně deset minut, což platilo i v utkání s Ostravou.
„Rozhodně to nebyl žádný snadný zápas. Vítězství má velkou
cenu,“ ohlédl se za střetnutím Novák.

ku. Byli jsme koncentrovaní, dobré
exkluzivní rozhovor
to bylo i v obraně. Měli jsme převapro Večerník hu a pomohli si několika snadnými
Ladislav VALNÝ
koši. Výsledkem byl vysoký náskok,
který jsme ani nečekali.“ (úsměv)
ƔƔ Jaké jste odehráli proti Ostra- ƔƔ Od druhé poloviny třetí desevě utkání z vašeho pohledu?
timinutovky už to tak dobré neby„Hlavně první poločas byl v pořád- lo. Co se stalo?
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botním střetnutí s Novou hutí nemá
příliš času na regeneraci. „Uděláme
maximum, abychom byli patřičně nachystaní. Dáme do utkání všechny síly.
Oddechnout si můžeme v reprezentační pauze,“ uvedl Benáček.

   

  NA TISKOVCE...
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„Jak se říká - konec dobrý, všechno dobré. Z tohoto pohledu mě vítězství
těší. Nečekal jsem, že Ostravu porazíme o dvacet nebo třicet bodů. Je na podobné úrovni, jako náš tým. Začátek byl výborný, ale hlavně na přelomu třetí
a závěrečné čtvrtiny jsme si mysleli, že je hotovo a byl z toho akorát zmatek
v obraně. Z vyhraného zápasu se nám podařilo udělat drama, naštěstí s dobrým koncem.“
„V prvním poločase jsme byli tristní a trapní. Olomoucko nás vyškolilo. Kdo
chtěl, ten si vystřelil. Když budeme za poločas dostávat přes padesát bodů,
můžeme na výhry zapomenout. Hráčům jsem to v poločase vysvětlil a třetí
a závěrečná čtvrtina byla o něčem jiném. Dostali jsme se téměř na plichtu, to že
se tým nesložil, je dobré. Ale tak musíme hrát celý zápas. Ten s Olomouckem
jsme ztratili už v první čtvrtině.“

„Zřejmě jsme podlehli uspokojení. Každý si chtěl
dát nějaký bod, už jsme si tolik nepůjčili míč. A Ostrava to trochu pobláznila. Začala hrát vabank a dařilo se jí to.“
ƔƔ Podlehli jste dojmu, že po Opavě bude Nová
huť snadnějším soupeřem?
„To ne, ostatně první půlka ukázala, že Ostravu
nepodceňujeme. Navíc trenér nám celý týden připomínal, že Opava je za námi a další utkání se zase
hraje od nuly. My nemůžeme podcenit nikoho.“
ƔƔ V posledních pěti zápasech jste čtyřikrát vyhráli. Je to cítit v kabině?
„Určitě. Nálada je dobrá, to vždy souvisí s výsledky. Každý, kdo dělá nějaký sport, to zná. Každého
všechno víc baví, když se daří a vyhrává. Poslední
výsledky celkové atmosféře pomohly.“

těší poslední výsledky Martina Nováka

„Každého baví, když se VYHRÁVÁ,“

asistent trenéra Michal Krčmář a masér Libor David. „Gymnázium Jiřího
Wolkera nebylo vybráno náhodou. Je
to také sportovní střední škola, ve které
studovali nebo studují i hráči prostějovských klubů. Ty naše nevyjímaje,“
poznamenal Pekárek.
Tréninku s mladými Orly se navíc zúčastnil Michal Křemen, Michal Norwa, Adam Goga a František Váňa.

Foto: www.bkolomoucko.cz

„Takové okamžiky jsou vždy příjemné.
Člověk si zavzpomíná na dobu svých
začátků. Navíc basketbalisté ukáží dětem, co všechno se můžou naučit, když
budou dělat basket s chutí a radostí.
Může to být impuls do dalšího tréninku. Bylo by fajn, kdyby je takový trénink
povzbudil v další přípravě,“ ohlédl se za
společným tréninkem sportovní manažer BK Olomoucko.
(lv)

Hráči se vydali za studenty i mezi basketbalové benjamínky

Ladislav Valný

PROSTĚJOV Čtvrté vítězství v sezóně slaví basketbalisté BK Olomoucko, kteří ve vlastní hale porazili Ostravu 92:84. V sobotním
utkání 8. kola Kooperativy NBL
dlouho vedli vysokým rozdílem,
v závěru ale museli odolávat velkému náporu Nové huti a byli rádi za
výhru o osm bodů.

BK OL
NH OV

Ostravu nezlomila ani velká ztráta a kousala až do konce

i o poslední posile týmu. S Východočechy se domluvil na spolupráci Jiří
Welsch, historicky druhý tuzemský
hráč, který hrál NBA. „Prakticky všechny posty mají zdvojené, těžko se u nich
hledá slabina,“ uvažuje o pardubickém
kádru Benáček.
Oba soupeři v dosavadním průběhu
získali čtyři výhry, Pardubice ale
mají k dobru dohrávku 2. kola
v Jindřichově Hradci. „Tuto bilanci
neberu úplně vážně. Náš nejbližší soupeř na tom mohl být mnohem lépe.
Se svitavskými Tury prohrál o jediný
bod, s Děčínem o dva. V minulém kole
navíc vyhrál v Opavě, přestože ještě
deset minut před koncem prohrával
o osm bodů. Bude to náročná bitva. Věřím, že nám pomůžou fanoušci a že hala
bude plná,“ přeje si trenér Olomoucka.
Nováček hraje své zápasy v užší sestavě, což může být problém. Po so-

VE ŠLÁGRU KOLA SE V PROSTĚJOVĚ
PŘEDSTAVÍ PARDUBICE

PROSTĚJOV Bronzový medailista z loňské sezóny a jeden
z největších aspirantů na postup do ligového finále bude
příštím soupeřem BK Olomoucko. Ten v domácím prostředí vyzve Pardubice, které disponují na české poměry velice
silným a širokým kádrem. Šlágr devátého kola Kooperativa
NBL se hraje tuto středu 15. listopadu od 18:00 hodin v hale
prostějovského Sportcentra DDM.
Původní zpravodajství

to pochopitelně ve hře znát. Tím ovšem
neříkám, že nechceme vyhrát. Hrajeme
doma, kde nechceme ztrácet body,“
říká před atraktivním utkáním kouč BK
Olomoucko Predrag Benáček.
V kádru Pardubic je celá řada špičkových hráčů. Střeleckým lídrem je Dominez Burnett, vysokou kvalitu mají
ovšem i další basketbalisté, což platí

pro Večerník
„V tomto střetnutí určitě nebudeme
favoritem. Tím budou Pardubice, které
mají k dispozici sehraný kádr. Základní
rotace už je nějakou dobu pohromadě,

bodů, v průběhu 26. minuty odskočil
na 66:44. O chvíli později už domácí
vedli o pětadvacet a umělecký dojem
si mírně pokazili v posledních dvou
minutách. Krátký úsek ovládla Nová
huť v poměru 9:1 a snížila ze svého
pohledu na 55:72.
Hostující celek vycítil šanci a naopak
basketbalisté BK Olomoucko postupně přicházeli o své sebevědomí. Po těžkých střelách Blagojeviče a nájezdech
Payna se Slezané dostali ve 38. minutě
na rozdíl čtyř bodů a nezastavila je
ani trojka Fullera. Minutu a půl před
koncem dokonce vedl hanácký výběr
pouze 85:83. V samotném závěru ale
ubránil několik ostravských útoků a své
vedení uhájil.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis Kooperativa NBL najdete na
straně 22
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14:4. Také v dalším průběhu dominovali a pomohli si i čtyřmi trojkami. Minutu před první krátkou pauzou vedli
o devatenáct bodů a čtvrtinu zakončili
za příznivého stavu 27:10.
Pohodlný odstup si Hanáci drželi
v dalším pokračování poločasu. Výrazně tomu pomohl Sehnal, který
v průběhu čtyř minut zaznamenal
deset bodů. Ostravě pomohla až dočasná ztráta koncentrace domácího
výběru. Snížila na dvanáct bodů, závěr
poločasu už ale opět nabídl jasnou převahu Olomoucka. V poslední minutě
poprvé natáhlo svůj náskok na dvacet
bodů a v průběhu pauzy vedlo 53:35.
Nová huť se pokusila zdramatizovat
střetnutí lepším vstupem do třetí
desetiminutovky, zůstalo však pouze
u pokusu. Ligový nováček si poctivě hlídal minimální náskok patnácti

dokonce přišli o svoji židličku. Všichni si
ale společné okamžiky užili, včetně žáků,
kteří s dalšími hráči obsadili tělocvičnu.
Basketbalisté BK Olomoucko vyrazili
na setkání se studenty v reprezentativní sestavě. Kromě americké dvojice do
Gymnázia Jiřího Wolkera dorazil Jan
Močnik, Filip Šepa, Marek Sehnal, Jiří
Dedek, Martin Novák, Milan Szabo,
sportovní manažer Michal Pekárek,

m-Ѵo৴bѴb;vl࣒v 7o0ং;ĺ "m ovŊ
|u-vh࣐_o |u;m࣐u- 0Ѵ o m࣒1o Ѵ;rझ rংb -Ŋ
homࣂ;mझķ m- ࣂ|ংb 0o7 -Ѵ; ro|ং;0o-Ѵ r࣒|
rohvৄ - v;Ѵ_-Ѵ b  7o |u;v|m1_ _o7ৄĺ

Ostrava se na palubovce nestačila ani
rozkoukat a po osmdesáti sekundách
brala za stavu 0:6 oddechový čas. Ani
ten nepomohl. Domácí se trefovali ze
všech pozic a po pěti minutách vedli

ve městě jsme doma a věříme, že nám
studenti návštěvu oplatí při našich zápasech v prostějovské hale,“ řekl sportovní
manažer Michal Pekárek.
V průběhu návštěv například na jednu hodinu získala septima prostějovského Gymnázia Jiřího Wolkera dva
nové žáky. Do lavic zasedl J-C Fuller
a Charles Mitchell. S dočasnými spolužáky si studenti docela užili. Někteří

MICHAEL
MEDVECKÝ

5

PROSTĚJOV Mezi studenty Gymnázia Jiřího Wolkera a začínající
basketbalisty BCM Orli Prostějov
vyrazili hráči BK Olomoucko. Společné chvilky si užili ve třídách i na
tréninku benjamínků věkové kategorie U 11.
„V obou případech šlo o příjemné setkání a rozhodně v takových akcích budeme pokračovat. Chceme ukázat, že
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RYCHLÝ

Úspìšnost se
zvedla na 50 procent
Prostějov (lv) - Na vyrovnanou
bilanci výher a porážek se po 8. kole
Kooperativa NBL dostal ligový nováček. Poměrně rychle tak dohnal
v tabulce ztrátu ze začátku sezóny,
kdy nasbíral tři porážky v řadě a propadl se na konec tabulky. „Začátek se
opravdu příliš nepovedl, i když jsme
mohli alespoň jedno utkání ze tří
zvládnout. To už nevrátíme. Musíme
být rádi, že se tým zvedl a začal bodovat,“ oddechl si předseda spolku BK
Olomoucko Dušan Tomajko. Bývalý
hráč a dlouholetý basketbalový funkcionář vnímá, že každá nově složená
sestava potřebuje čas na sehrání, což
se potvrdilo. „Kluci o sobě začínají
na palubovce vědět a umí si vyhovět
lépe, než na začátku sezóny. Pořád to
není optimální, ale postupně se lepšíme,“ těší šéfa spolku.

Reprezentace bez
zástupcù Olomoucka



Prostějov (lv) - První reprezentační pauza čeká po devátém dějství
nejvyšší basketbalovou soutěž. V jejím průběhu národní tým odehraje
dva kvalifikační zápasy o postup na
mistrovství světa. Prvním soupeřem
bude 24. listopadu v Pardubicích Island, 27. listopadu čeká reprezentaci
utkání ve Finsku. V týmu kouče Ronena Ginsburga nefiguruje ani jeden
zástupce BK Olomoucko. V širším
výběru je několik hráčů, kteří strávili
kus kariéry na prostějovské palubovce jako opavský rozehrávač Radovan
Kouřil, nymburští křídelníci Jaromír
Bohačík a Pavel Pumprla nebo pardubický pivot Kamil Švrdlík. Ten se
společně s rozehrávačem Viktorem
Půlpánem ukáže v sestavě Východočechů v posledním kole před přestávkou právě v hale Sportcentra DDM
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letos slavíme jubileum...
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SOKOL II SE ODLEPIL OD DNA TABULKY
VIDEO&FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO



míče. Díky němu se hráčům míč i lépe
chytá a dokáží mu udělit velkou rotaci.
„Kdyby ovšem soupeř používal na své
míče klasické lepidlo, už se na ´reálce´
asi neobjevíme,“ dodal s opravdu jen
mírnou nadsázkou Vasilijev.
Spolu s týmem je tedy smířen s tím, že
než město pořídí do této tělocvičny čisticí stroj, budou své domácí zápasy hrát
v nedalekém Kostelci na Hané.
Na to se při rekonstrukci, když házená
na „Chorázku“ patří, nehledělo? Asi někde „soudruzi z NDR“ udělali chybu...
(tok)
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PROSTĚJOV Proč hrají prostějovští házenkáři v kosteleckém exilu,
když je tělocvična ZŠ a RG ve Studentské ulici po rekonstrukci již
v provozu? Problém je v házenkářském lepidle a dosavadní absenci čisticího stroje. Dokud nebude, Sokol
II. si v Prostějově ani neškrtne!
„My používáme na naše balóny speciální hmotu, která na povrchu vytvoří film
a nešpiní parkety,“ vysvětlil trenér Prostějova Anatolij Vasilijev po sobotním
utkání s Kuřimí. Házenkáři totiž používají speciální lepidlo k lepšímu držení

klikni na
s dobrou náladou, která panovala až do těch
www.vecernikpv.cz
posledních třech minut. Hráli jsme jako kolektiv,“ cenil si výkonu svých svěřenců.
Perličkou zápasu bylo nasazení dvou
žen coby rozhodčích, což byla tak
trochu rarita. Podle Vasilijeva ovšem
obě rozhodčí zvládly zápas bravurně, celý zápas měly pod kontrolou.
„Pískaly naprosto korektně. Podle mě je
to jediný pár, který píská mužskou ligu,
popravdě jsem je viděl poprvé. Smíšené
páry existují, ale aby pískala děvčata, to '!$ "#( %  %$& "!
rozhodně nebývá obvyklé. Obě dvě
jsou bývalé hráčky, takže hře rozumí,
věděly, co mají pískat,“ pochválil dámy
v černém.
V desátém dějství zajíždějí házenkáři do
Dolní Cerekve, kde se má hrát tuto sobotu 18. listopadu od 17:00 hodin.
Statistiky z utkání a výsledkový servis
skupiny „C“ 2. ligy najdete na straně 22
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dou je, že se v útlém věku házenkáři učí, jak
se hraje osobní obrana a jak proti ní útočit.
Ne, že bychom byli vyloženě zaskočení, ale
chtěli jsme asi dát více gólů, kvůli čemuž
jsme dělali zbytečné chyby, úplně jednoduché,“ vysvětloval málem fatální lapsus
Vasilijev a dodal: „Říká se, že tři minuty do
konce se nedá prohrát, vedete-li o šest gólů,
ale nám se to málem podařilo...“
Prostějov nakonec nejtěsnější náskok udržel, což bylo velmi důležité. „V tabulce jsme
byli poslední s dvěma body, takže každé
body jsou pro nás v této situaci nesmírně
cenné. Každý bod má pro nás cenu zlata.
Kuřim sice je zhruba na stejné kvalitativní
úrovni, ale má dobré střelce. Tohle vítězství
jsme museli urvat,“ oddechl si zhluboka
po zápase Vasilijev. Podle jeho slov se na
vítězství rovnoměrně podílel celý tým.
„Dnes působil každý hráč na hřišti ve prospěch svého mančaftu, v plném nasazení,

Házenkáři Prostějova konečně slavili vítězství

Především naši hráči na to museli přijít.
V tom okamžiku se hra začala vyrovnávat a srovnalo se i skóre. Začalo se nám
dařit,“ vysvětlil po zápase rozpačitý start
do zápasu Vasylijev. Po deseti minutách
už bylo srovnáno na 5:5 a Prostějovští
pokračovali nadále v dobrém rozmaru. Důležitou roli hrál výkon brankáře
Hrubého, který se rozchytal a soupeře
v některých pasážích držel v šachu.
O dvoubrankový náskok ovšem Sokol
brzy přišel a po dvaceti minutách bylo
srovnáno na 7:7. Přesto si domácí udržovali mírnou převahu vyjádřenou těsným
poločasovým náskokem. Hned po změně
stran zůstalo nevyužito několik dobrých
brejkových příležitostí, takže skóre po
čtyřiceti minutách bylo stále srovnané
16:16. V následující desetiminutovce se ale
Hanáci nadechli k rozhodujícímu náporu
a výsledkem byl pětibrankový náskok. Ten
se však v posledních třech minutách začal
rozplývat jak jarní sníh. „V této soutěži málokdo trénuje útok na osobní obranu. Prav-

KOSTELEC NA HANÉ Opět v kosteleckém azylu, kam na házenou pravidelně chodí také bývalý zdejší starosta a nynější náměstek hejtmana
Ladislav Hynek, hráli prostějovští Sokoli důležité utkání devátého kola
proti Kuřimi, rovněž se potácející u dna druholigové tabulky. Po rozpačitém začátku si Prostějov vytvořil až šestibrankový náskok, který ovšem
v závěrečných minutách málem prohospodařil. Nakonec se tak nestalo
a svěřenci koučeVasylieva se tudíž mohli po třech zaváháních v řadě radovat z cenné a hlavně potřebné výhry. Byla teprve druhá z osmi zápasů
(Sokol II. má duel prvního kola odložen). Večerník byl u toho!
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

SO PV II
28:27
KUŘ
Kdy jindy, než teď, říkalo si prostějovské
realizační duo Svatopluk Ordelt - Anatolij Vasilijev, když přijeli do Kostelce na
Hané, kde je ovšem čekala slušná domácí
atmosféra. Jenže úvod zápasu oběma přidělal notně vrásek na čele.
Domácí totiž neproměnili dvě sedmičky
a postupně inkasovali, takže jim skóre
postupně uteklo až na 0:4. Teprve s tímto handicapem začala v páté minutě
stíhací jízda. „Museli jsme pochopit, jak
hraje soupeř, kde jsou jeho silné stránky.

+i]HQNiŐL.RVWHOFHLSŐHVVODEät Jiří Vymětal: „Měli jsme
BYLI JSME
U TOHO
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Marek Sonnevend

KOSTELEC NA HANÉ Patří k mohykánům v sestavě kosteleckých házenkářů, kteří zažili extraligové i interligové časy a vydrželi za svůj mateřský
celek nastupovat až do současnosti.
Jiří Vymětal (na snímku) sice poslední
dobou chyběl v sestavě Sokol-HK ze
zdravotních důvodů, ale po osobní
pauze poprvé naskočil v neděli proti
Dolní Cerekvi. A hned kosteleckému
týmu pomohl pěti trefenými góly
k triumfu 31:21. Po utkání pak poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor.
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„Nastoupil jsem po dlouhé době, protože jsem měl zdravotní problémy. Tím
pádem sám se sebou být spokojený
nemůžu, nemám natrénováno a chybí
mi fyzička. Přesto jsem chtěl klukům pomoct, snad se to aspoň trochu podařilo.
Hlavní je, že jsme vyhráli.“
Máte čtvrté vítězství za sebou.
Odpovídá tohle vašim týmovým
možnostem?
„Asi jo. Ale pořád si myslím, že herně bychom měli vypadat ještě líp. Naše výkony nejsou ideální, a proto jsme ze začátku
neporazili žádného ze silnějších soupeřů.
Poslední dobou zdoláváme aspoň ty papírově slabší, zaplaťpánbůh. Nějaká síla
v mančaftu určitě je, byť do něj postupně
zapracováváme mladé kluky, kteří se potřebují otrkat, vyhrát.“
Je reálné atakovat i medailové pozice ve druhé lize?
„Těžko říct. Pokud zlepšíme výkony, budeme v pohodě a přestaneme bláznit, tak
věřím v umístění do páté pozice. Dostat
se ještě výš bude těžké, ale když se nám
začne herně víc dařit, třeba se to povede.“

rr

„Přesně tak. Při vší úctě k Cerekvi bylo
vidět, že jejím hráčům dochází dech a vyloženě to chtělo, abychom je přejeli rychlými protiútoky. Což se nám ale většinu
zápasu nedařilo.“
Co zapříčinilo váš slabší výkon?
„Bylo to z naší strany takové ospalé. Nešli
jsme si pro balón, pořádně se nerozběhli,
hráli moc staticky. A tohle všechno dohromady se projevilo.“
Se svým vlastním výkonem jste
spokojený?

>>>dokončená ze strany 27
Špičkový turnaj nejlepších žen a mládežníků planety proběhne od pátku
17. do neděle 19. listopadu, to znamená již koncem tohoto týdne. Na programu budou v obou kategoriích soutěže
trojic, dvojic a singlů, přičemž o sestavách
rozhodnou reprezentační koučové.
Mezi juniory se zúčastní vedle České
republiky následující výběry: Slovensko,
Rumunsko, Maďarsko, Dánsko, Francie,
Jižní Korea, Polsko, Indie, Irák, Itálie a Španělsko. „Česko je nohejbalová velmoc
a zvlášť doma bude plnit roli největšího
favorita s obrovskou šancí na medaile včetně zlatých. Bylo by krásné, kdyby Honza
s Kubou na nadcházejícím šampionátu
v národních barvách co nejvíc hráli a pomohli ke světovým titulům. Znamenalo
by to pro ně krásnou rozlučku s mládežnickou kategorií před následným přechodem do mužů,“ zasnil se Beneš. (son)
PROSTĚJOV Velkému úspěchu
prostějovského kulturisty se dostává silného ohlasu nejen po celé
České republiky, ale i ve světě.
Není tak divu, že další pozvání na
prestižní akce na sebe nenechaly
dlouho čekat.
„Ovládl jsem Anglii a celá Anglie poklekla před Prostějovákem. Na tohle
jsem osm let dřel, každý den a vteřinu svého života jsem obětoval tomu,
abych tohle dokázal a splnil si svůj
sen. Tohle mi zaručuje vstup mezi
absolutní světovou špičku. Laicky řečeno, dokázal jsem něco, jako
když Petra Kvitová z amatérek přešla
do profesionální ligy a teď závodí

➢ZE STRANY 21

Kulturická „Kvitová“  
 
míøí na Wimbledon    
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David ŠEVÈÍK – TJ Sokol Kostelec na Hané:
Konečný výsledek by sváděl k do„Z naší strany nešlo o moc vydařený zápas, a proto jsem hlavně rád, že jsme splmněnce o vydařeném střetnutí. Bylo
nili povinnost domácího vítězství. Nebyl to zdaleka optimální výkon, oproti
to tak?
minulému kolu jsme hráli mnohem pomaleji a naplnily se mé obavy, aby kluci
Cerekev trochu nepodcenili. Hlavně střelba a celková produktivita byly žalostné,
„Ani bych neřekl. (úsměv) Měli jsme
zahodili jsme snad patnáct vyložených šancí. Místo vedení o deset gólů třeba
soupeře jasně přehrávat hned od začátku
už po dvaceti minutách jsme se s takovým soupeřem trápili skoro celé utkání.
a vést o deset branek mnohem dřív. Pak
Aspoň ke konci se nám to povedlo trochu rozběhat, dali jsme pár branek za sebou.
by byl klid, hráli bychom na pohodu,
A výsledek vypadá jednoznačnější, než jak probíhala většina střetnutí. Že bychom
předvedli dobrý výkon. Místo toho jsme
mohli vítězně dorazit celý podzim? S takovým výkonem jako dnes rozhodně ne,
neboť nás čeká těžký souboj na horké půdě Velkého Meziříčí. A abychom tam
hodně zahazovali šance.“
bodovali, musíme zahrát mnohem lépe.“
Takže soupeře jste měli rozstřílet
24:15 se již zdálo, že viditelně míň kva- ještě vyšším rozdílem?
litní Cerekev definitivně odpadá na cestě
k očekávanému debaklu. Místo toho
ovšem Sokolové zase vypadli z role a vinou série několika hrubek nechali outsidera opět dotáhnout na 24:19. Zbytek
mače pak ukázal, že šlo o poslední záchvěv vitality hostujícího družstva. Jeho
herní projev ani fyzický fond nestačil
čelit závěrečnému náporu favorita, který
v úplné koncovce přesáhl třicetigólovou
hranici a nestíhajícímu sokovi dal aspoň
o deset – 31:21.

konečně zvýšili tempo, podařilo se jim
zápas trochu rozběhat a šňůrou rychlých
zásahů utéct na 10:4. Leč před přestávkou následovalo polevení a další výpadek
(z 12:6 na 12:9), tudíž o osudu utkání
nebylo zdaleka rozhodnuto.
Ani po změně stran se hra Kosteleckých
moc neblížila ideálu, nicméně postupem
času zvyšovali svůj náskok - 18:11. Kromě zmíněného Švece nejčastěji skórovali
Vymětal (včetně sedmiček) a Dostál,
rozhodně největší oporou však zůstával
gólman Mayer. Po trháku z 19:14 na

Prostějov. „Ostrava se po loňském vítězství
potýká s problémy a je velice reálné, že nakonec do soutěže ani nevstoupí. Proto tak
možná využijeme některé volné borce, kteří
by rázem byli k dispozici,“ objasnil zápletku
těsně před nadcházejícím kolem Novotný.
„Uvidíme, s čím na nás Ústí vyrukuje. V minulém kole se v jejich řadách objevili dva
šikovní Bělorusové, naše sestava by měla
být ale připravena na jakoukoliv variantu.
Rozhodně se chceme porvat o vítězství,“
podtrhl jasnou vizi sedmatřicetiletý Petr
Novotný.
(jp)

s těmi nejlepšími na nejslavnějších
soutěžích. Jen v kulturistice,“ vzkázal
z Londýna serveru pvnovinky.cz Jiří
Procházka, který je hrdý a pyšný na
to, že mohl reprezentovat. „Největší
úspěchy jsem dosáhl v Prostějově.
Takže jsem hrdým Prostějovanem!“
Kulturista Jiří Procházka po svém
vítězství v Londýně a získání profesionálního titulu podepsal smlouvu
s majitelem federace WBFF Paulem
Dillettem, který ho přijal do „WBFF
rodiny“. Z tohoto důvodu nemůže
už soutěžit mezi amatéry ani v jiné
federaci. Proto se ještě letos chystá
na soutěž přímo mezi profesionály
WBFF, a to 2. prosince do Atlantic
City v New Jersey. A to je prý kulturistický Wimbledon. Získá i tam další
historický úspěch?
(pk)

YëNRQSŐHKUiOL'ROQt&HUHNHY
vyhrát
klidně
o
dvacet“
SO KNH
DO CER 31:21

KOSTELEC NA HANÉ Atakování
vyšších pater tabulky ze strany házenkářů Sokola Kostelec na Hané zdárně pokračuje. V devátém kole jihomoravské skupiny druhé ligy mužů
bez větších problémů zdolali Dolní
Cerekev rozdílem deseti gólů a zvítězili tak už počtvrté za sebou, čímž se
v průběžném pořadí vyšvihli na páté
místo druholigové tabulky skupiny
Jižní Morava.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
V nedělním dopoledni na vlastní palubovce městské sportovní haly přitom
proti nováčkovi soutěže nezačali vůbec
dobře. Vypadalo to na klasické podcenění papírově slabšího soka, neboť domácí
trestuhodně míjeli střeleckými pokusy
i z dobrých pozic, zahazovali vyložené
šance a naopak do nich lacino pouštěli
protihráče.
Naštěstí tým podržel několika výbornými zákroky brankář Mayer, tradiční
jistota mezi tyčemi. A s pomocí brzkého
time-outu i tří tref ze spojky produktivního Švece se povedlo otočit nepříznivé
skóre z 1:2 na 4:2. Opravdu výrazné zlepšení výkonu ale přišlo až později, přesně
od 15. minuty a stále vachrlatého stavu
5:4. Po čtvrthodině duelu totiž Hanáci

tabulky. „Měl bych mít sestavu kompletní,
nějaké změny oproti Třeboni tak budou.
Do poslední chvíle ale nemůžu odtajnit,
kterou kategorii to zasáhne,“ nastínil kouč
Petr Novotný.
K dispozici bude mít i čerstvého vítěze
mezinárodní turnaje Julia Tormy v Praze Pavla Jána, který chyběl při domácí
premiéře. V té době si totiž plnil reprezentační povinnosti na evropském mistrovství
juniorů v Turecku. Neodtajněné změny se
mohou týkat boxerů, kteří jsou na soupisce Ostravy a mohli by nakonec bojovat za

Prostějovští boxeři zajíždí do Ústí
PROSTĚJOV Domácím vítězným
utkáním s Třeboní úspěšně vstoupili
prostějovští rohovníci do nového ročníku boxerské extraligy. Již o tomto
víkendu se svěřenci Petra Novotného
představí v dalším klání na severu Čech
proti ústeckému SKP Sever. Sestavu by
borci z DTJ měli mít ještě údernější než
posledně.
V říjnové premiéře chybělo domácímu
trenérovi několik opor, přesto si prostějovští boxeři s Třeboní poradili a připsali
si tak důležité úvodní body do extraligové
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TIPOVAČKU FOTBALOVÁ DEVÍTKA VYHRÁL JIŘÍ HORÁK
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bod před druhým Jiřím Lužným.
Další trojice nasbírala osm bodů
a hned sedmnáct tipérů skončilo
na sedmi bodech.
Zkrátka soutěžit s PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem se během tohoto roku více než vyplatilo!
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dá s jistotou sázet. Jenomže na okrese
vždycky taky záleží na tom, jak se který mančaft k utkání sejde.“ (úsměv)
Překvapil vás nějaký výsledek
zápasu?
„Bylo jich hned několik... (směje se)
A vracím se k tomu, co jsem už řekl.
Několikrát prohráli i favorité, v jednom případě mě vymáchalo prostějovské eskáčko prohrou v domácím
prostředí. Víte, tipnout správně výsledek je vždycky záležitostí štěstí či
dokonce náhody.“
Za co utratíte výhru ve výši dvaceti tisíc korun?
„Záleží na tom, kolik mi těch peněz
syn nechá... (smích) Ale věřte, že si
teď před Vánoci s těmi penězi určitě
poradíme!“

GRATULUJEME

V minulém
týdnu si přišel
pro výhru
z 25. kola

LIBOR

Foto: Milan Fojt

2017

6. Nezamyslice - Hvozd (1) 2:0
7. Skalka - Němčice n.H. B (1) 5:0
8. 1. SK Prostějov (st. dor.) - Jihlava (st. dor.)
(2) 0:3
9. Olšany - Velké Losiny (1) 4:2

CELKOVÉ POØADÍ PRO PODZIM 2017

1. Tomáš Lakomý 10 bodů, 2. Michal Lužný 9 bodů, 3.-5. Jiří Možný, Vladimír Kouřil, David Dostál všichni 8 bodů, 6.-23. Lukáš Antl, Jitka Vlachová, Zdeněk Majer, Jaromír Přecechtěl, Bob Hála, Drahomír Duchek, Oldřich
Lošťák, Radek Motal, Josef Trubka, Jaroslav Kouřil, Jaroslav Drábek, Miroslav
Pluháček, František Patz, František Grulich, Jiří Svozil, Karel Štěpánek, Miloslav Ondrouch, Petr Müller všichni 7 bodů, 24.-58. Zdeněk Halenka, Tereza
Kučerová, Božena Jahnová, Roman Prokeš, František Svobodník, Jiří Spáčil, Ivo
Zmeškal, Věra Jurenková, Jindřich Stach, Miluše Musilová, Jaromír Seidler, Antonín Daněček, Richard Vaverka, Vlastimil Rybařík, Edvard Drtil, Eva Halousková, Petra Halousková, Michal Petržela, Miroslav Růžička, Miloslav Brázda,
František Sedlák, František Vyslolužil, Zdenek Pazdera1, Zdenek Pazdera2, Jiří
Svoboda, Petr Přibyl, Květoslav Nejezchleba, Ondřej Nejezchleba, Jiří Paul, Jiří
Horák, Karel Sklenář, Klára Knápková, Jana Klusová, David Blahák, Josef Václavík, Vladimír Staněk, Roxana Müllerová všichni 6 bodů, 59.-79. Zdeněk Langr,
Vladimír Kaštyl, Libor Nakládal, Renáta Benešová, Vendula Musilová, Roman
Ryba, Petr Musil, Majka Lusková, Petr Látal, Jiří Kočař, Oldřich Horák, Josef
Soldán, Vlastimil Dostál, Květoslav Lužný, Pavla Maliňáková, Stanislav Konupka, Tomáš Frňka, Rudolf Trefený, Jan Vysloužil všichni 5 bodů, 80.-88. Oldřich
Trávníček, Vladimír Krč, Jan Kubalák, Michal Polehla, Bohumír Arnošt, Kamil
Kohoutek, Jiří Hájek, Ladislav Šťastný, Jakub Jamrich všichni 4 body, 89.-95.
Jiří Svobodník, Martin Matušů, Jan Buigl, Jaroslav Jordán, Pavel Novák, Tomáš
Gottwald, Markéta Kaštilová všichni 3 body, 96.-98. Rostislav Spáčil, Roman
Cibulka, David Karhan všichni 2 body, 99.-100. Martin Hlavinka, Vladimír
Franc oba 1 bod.

POŘADÍ 26.KOLA

1. 1.SK Prostějov - Otrokovice (1) 4:0
2. Kojetín - Plumlov (0) 2:2
3. Lipová - Kostelec n.H. (2) 2:3
4. Beňov - Určice (1) 6:2
5. Smržice - H. Moštěnice (1) 4:1

26. kolo – FOTBALOVÉ DEVÍTKY

VÝSLEDKY

Je dobojováno! Od uplynulého víkendu už nikdo nezíská ani jediný bodík, už nikdo nic nezmění... Až závěrečné dějství přitom rozhodlo o tom, kdo ovládne druhý ročník mimořádně atraktivní tipovačky FOTBALOVÁ DEVÍTKA s tučnou prémií pro vítěze. Jak jsme avizovali, po pětadvaceti kolech se na čele průběžného pořadí seřadila
dvojice tipujících se stejným počtem bodů! Dlouhodobě vedoucího Jiřího Horáka totiž dohnala v samotném finiši Pavla Maliňáková. Toto duo aktuálně sesbíralo shodně 182 bodíků a o celkovém vítězi tudíž rozhodlo závěrečné klání. A v sobotních zápasech byl o jeden bod lepší prvně jmenovaný tipér z Laškova, který tak s konečným
součtem 188 bodíků ovládl celoroční boje. Může se tak těšit z finanční prémie DVACET TISÍC KORUN a dalších hodnotných cen. Na druhém místě skončila se 187 body
Pavla Maliňáková, která se tak současně může pyšnit i titulem „Nejlepší tipérka“. Kromě řady cen máme pro ni připraveno i jedno milé překvapení. Bronzovou pozici
pro sebe v dalším minisouboji urval Radek Motal, který současně ovládl i druhou část letošního ročníku a tím pro sebe získal hlavní cenu podzimu PADESÁTILITROVÝ
SUD PIVA. Na čtvrtém místě se pak shodně seřadili František Patz a Josef Václavík, naopak Romanu Cibulkovi závěrečné kolo nevyšlo a spadl až na konec první desítky.
Druhý v podzimním zúčtování skončil Miloslav Ondrouch a třetí je František Svobodník.
Finální pořadí, kdy rozsekneme jednotlivá umístění při shodných počtech bodů, s vyhodnocením cen najdete v příštím čísle Večerníku. Ke slavnostnímu předání a setkání s elitní dvacítkou konečného pořadí pak dojde v průběhu první poloviny prosince.
(red)
Víkendové šestadvacáté kolo
bylo současně již čtrnáctým
podzimním dějstvím a stejně
jako v předešlých případech i
tentokrát přineslo velké drama.
Nejvyšší zisk deseti bodů získal
Tomáš Lakomý, který zvítězil o
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„Před Vánoci si s výhrou poradíme,“

rr

spolupracoval se svým synem. Posledních šest nebo sedm týdnů jsme
podle zveřejňovaných průběžných
výsledků věděli, že se pohybuji na
předních místech. Ale že to nakonec
dotáhneme do vítězného konce, to
jsem fakt nečekal.“
Máte nějaký recept na to, jak
uhodnout výsledek utkání?
„Na to snad ani žádný recept nebo
rada neexistují! Samozřejmě zejména
o kopané na Prostějovsku mám velký
přehled. Vždyť jsem dlouhá léta chytal za Zdětín, nyní už čtvrtým rokem
působím jako rozhodčí v okresních
soutěžích. Jenomže přehled je jedna
věc, ale uhodnout správný výsledek je
věc druhá. V jednotlivých soutěžích
jsou samozřejmě favorité, na které se

směje se Jiří Horák NAKLÁDAL
PROSTĚJOV Výhra celoroční
tipovací soutěže Večerníku míří
do Laškova. DVACET TISÍC
KORUN a řadu dalších hodnotných cen si za své znalosti, které
vyrekrutovaly v dobré tipy z výkonnostní kopané, zasloužil Jiří
Horák. Po důkladném přepočítání
výsledků poskytl Večerníku ještě
těsně před uzávěrkou tohoto vydání exkluzivní rozhovor.

Michal KADLEC
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S jakými pocity jste přijal zprávu naší redakce o své výhře?
„Jsem nesmírně překvapen a samozřejmě šťastný. (úsměv) Víte, já
v celém průběhu tipování během
podzimních fotbalových soutěží

KONEÈNÉ POØADÍ PO 26 KOLECH
1. Jiří Horák 188 bodů, 2. Pavla Maliňáková 187 bodů, 3. Radek Motal 184 bodů, 4.-5. František Patz, Josef Václavík oba 182 bodů, 6. Zdenek Pazdera
1 180 bodů, 7.-9. Jaroslav Kouřil, Roman Cibulka, Miloslav Ondrouch všichni 179 bodů, 10. Rudolf Trefený 178 bodů, 11. Petr Müller 176 bodů, 12.14. Roman Ryba, Miroslav Růžička, Oldřich Lošťák všichni 174 bodů, 15. Renáta Benešováv 172 bodů, 16.-17. Lukáš Antl, Michal Lužný oba 170 bodů,
18.-19. František Sedlák, Jana Klusová všichni 169 bodů, 20.-22. Bob Hála, František Grulich, David Gryglák všichni 168 bodů, 23.-24. Jitka Vlachová,
Antonín Daněček oba 166 bodů, 25.-28. František Svobodník, Květoslav Nejezchleba, Karel Štěpánek, Jakub Jamrich všichni 165 bodů, 29. Richard Vaverka 164 bodů, 30. Michal Petržela 163 bodů, 31.-33. Jaromír Seidler, Jaromír Přecechtěl, Ladislav Šťastný všichni 162 bodů, 34.-37. Drahomír Duchek,
Petr Musil, Josef Trubka, Jan Vysloužil všichni 161 bodů, 38.-43. Zdeněk Halenka, Libor Nakládal, Martin Hlavinka, Zdenek Pazdera2, Vladimír Kouřil,
Jaroslav Drábek všichni 160 bodů, 44.-48. Zdeněk Majer, Tomáš Lakomý, Kamil Kohoutek, Petra Halousková, Jiří Paul všichni 158 bodů, 49. Květoslav
Lužný 157 bodů, 50.-53. Edvard Drtil, Eva Halousková, Stanislav Konupka, Miroslav Coufalík všichni 155 bodů, 54.-56. Jiří Spáčil, Jiří Kočař, David Blahák všichni 154 bodů, 57. Lukáš Král 153 bodů, 58.-60. Miroslav Pluháček, Karel Sklenář, Vladimír Staněk všichni 151 bodů, 61.-62. Petr Látal, Ladislav
Pírek oba 150 bodů, 63.-64. Ivo Zmeškal, Jaroslav Jordán oba 149 bodů, 65.-67. Jan Buigl, Pavel Novák, Roxana Müllerová všichni 148 bodů, 68.-72.
Michal Polehla, Vladimír Kaštyl, Josef Soldán, Petr Přibyl, Jiří Svozil všichni 147 bodů, 73. Libor Doležel 146 bodů, 74.-75. Tomáš Frňka, Lenka Karásková všichni 145 bodů, 76.-78. Vladimír Krč, František Vysloužil, Klára Knápková všichni 143 bodů, 79.-80. Zdeněk Langr, Oldřich Trávníček, všichni
142 bodů, 81. Roman Prokeš 141 bodů, 82.-83. Jiří Svoboda, Jiří Hájek oba 140 bodů, 84.-85. Tereza Kučerová, Miluše Musilová oba 139 bodů, 86.
Miloslav Brázda 138 bodů, 87. Vendula Musilová 137 bodů, 88. Rostislav Spáčil 136 bodů, 89.-90. František Horák, Jakub Zatloukal oba 134 bodů, 91.
Miloslav Karásek 133 bodů, 92. E. Mičková 131 bodů, 93. Magdaléna Vránová 130 bodů, 94. Oldřich Horák 129 bodů, 95. Vladimír Franc 128 bodů, 96.
Zbyněk Lošťák 127 bodů, 97. Vlastimil Dostál 125 bodů, 98.-99. David Karhan, Martin Lužný oba 123 bodů, 100. Věra Jurenková 118 bodů, 101. Pavel
Kucharčuk 111 bodů, 102. Martin Kučera 110 bodů, 103. Lukáš Frys 105 bodů, 104.-105. Vlastimil Rybařík, Radovan Vičar oba 104 bodů, 106. Bohumil Pražák 102 bodů, 107. Božena Jahnová 100 bodů, 108. Markéta Kaštilová 99 bodů, 109. Aleš Rus 98 bodů, 110. Tomáš Gottwald 93 bodů, 111.
Dušan Vrána 89 bodů, 112. Matěj Nakládal 86 bodů, 113. Jiří Možný 83 bodů, 114. Karel Brachtl 79 bodů, 115. A. Vičar 78 bodů, 116. Jiří Svobodník
77 bodů, 117. M. Slezák 76 bodů, 118. Majka Lusková 73 bodů, 119. Michal Brachtl 72 bodů, 120. K. Spartakus 70 bodů, 121. Lukáš Vyroubal 64 bodů,
122. O. Vymazal 63 bodů, 123. Anna Svobodníková 57 bodů, 124. David Dostál 55 bodů, 125.-126. Martin Matušů, N. Frysová oba 50 bodů, 127. L.
Frňka 41 bodů, 128.-130. Jindřich Stach, P. Sekanina, P. Zajíček všichni 40 bodů, 131. Marie Nejedlá 37 bodů, 132. Jan Vítek 34 bodů, 133. Ondřej Nejezchleba 33 bodů, 134. Jan Makovec 32 bodů, 135. Ondřej Nejezchleba 27 bodů, 136. J. Doležel 23 bodů, 137.-138. Bohumír Arnošt, H. Prášilová oba
13 bodů, 139. M. Vojkůvková 11 bodů, 140.-142. J. Vymazal, Z. Jurenka, L. Kürti všichni 8 bodů, 143.-144. A. Složil, M. Hálová oba 7 bodů, 145.-146.
E. Zapletal, Jaroslav Ježek oba 6 bodů, 147.-148. J. Petz, J. Procházka oba 5 bodů, 149. Jan Kubalák 4 body, 150.-151. D. Navrátil, David Prášil oba 2 body.

partneøi fotbalové devítky

1. Radek Motal 107 bodů, 2. Miloslav Ondrouch 104 bodů, 3. František Svobodník 102 bodů, 4. František Grulich 101 bodů, 5. František Patz 99 bodů,
6.-8. Lukáš Antl, Jaroslav Kouřil, Jiří Horák všichni 98 bodů, 9.-10. Pavla Maliňáková a Rudolf Trefený oba 94 bodů, 11.-13. Jiří Paul, Karel Štěpánek, Petr
Müller oba 93 bodů, 14. Oldřich Lošťák 92 bodů, 15.-16. Jiří Kočař, Květoslav
Nejezchleba oba 91 bodů, 17.-24. Jaromír Seidler, Antonín Daněček, Libor
Nakládal, Roman Ryba, František Sedlák, Karel Sklenář, Josef Václavík, Jan Vysloužil všichni 90 bodů, 25.-27. Kamil Kohoutek, Petra Halousková, Vladimír
Kouřil všichni 89 bodů, 28.-29. Petr Látal, Zdenek Pazdera1 oba 88 bodů, 30.35. Bob Hála, Drahomír Duchek, Petr Musil, Petr Přibyl, Jana Klusová, Jakub
Jamrich všichni 87 bodů, 36.-44. Jitka Vlachová, Richard Vaverka, Jaromír
Přecechtěl, Eva Halousková, Miroslav Růžička, Josef Trubka, Michal Lužný,
Petr Müller, David Gryglák všichni 86 bodů, 45.-46. Vlastimil Rybařík, Ladislav Šťastný oba 85 bodů, 47. Zdeněk Majer 84 bodů, 48.-50. Jiří Možný, Ivo
Zmeškal, Věra Jurenková všichni 83 bodů, 51.-55. Jiří Spáčil, Renáta Benešová,
Roman Cibulka, Miroslav Coufalík, Vladimír Staněk všichni 82 bodů, 56.-59.
Edvard Drtil, Jaroslav Jordán, Květoslav Lužný, Ladislav Pírek všichni 81 bodů,
60.-61. Michal Petržela, Jaroslav Drábek oba 80 bodů, 62.-65. Zdeněk Halenka, Vladimír Kaštyl, Josef Soldán, Lukáš Král všichni 79 bodů, 66.-67. Tomáš
Lakomý, David Blahák oba 78 bodů, 68.-71. Zdeněk Langr, Jiří Svobodník,
František Vysloužil, Roxana Müllerová všichni 77 bodů, 72.-77. Tereza Kučerová, Michal Polehla, Martin Hlavinka, Zdenek Pazdera, Jiří Svoboda, Jiří Svozil
všichni 76 bodů, 78.-80. Oldřich Trávníček, Pavel Novák, Stanislav Konupka
všichni 74 bodů, 81.-86. Roman Prokeš, Miluše Musilová, Vendula Musilová,
Jiří Hájek, Miroslav Pluháček, Miloslav Karásek všichni 73 bodů, 87.-88. Jan
Buigl, Tomáš Frňka oba 72 bodů, 89.-91. Vladimír Krč, Miloslav Brázda, Vlastimil Dostál všichni 71 bodů, 92.-94. Božena Jahnová, Oldřich Horák, František Horák všichni 70 bodů, 95. Vladimír Franc 68 bodů, 96.-97. Libor Doležel, Lenka Karásková oba 67 bodů, 98.Klára Knápková 66 bodů, 99. Rostislav
Spáčil 65 bodů, 100. E. Mičková 62 bodů, 101. David Karhan 61 bodů, 102.
Magdaléna Vránová 58 bodů, 103. Markéta Kaštilová 56 bodů, 104. Zbyněk
Lošťák 53 bodů, 105. Jakub Zatloukal 51 bodů, 106.-107. Martin Matušů,
Majka Lusková oba 50 bodů, 108. David Dostál 49 bodů, 109.-110. Tomáš
Gottwald, Martin Kučera oba 48 bodů, 111. Martin Lužný 46 bodů, 112.
Matěj Nakládal 41 bodů, 113. Jindřich Stach 40 bodů, 114. Radovan Vičar
39 bodů, 115. Marie Nejedlá 37 bodů, 116.-118. Lukáš Frys, Michal Brachtl, P. Kucharčuk všichni 35 bodů, 119. Jan Vítek 34 bodů, 120. Ondřej Nejezchleba 33 bodů, 121. Jan Makovec 32 bodů, 122. Bohumil Pražák 30 bodů,
123. Dušan Vrána 28 bodů, 124. Karel Brachtl 24 bodů, 125. K. Spartakus 22
bodů, 126.-128. Aleš Rus, A. Vičar, Lukáš Vyroubal 21 bodů, 129. M. Slezák
14 bodů, 130. Bohumír Arnošt 13 bodů, 131. Anna Svobodníková 10 bodů,
132. N. Frysová 9 bodů, 133.-134. A. Složil, M. Hálová oba 7 bodů, 135.-136.
E. Zapletal, Jaroslav Ježek oba 6 bodů, 137. P. Zajíček 5 bodů, 138.-140. Jan
Kubalák, H. Prášilová, M. Vojkůvková všichni 4 body, 141.-142. D. Navrátil a
David Prášil oba 2 body, 143. J. Doležel 1 bod.

