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Michal KADLEC
PROSTĚJOV Jak jsme již informovali, podle našich zdrojů měl
šestnáctiletý Diego P. z Prostějova umlátit k smrti bezdomovce,
jehož bezvládné tělo s brutálně rozbitou hlavou bylo nalezeno
poslední červnový den letošního roku ve výkopu v ulici Předina
poblíž Husova náměstí. Večerník přinesl také exkluzivní výpověď
Ladislava Lakatoše, otce mladíka. Ten jakoukoliv účast Diega na
vraždě popřel a tvrdil, že syn sedí ve vazební věznici úplně kvůli
něčemu jinému. A my už víme proč!
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rychlý
Veerník
V Nezamyslicích hynou psi
Nezamyslice (mls) - Veterinární
lékařka upozorňuje, že se v Nezamyslicích objevilo již několik případů
parvovirózy. Jde o vysoce nakažlivé
a nebezpečné onemocnění psů, které
často končí úhynem. Projevuje se silným zvracením, průjmem a neochotou přijímat potravu. Pokud se podobné příznaky u psa objeví, mají majitelé
zvířat ihned paní doktorku navštívit
a udělat si speciální testy na potvrzení
tohoto onemocnění. Nemoc není
přenosná na lidi ani jiná zvířata.

Budou naštvaní
Prostějov (mik) – Smlouva o převodu pozemků za místním nádražím
z Českých drah na nového majitele
statutární město Prostějov ještě stále
není stvrzena podpisy, a tak bezdomovci mohou i v těchto dnech
obývat polorozpadlé domky za kolejemi. Ty ale magistrát hodlá ihned
po nabytí majetku okamžitě zbourat.
„Normálně zde nocujeme, a jestli nás
odtud bude chtít někdo vyhazovat,
budeme hodně naštvaní. Dělat něco
proti tomu ale nemá cenu, policajti
by nás stejně vyhodili,“ vyslechl si
Večerník od jednoho z mužů bez trvalého přístřeší nad hlavou. Právě on
přespává za místních nádražím podle
svých slov už pět let.

FOTO

VEÈERNÍKU JSOU BRONZOVÍ
Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Populární socha básníka Jiřího
Wolkera sedícího na prostějovském náměstí
je z bronzu. Ze stejného materiálu se vyrábějí
také medaile, které úspěšní sportovci získají
za třetí místo. Právě s tím se z amerického letoviska Las Vegas nedávno vrátil Prostějovan
Jiří Procházka, který se stal třetím nejlepší
Muscle Modelem na světě. Dokázal přitom
porazit třiatřicet profesionálů.
Z fotografie je jasně patrné, že pokud by se
úspěšný kulturista dočkal v Prostějově sochy, byla by určitě dražší než ta Wolkerova.
Padlo by na ni totiž výrazně více bronzu než
na postavu subtilního básníka. A to není vše:
Procházka totiž chce být příští rok zlatý!

Agentura

Hledá se vánoèní strom
Prostějov (mik) – Kdopak by už teď
myslel na Vánoce? Jenže na prostějovském magistrátu už vyhlásili „nábor“ na
dárce, který by městu věnoval vánoční
strom! „Preferujeme tak jako každým
rokem smrk o výšce zhruba patnácti
metrů. Měl by být rovně rostlý s rovnoměrnými větvemi do všech stran, aby
byl ozdobou a součástí vánoční výzdoby náměstí,“ uvedl Jaroslav Chromek,
vedoucí odboru správy a údržby prostějovského magistrátu. Kdo z regionu
podobnou nabídku bude mít, může ji
oznámit na uvedeném odboru.

WOLKER I PROCHÁZKA

Problémy s havarijním technickým stavem dálničního nadjezdu
nad Prostějovem jsou vyřešeny. Ale
jak... Estakáda Haná se opravovat
nebude, rovnou se celá zbourá!
„K tomuto kroku jsme se přiklonili a definitivně o něm rozhodli
teprve včera, kdy nás prostějovský
náměstek primátorky Šlehačka
upozornil, že most se už ani opravit nedá. Za poslední týden se z něj
odlouplo celkem patnáct tun beto-

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

**Pondělí**
Basama s fixama. „Díky fixu v Olomouci začali se rojit brouci. Vylézají z plakátů, že prý národ plaká tu,“ rýmovala hudební skupina Žamboši
v souvislosti s aférou řidiče Romana Smetany, který byl odsouzený za pomalování politických billboardů před volbami v roce 2010. I v Prostějově
se nejrůznější „hrdinové“ chopili fixů a začali čmárat nápisy, které mnohem více než o vyfocených politicích vypovídají o nich samých. Vandalismem se od začátku týdne zabývají policisté.
•• Úterý ••
Když roste chuť. Se lží je to jako s pivem. Jedna nikdy nestačí... Ukázkovým příkladem lháře, který ani sám nevěří tomu, co říká, je vyučený zedník
Marek Rous. Ten u soudu čelil žalobě, že si půjčil auto, aniž by za něj hodlal
zaplatit.
•• Středa ••
Zahulíme, uvidíme. „Když zahulíš, tak líp řídíš. Vždyť pravdu najdeš ve vínu
a srandu v pervitinu...“ O tomto je zřejmě přesvědčená čtyřiadvacetiletá řidička,
která sice přišla o řidičák, zato jezdí dál zfetovaná. Policisté ji naposledy zastavili
v Plumlovské ulici.
•• Čtvrtek ••
Skládka zdarma. Co dnes dostanete zadarmo? V Určicích prý zcela zdarma
ukládali tisíce tun zeminy, stavební sutě a dalšího odpadu. Všichni tak činili
s opravdovým nadšením až se zdejší „uzavřená“ skládka zdvojnásobila. Vše
probíhalo pod dohledem někdejšího starosty Vlastimila Konšela, který kvůli
tomu skončil před soudem.
•• Pátek ••
Opravený organ zazněl. Víte, jak se řeknou varhany slovensky? Ne, není to
chvíle, „kedy sa varí Hana“, ale jednoduše organ. Po čtyřech letech opět zazněly
opravené varhany v kostele Povýšení svatého Kříže během poutní mše svaté,
která předznamenala prostějovské hody.
•• Sobota ••
Hanáci sobě. Přijde Hanák do restaurace a ptá se: „Máte kolo?” „Ne, kolo fakt
nemáme,“ reaguje číšník. „Tak fanto!“ My Hanáci máme nově i svoji vlastní ambasádu, ve které můžeme obdivovat dovednost našich řemeslníků. Otevřena
byla v prostorách zámku v Čechách pod Kosířem.
•• Neděle ••
Skvělej nápad? „Začínám chápat jednu věc, že neprorazím hlavou zeď a nečekaně je to dobrá zpráva,“ zpívá v písni „Skvělej nápad“ Aneta Langerová. Těžko
říct, jaké nejrůznější nápady se honí hlavou sympatické zpěvačky. Přestože se
před osmi lety veřejně přiznala ke své homosexuální orientaci, nechala se nedávno slyšet, že by po vzoru své někdejší milenky Olgy Špátové ráda otěhotněla... Její vystoupení se stalo zlatým hřebem letošních Hanáckých slavností.

rubriky
Večerníku
CO NÁS POTŠILO...
Sportu dveře dokořán! Minulý
čtvrtek dopoledne bylo i za účasti
ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy a dalších
politických i sportovních celebrit
slavnostně otevřeno Národní sportovní centrum v Prostějově. Krásnou halou za 130 milionů korun
od státu se město může právem
pyšnit.
CO NÁS UDIVILO…
Káže vodu, pije víno! Další skandál se valí na hnutí Změna pro Prostějov. Tentokrát se provalil malér
na zastupitelku Hanu Naiclerovou.
Tato žena porušila stavební zákon,
když zakoupený dům v Čehovicích měla dle povolení rekonstruovat, známá kazatelka morálky ho
však rovnou zbourala. Hrozí jí až
500 000 korun pokuty!

Jiího Wolkera i Jiího Procházku nepojí pouze kestní jméno a rodné msto.
Foto: archiv Jiího Procházky
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Estakáda se zbourá, dálnice se odkloní!
nu a navíc vypadává ocelová výztuž pilířů. Toto všechno opravit
by stálo moře peněz. Raději estakádu zbouráme,“ šokoval Agenturu Hóser Martin Smůla, šéf Ředitelství silnic, dálnic a spadlých
mostů. Zároveň naši slovutnou
agenturu upozornil, že řidičům
při průjezdu Prostějovem začnou
krušné časy. „Bourání estakády si
vyžádá hodně času, počítám tak
pět let. Nebude to jak s Oděvním
podnikem, kdy stačilo pár kilo
dynamitu. Během této doby bude
dálnice přes Prostějov uzavřena,
a aby šoféři a hlavně konšelé z prostějovské radnice měli zlost, tak
objízdná trasa povede přes cent-

rum,“ hrozí Smůla. „Nepřijatelné,
žalovatelné, sprosté,“ komentuje
rozhodnutí ředitelství náměstek
primátorky Prostějova pro vše, co
se týká dopravy, Pavel Šlehačka.
„Šlo mi hlavně o to, aby dálničáři udělali vše pro bezpečnost při
průjezdu přes estakádou. Ani já
nejsem zvědavý na to, že by most
spadl a já se i s autem zřítil dvacet
metrů dolů. Ale toto, to jsem fakt
nečekal. Ať si dálnici zavřou, ale
do Prostějova nepustíme jediné
auto,“ slibuje Prostějovanům Šlehačka.
Negativní postoj radnice měl za
následek jiné rozhodnutí, o kterém se Agentura Hóser dozvěděla

v posledních hodinách. „V tom případě se už vykašleme na výstavbu
nové estakády, ale dálnici prostě
odkloníme. Zbouráme pár baráků ve Vrahovicích, zrušíme městský hřbitov v Prostějově a dálnici
povedeme normálně po zemi. Ať
si Prostějováci vypíchnou oči,“
propadl zlosti šéf ŘSD a spadlých
mostů Martin Smůla. Čekají nás
holt krušné časy...
Za Agenturu Hóser Majkl

íslo

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.

BOHDAN HANZLÍK

4 500
Podle sdělení mluvčího prostějovských policistů poškozený chlapík nahlásil, že jej
někdo na chodníku u křižovatky s ulicemi Šafaříkovou
a Sladkovského obral o taštičku, kterou měl zavěšenou
na rameni. A v ní mobil, klíče
a skládací nožík. To vše bratru za čtyři a půl tisíce korun...

Podle nejnovější statistiky Úřadu práce je nyní právě tolik obyvatel Prostějovska ve věku od 18
do 64 let bez zaměstnání. Je to
o tři klienty více než předchozí
měsíc, ale i tak patří náš region
k těm s absolutně nejnižší nezaměstnaností.
ZAUJALA NÁS...

ANETA LANGEROVÁ

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Procházet po flámu v časných ranních hodinách Olomouckou ulicí v Prostějově se
sakra nevyplácí. Čtyřiačtyřicetiletý muž, který v alkoholovém rauši šel po chodníku,
byl totiž okraden. Dotyčný to
alespoň tvrdí policistům, kteří
zahájili pátrání po zatím neznámém pachateli.

ZACHYTILI JSME

Foto: internet

Zpěvačka, hudebnice a vítězka
soutěže Česko hledá SuperStar
z roku 2004 svým vystoupením
na náměstí T. G. Masaryka uzavřela letošní Hanácké slavnosti
v Prostějově. Koncert populární
zpěvačky rozezpíval celé centrum
a byl vydařenou tečkou za letošními hody.
ZASLECHLI JSME…

„DIEGO NENÍ ŽÁDNÝ
BUZERANT A TOMU
PEDOFILOVI
SE BRÁNIL!“
Ladislav Lakatoš svérázné brání
šestnáctiletého syna, kterého měl
údajně obtěžovat sedmašedesátiletý Josef S. Čtěte na straně 30!

se narodil 13. července 1960 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 10. září 2018.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 58 do
60 let, měří mezi 175 až 185 centimetry,
má střední postavu, šedobílé vlnité vlasy
a nosí plnovous.

POÈASÍ v regionu

VERONIKA FORGÁČOVÁ

Ètvrtek 28/12 °C

se narodila 23. prosince 2005 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 11. září 2018.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 15 do 16
let, měří okolo 155 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a hnědočerné vlnité
vlasy.

Pátek

Pondìlí 25/11 °C
Naděžda

Úterý

25/13 °C

Støeda

28/15 °C

Kryštof
Zita
Oleg

27/12 °C
Matouš

Sobota 25/11 °C
Darina

Nedìle 22/11 °C
Berta
Zdroj: meteocentrum.cz
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NEPADL,
PORUŠUJE ZÁKON! ROZSUDEK
Konšel jde do voleb

NAICLEROVÁ
vodu,le víno
m
e
š
v
e
pije a

ního domku, který koupila. Jenže ten
celý zbourala a místo něj staví prakticky
novou nemovitost,“ ozval se redakci Večerníku muž z Čehovic, který si nepřál
zveřejnit své jméno. „Nerad bych, aby
na mě posílala nějaké udání,“ zdůvodnil
svůj postoj s omluvou.
Při podobných záležitostech může
jít o drby či určitou závist někoho
druhého. Obzvlášť teď před volbami. Večerník si tak vše ověřil přímo
na prostějovském stavebním úřadu.
A dozvěděli jsme se, že na stavbě
sídla Hany Naiclerové v Čehovicích
opravdu něco nesedí.
„Přibližně před hodinou jsem provedl
zběžnou kontrolní prohlídku z vnějšku stavby ´Rekonstrukce a přestavba
rodinného domu´ na inkriminované
adrese v Čehovicích,“ sdělil Večerníku
ve středu 12. září po poledni Jan Košťál,
vedoucí odboru stavebního úřadu prostějovského magistrátu. „Podle schválené projektové dokumentace bylo
uvažováno, že uliční obytná část stavby
bude zcela odstraněna a opět nově vystavěna a samostatný objekt ve dvoře
bude rekonstruován. Toto bylo dodrženo. Ale i při zběžné prohlídce je zřejmé, že stavba je prováděna v rozporu se
schválenou projektovou dokumentací,
což je přestupek proti stavebnímu zákonu. Stavební úřad proto zahájí příslušná
správní řízení. Na doplnění mohu uvést,
že stavba je prováděna na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a provedení stavby, která nahrazuje stavební povolení,“ poskytl nám
oficiální stanovisko Jan Košťál.
Jakmile se zmínil o porušení stavebního
zákona, požádali jsme jej, zda by mohl
být konkrétnější? „Co se týče konkrétního porušení stavebního zákona při
rekonstrukci a přestavbě rodinného

NA VÁŠ NÁMÌT
PROSTĚJOV Během svého čtyřletého působení v prostějovském zastupitelstvu nevytvořila pro občany
vůbec nic. Místo toho na sebe upozorňovala jen věčnými připomínkami a stížnostmi. Stala se součástí
„křičící“ části opozice, která netvořila, nebyla konstruktivní, ale o to více
spřádala konspirace a posílala oznámení na všechny možné instituce.
Dokonce i proti zájmům Prostějova,
když do městské pokladny dorazily
finanční prostředky v rámci dotace!
Teď se ale ukazuje, že hra na Mirka
Dušína není tak svatá! Jak se totiž Večerník dozvěděl, proti Haně Naiclerové (nezařazená) má být například
brzy vedeno správní řízení. Podle
slov vedoucího stavebního úřadu se
zastupitelka provinila proti stavebnímu zákonu při stavbě jejího „hradu“
v Čehovicích!

Michal KADLEC
Hana Naiclerová před časem zakoupila
starší rodinný domek na samém okraji
Čehovic. Ten ale údajně celý zbourala
a na uvolněném pozemku začala stavět
zbrusu nové honosné sídlo. Kde na něj
vzala, ponechme stranou, to je víceméně její soukromá věc. Tím už ale není
fakt, že měla porušit stavební zákon.
Obyvatelé Čehovic totiž upozornili Večerník na jisté nesrovnalosti...
„Nebudu hodnotit to, že dům, který
paní Naiclerová tady staví, se do naší
obce vůbec nehodí. Je to takový malý
hrad, který do zástavby okolo vůbec nepatří. Co mi ale vadí víc, je skutečnost, že
prostějovská zastupitelka měla stavební
povolení pouze na rekonstrukci původ-

Za její „hrad“ v Čehovicích
hrozí pokuta až půl milionu

Prostjovská zastupitelka Hana Naiclerová prý o žádném prohešku netuší...
2x foto: Michal Kadlec
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v Čehovicích,
že řízení vedená stavebním úřadem jsou
neveřejná a stavební úřad ještě neprovedl oficiální kontrolní prohlídku. Z uvedených důvodů tedy nelze podat konkrétní informace,“ omlouval se Košťál.
Přesto Večerníku potvrdil, že stavební
úřad připravuje proti Haně Naiclerové
správní řízení. „Pokud se jedná o výši
pokuty, která hrozí stavebníkovi za
přestupek proti stavebnímu zákonu, ta
může dosáhnout až pět set tisíc korun,“
uzavřel vedoucí odboru stavebního
úřadu Magistrátu statutárního města
Prostějova.
Dopídit se konkrétní reakce od
Hany Naiclerové byl ze strany Večerníku téměř nadlidský výkon. Naše
redakce prostějovské zastupitelce
poslala konkrétní otázky, na které
však vůbec neodpověděla. Místo

Zastupitelé si hráli

Ze zzápisníku
p

na novináe

PROSTĚJOV Očekávanou a tolik diskutovanou tiskovou konferenci společnosti Manthellan zahájil v úterý 11. září
mluvčí společnosti Juraj Aláč a představil dvě hlavní postavy, a sice jednatele
Richarda Morávka a generálního manažera projektu Galerie Prostějov Lukáše
Čepelku. Oba dva odpovídali na dotazy
zhruba tuctu novinářů. A nejen jich...
Na tiskovku, která se konala přímo ve
Společenském domě, ale rovněž přišli dva

Jen tak má paní učitelka čas na každého prvňáčka. A to je přesně to,
co nejvíce potřebuje malý človíček,
který poprvé vstoupí do obrovské,
neznámé budovy plné cizích velkých
lidí. Je toho tolik nového: dlouhé
chodby, které vedou neznámo kam
a o přestávkách jsou plné velkých
a hlučných dětí, hodiny sedět v lavici, mít na ní všechno včas nachystáno a učit se „kreslit“ přesné tvary,
kterým se říká písmena. Pokud má
prvňáček vše zvládnout, potřebuje
jediné: aby ho paní učitelka alespoň
občas pohladila a pochválila, když už
tu není maminka.
Máme skvělé učitele, kteří chtějí a umí poskytnout dětem pocit
bezpodmínečného přijetí, bezpečí.
Ale je téměř nemožné takový úkol
splnit ve třídě, ve které je třicet dětí.
Proč nemáme první třídy s nejvýše
patnácti žáky? Školy jsou tak zoufale
podfinancované, že ředitelé nemají
prostředky na zaplacení dalšího učitele, byť jen pro první třídu. Stále se
mluví o zvyšování platů učitelů. Učitelé si bezesporu zaslouží vyšší platy,
ale platy nejsou jediným problémem
v nedostatečném finančním zajištění
našeho školství.
Jako senátor budu usilovat o to, aby
školy měly dostatek finančních prostředků i pro naše prvňáčky.
Mgr. Jaroslav Fidrmuc,
kandidát do Senátu
www.JaroslavFidrmuc.cz

18091310991

18091311010

Dětí v první třídě
by nemělo být víc
jak patnáct

prostějovští zastupitelé. Zuzana Bartošová
(KDU-ČSL) pokládala oběma představitelům Manthellanu dokonce hodně
štiplavé otázky, pozadu nezůstával ani Josef Augustin (KSČM), kterýý se dokonce
prezentoval jako redaktor
komunistických Haló notte
vin! Že by vystudovaný
na
právník našel při končící
stran
politické dráze tak rychle
19
novou zábavu? (mik)

toho
to
ho se
s ptala ona, zejména na
tto,
o kdo nám informace
o její stavbě poskytl a proč
tto chceme psát. „Žádnéh
ho přestupku jsem se ned
dopustila. Je to fakt, a měli
byste ho respektovat,“ dalo se vyčíst
ze série jejích e-mailů zaslaných redakci Večerníku. Proč ale starý dům
na okraji Čehovic zbourala a staví
tam nový, když měla stavební povolení čistě na rekonstrukci, to jsme se
nedozvěděli...
Vývoj celé kauzy bude Večerník i nadále sledovat. Stejně tak se budeme
ptát na to, zda Hana Naiclerová bude
v novém domě v Čehovicích také žít
a bude tam mít trvalé bydliště. Pak by
ovšem nemohla kandidovat do prostějovského zastupitelstva. Protože jinak
by se dopustila stejného „prohřešku“
jako například Jaroslav Šlambor, kterého opozice tolik plísnila za bydliště ve
Skalce. A nyní by sama Naiclerová byla
ve stejné situaci. Prstě v duchu přísloví,
kážu vodu, piju víno...

PROSTĚJOV „Návrat zdravého rozumu – konec dema- PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
gogie.“ Tak se jmenuje kandidátka do letošních komunál- pro Večerník
ních voleb, v jejímž čele stojí Martin
dvaašedesátiletý Vlastimil ZAORAL
Konšel. Ještě než se občané
Určic vydají k urnám, vyslechne si jejich někdejší dlouholetý
starosta nepravomocný rozsudek soudu. Uplynulý čtvrtek se
totiž u prostějovského soudu konalo předposlední hlavní líčení v kauze, ve které je exstarosta žalován z toho, že na uzavřenou skládku nechával zhruba dvacet let nezákonně ukládat
odpad. To poslední je naplánováno na zítřek, tj. úterý 18. září.
Večerník bude opět u toho!

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 13
BYLI JSME
U TOHO

Vlastimil Konšel u soudu se svým advokátem Pavlem Kvíalou.
Foto: Martin Zaoral
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V ČUNÍNĚ JE HOTOVO! „CHUDINKA Z FRANCIE“
Rozdíl výšky krajnice
a okolního terénu má
časem vyřešit štěrk

se „přestěhovala“ do Vídně
a zvesela už zase ŘÁDÍ DÁL

Silnice v unín získala perfektní asfalt. Pipomínky místních se mají postupn ešit, kdy se tak
stane, však zatím není známo.
Foto: Michal Kadlec

musí zvládnout pořádný schod,“ vyjádřil se pro
Večerník jeden z místních.
Konická radnice tyto výtky eviduje. „Co se
týče silnice, ta je kompletně hotová, žádné
další práce již stavební firma provádět nebude.
Rozdíl v terénu se bude výhledově řešit tak, že
se ke krajnici dosype štěrk,“ nastínil konický
místostarosta Jaroslav Procházka, kterého jsme
se tak zeptali, kdy k úpravám dojde. „Nejprve
na to budeme muset z rozpočtu vyčlenit další
peníze. Rádi bychom co nejdříve, snad to bude
ještě letos, ale konkrétní termín bych v tuto
chvíli nerad zveřejňoval.“
Náklady na opravu silnice vedoucí od budovy
bývalé školy v Čuníně kolem místního potoka až k posledním chatám přišly konickou
městskou kasu na dva miliony korun. (mls)

18090620950

ČUNÍN Řadu let očekávaná oprava silnice
v Čuníně je konečně dokončena! Stalo
se tak po půlměsíční pauze, kdy místním
pod okny zůstala jen kamenitá pláň. Ani
dokončená stavba se však neobešla bez
připomínek.
Původně měla být nová silnice v Čuníně
hotová již koncem července, nakonec se její
dostavba zhruba o dva týdny zpozdila. Stavbaři
během rozdělané práce přesunuli z Čunína
veškerou techniku na dálnici a zpět se vrátili až
po urgencích ze strany konické radnice.
Nový asfaltový povrch místní chválí, přesto
někteří z nich upozorňují na různé nedodělky.
„Týká se to zejména rozdílu mezi výškou nově
položené asfaltové vrstvy a okolního terénu.
Když má člověk přejet z krajnice ke garáži, tak

Napsáno
pred

15. 9. 2008

STRÁŽ POD RALSKEM, PROSTĚJOV
Tahle madam svých podvodů jen tak nenechá! Je tomu již čtyři roky, co jsme jako
první a také jediné médium informovali
o „chudince z Francie.“ Jedná se o zhruba
šedesátiletou ženu, která tvrdí, že žije právě ve Francii, neumí česky, byla okradena
nejčastěji Romy a právě se nutně potřebuje
dostat do Prahy. S touto fintou to zkoušela
na lidi z Prostějova i okolí. Výtečné herečce
se za uplynulé roky podařilo z dobrodinců vymámit částku pohybující se celkově
zhruba v řádu několika stovek tisíc korun!
Aktuální informace pak potvrzují, že jako
STÍN stále obchází nejen region, ale doslova celou republiku!
„Buď je duševně chorá, nebo rafinovaná herečka. Každopádně hraje na city a úspěšně se jí
daří vymámit z lidí peníze.“ Takto jsme již před
čtyřmi lety charakterizovali naši „chudinku
z Francie“. Štíhlá žena vyšší postavy s vlnitými
hnědými vlasy si o peníze nikdy přímo neřekne, díky její smyšlené historce jí ovšem prostředky lidé nabízejí sami.
Na tuto osobu jsme poté dostali řadu upozornění z různých koutů republiky jako například
z Vyškova, Rychnova nad Kněžnou, Hradce
Králové či Svitav. Zatím naposledy o seniorce-podvodnici Večerník referoval v říjnu 2015 nedlouho poté, co se vrátila na Prostějovsko a vymámila z jedné z našich čtenářek další peníze.
To, že svých hereckých výkonů ani po letech
stále nezanechala, aktuálně potvrzuje další
svědectví, které k nám doputovalo ze severu
Čech. Žena své oběti svým výkonem „fas-

Chudinku z Francie všichni popisují jako štíhlou zhruba šedesátiletou ženu vyšší postavy s vlnitými hndými vlasy.
Ilustraní foto: archiv Veerníku

cinuje“ stále stejně a z lidí dokáže vymámit
i relativně vysoké částky. Svoji historku však
po letech přece jen malinko obměnila...
„Přesně tuhle paní jsme viděli stopovat u Stráže pod Ralskem. Ač nebereme stopaře, jí nám
bylo líto. Vypadala tak zoufale! Trvale prý bydlí
ve Vídni, měla úžasný přízvuk, okradli ji cikáni
na nádraží a také popis dámy seděl. Stálo nás to
čtrnáct set korun, které jsme jí dali na autobus
do Prahy a na jízdenku do Vídně. Můj skeptický manžel naletěl úplně stejně jako já. Ale přece jen mi to nedalo. Proto jsem zavolala do Děčína, jestli tam byl někdo přepaden a oloupen
na nádraží. Ukázalo se, že nebyl. A její e-mailo-

vá adresa také neexistuje. Fakt dobrý herecký
výkon a možná je i trochu šílená,“ popsala své
setkání s naší „chudinkou“ Iva Hollanová.
Přestože by stará paní zasloužila za své herecké
výkony Oscara, zdá se, že pouliční divadlo ji
baví víc než filmové plátno. Vzhledem k tomu,
že jí stále vynáší slušné peníze a neexistuje nikdo, kdo by ji dokázal zastavit, bude si s největší pravděpodobnosti tímto způsobem přivydělávat k penzi, dokud jí to zdraví dovolí.
Jestliže už s touto ženou máte svoji zkušenost, napište nám do redakce na e-mail:
vecernik@pv.cz!
(mls)

Základní škola v Rejskov ulici: KONEC!
Dva roky projednávali prostějovští konšelé neutěšenou situaci
týkající se místního školství. Dětí
je málo a základních škol moc.
Od začátku bylo jasné, že jedna
celá základní škola musí padnout.
Nejprve se hodně nahlas mluvilo
o zrušení té na Skálově náměstí.
Nyní je ale rozhodnuto jinak!
Už zítra radní doporučí zastupitelům schválit zrušení „Rejskovy ško-

ly“, na kterou tak připadl pověstný
Černý Petr. Zařízení s více než stoletou historií ukončí svoji činnost
k poslednímu červnu 2009! A děti?
Ty přejdou od nového školního
roku na základní školu v Palackého ulici. Tuto zprávu se Večerník
dozvěděl na konci minulého týdne.
A popravdě řečeno, radním se únik
této informace moc nelíbil... „Určitě toto naše rozhodnutí přinese

negativní reakce. Věřím ale, že tato
reorganizace, byť se negativně dotkne některých zúčastněných, bude
ve svém důsledku znamenat zkvalitnění prostějovského základního
školství. Město Prostějov bere otázku školství a investic jako jednu ze
svých priorit, ale musí se přihlížet
také na efektivitu jeho fungování,“
sdělil nám místostarosta Prostějova
Pavel Drmola, do jehož kompe-

tence školství patří. „Samozřejmě
kroky, které činíme, mohou být pro
některé obyvatele nepříjemné. Ve
vztahu k rodičům dětí z ‚Rejskovy
školy‘ musím říct, že změny jsou
připraveny tak, aby se žáků dotkly
minimálně. Žáci tedy změní pouze prostředí, možná budou muset
někteří udělat pár kroků navíc, než
dorazí do školy,“ uvedl mimo jiného radní Jiří Pospíšil, který je záro-

jak šel čas Prostějovem ...

Žeranovská II

Narodil se tam Ferdinand Wolker. Zajímavostí je, že 19. dubna 1873 se v dom íslo 22 narodil
otec básníka Jiího Wolkera Ferdinand. Jednalo se o populární osobnost prostjovské eské spolenosti, a to i pesto, že se narodil v chudých pomrech. Jeho tatínek byl kožešník a zemel, když bylo
malému Ferdinandovi jedenáct let. Pozdji se vypracoval na zámožného bankovního úedníka a jako
takový koupil dm pímo na hlavním prostjovském námstí. Tam se narodil a vyrstal i jeho syn Jií.
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

18091310990

Příště: Nerudova ulice
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Více na

www.recall.cz

veň ředitelem základní školy v Palackého ulici, kam děti z ‚Rejskovy
školy‘ přejdou.
V úterý se na půdě zastupitelstva
města dá na toto téma očekávat velice horká diskuse. Chtěli jsme získat
vyjádření současného ředitele ZŠ
v Rejskově ulici, bohužel se nám
ho nepodařilo ve škole zastihnout
a poté nezvedal ani mobilní telefon.

AKTUÁLNÍ
KOMENTÁ
VEERNÍKU
Zastupitelstvo právě před deseti
lety základní školu v Rejskově
ulici skutečně zrušilo. A jak si pamatujeme, hlasování se opravdu
neobešlo bez emočních projevů
a také bez petice stovek rodičů.
Ale stalo se, a dneska si už možná vzpomene jen pár lidí, že
na začátku Rejskovy ulice byla
někdy základní škola. Budovu
krátce po jejím zrušení obsadila
Střední odborná škola obchodu
a podnikání, které se tam výborně daří dodnes. Část prostor
pak zabrala „zdravka“. V každém případě bylo v roce 2008
zapotřebí řešit palčivý problém
s nedostatkem dětí a naopak se
zbytečně nabobtnalou kapacitou
míst ve třídách základních škol.
Tento problém se však přenáší
i do současné doby, což nejednou
Večerníku přiznala současná náměstkyně pro školství Ivana Hemerková. Dětí je totiž znovu čím
dál tím méně. Zatím jsme ujišťováni, že pád další školy v plánu
není. Ale dá se na to spolehnout?
(mik)
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s mstskou policií

Týrání? Ne, rýže!

Ilustraní foto: internet

Předminulou neděli 9. září vpodvečer se
na linku 156 obrátil Prostějovan s tím, že
má v centru města konflikt s jiným mužem cizí národnosti. Spor vznikl kvůli
podezření oznamovatele, že má cizinec
v igelitovém pytli nějaké zvíře, které týrá.
Po kontrole strážníků vyšlo najevo, že
v pytli je rýže. Cizinec se s oznamovatelem odmítal bavit kvůli jeho opilosti.
To se však podnapilému muži nelíbilo,
a proto vše nahlásil. Hlídka mezi dvojicí
nezpozorovala žádné protiprávní jednání. Situace se na místě vysvětlila.

Ležel s flaškou vína
V pondělí 10. září odpoledne byl
nahlášen ležící muž na lavičce před
základní školou v ulici Kollárova.
Strážníci tam našli jednašedesátiletého
podnapilého muž bez domova. Na
zemi měl rozpitou dvoulitrovou láhev
vína. Chlapíka upozornili na porušení
vyhlášky města, která zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství ve vzdálenosti sto metrů
od budovy školy. Nedopitá láhev mu
byla odejmuta.

Pivo raději vylil...
Minulé úterý 11. září dopoledne byl
v ulici Olomoucká u domu služeb zjištěn hlídkou strážníků třiapadesátiletý
muž konzumující pivo. Při zpozorování strážníků nedopitý nápoj vylil. Opět
byl hlídkou poučen o svém protiprávním jednání. I zde je vyhláškou zakázáno konzumovat alkoholické nápoje na
veřejnosti.

Opilý si zablokoval
kartu
V brzkých ranních hodinách předminulé neděle 9. září bylo přijato oznámení od řidičky taxislužby o zákazníkovi,
který nemá peníze na zaplacení. Zjištěn
byl pětadvacetiletý muž v podnapilém
stavu, který se nechal přepravit taxíkem
do Prostějova z nedaleké obce. Hotovost na zaplacení částky 501 korun však
u sebe neměl. Při pokusu o výběr peněz
z bankomatu kartu zablokoval, jelikož
nebyl schopen kvůli opilosti udat správný PIN. Hlídkou byl poučen o podezření ze spáchání přestupku proti majetku. V případě neuhrazení částky do
doby, na které se s řidičkou domluvil,
bude záležitost předána příslušnému
správnímu orgánu k dořešení.

Kradené kolo ve křoví
V ranních hodinách minulého úterý
11. září si hlídka nedaleko Kolářových
sadů povšimla kola opřeného ve křoví.
Na Policii ČR bylo zjištěno, že se jedná
o odcizené jízdní kolo. V průběhu šetření se k hlídce přihlásil muž, který údajně
ví, komu kolo patří. Vzhledem k okolnostem byl muž převezen jako svědek
na Policii ČR. Dopravní prostředek byl
předán na služebně službu konajícímu
policistovi k dalším úkonům.

Levanduli proti molům
O půl deváté večer ve čtvrtek 13. září byl
kamerovým systémem zaznamenán
muž, který nožem řezal levanduli ze záhonu ve Smetanových sadech. Dotyčný byl strážníky zastižen při odchodu.
Šestatřicetiletý muž uvedl, že chtěl rostlinu použít proti molům. To, že se dopouští protiprávního jednání, nevěděl.

krimi

STRÁŽNÍCI
SPOUTALI
NIČITELE
BILLBOARDŮ
Za pokreslování politiků až rok basy!
PROSTĚJOV Dobrá práce,
páni strážníci! Už nějaký ten
týden jsou ulice i náměstí
v Prostějově posety billboardy nejrůznějších politických
stran a hnutí či jednotlivých
kandidátů jak do místního
zastupitelstva, tak i do Senátu
ČR. Na tom není nic divného,
vždyť se blíží dvoje volby. Ale
zároveň si veřejnost všímá
i toho, že skoro každý druhý
billboard je poškozen či „zohaven“ různými nápisy. Často
i hodně nevkusnými a sprostými. Strážníkům Městské policie Prostějov se podařilo dopadnout muže, který má několik takových vandalských
činů na svědomí. A to přímo
v centru Prostějova!

Michal KADLEC
Lidová tvořivost opravdu nezná
hranic. Mnohé politické billboardy
jsou v Prostějově počmárány fixou,
některé plakáty dokonce neznámý
pachatel strhl či předvolební stojany alespoň převrhl. Na úmyslné
poškozování těchto poutačů už na

Vandala, který v Prostjov poškozoval poutae politických stran, odvedli strážníci v železech na služebnu Policie R.
2x foto: Michal Kadlec

začátku minulého týdne upozornil
mluvčí prostějovské policie František
Kořínek. „V průběhu pondělí desátého září jsme přijali několik oznámení o poškození celkem šesti
předvolebních billboardů na území
města. Všechny případy šetříme pro
podezření z přečinu poškození cizí
věci. Způsobená škoda byla předběžně
vyčíslena na devět tisíc korun.
Pachatelům těchto skutků v případě
dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok,“ sdělil
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.

Mezitím však došlo k dalším vandalským útokům, ale ve středu
o půlnoci nad jedním z ničitelů
spadla klec. K zadržení došlo díky
kamerám a bleskurychlé reakci
prostějovských strážníků. „V posledním období docházelo neznámým pachatelem k poškozování
předvolebních billboardů různými
hanlivými nápisy na celém katastru.
V dané věci byla provedena opatření
za účelem zjištění a zadržení tohoto
vandala. Ve středu dvanáctého září
kolem půlnoci byl v centru města
při prováděných opatřeních zadržen
dvoučlennou hlídkou strážníků

pachatel, který poškozoval jeden
z billboardů hanlivými nápisy fixem.
Strážníci museli použít donucovací
prostředky, neboť při zadržení kladl
odpor,“ sdělil Večerníku Jan Nagy,
velitel Městské policie Prostějov.
„Při zadržení muže středního věku
nedošlo ke zranění ani ke škodě. Na
zjištění pachatele a jeho činnosti byl
aktivně a úspěšně využit městský
kamerový a dohlížecí systém. Po
zadržení byl pachatel předán Policii
ČR k provedení úkonů trestního
řízení, které v současnosti probíhá,“
dodal šéf prostějovských strážníků
Jan Nagy.

Opilý cizinec ádil v Pemyslovicích:

Kradenou motorku „položil“, těžce se zranil
PŘEMYSLOVICE Tři chyby, jeden trest. Ale pořádný a hodně
tvrdý! V Přemyslovicích došlo
k závažné havárii mladého motorkáře. Šestadvacetiletý cizinec
motorku ukradl, jel na ní bez
ochranné přilby a ještě ke všemu
byl opilý! Není divu, že s rozbitou
hlavou skončil v nemocnici.
Jak oznamuje policejní zpráva, v neděli 9. září před čtrnáctou hodinou
došlo v Přemyslovicích k havárii
motocyklu značky Ducati. Šestadvacetiletý řidič cizí státní příslušnosti
zde při jízdě ve směru od centra na
Pěnčín v levotočivé zatáčce z dosud
přesně nezjištěných příčin nezvládl
řízení a upadl na komunikaci. A protože neměl ochrannou přilbu, utrpěl

mimo jiné i zranění v obličejové části
hlavy. „S těžkými zraněními byl převezen do Fakultní nemocnice Olomouc,“ potvrdil František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckéhop kraje.
Jeden důvod selhání motorkáře
by tu ale byl... „Provedenou orientační dechovou zkouškou policisté
u muže zjistili přítomnost alkoholu
v dechu. S ohledem na zranění ale
nebylo možné provést odborné měření, a proto byl nařízen odběr krve,“
prozradil Kořínek.
Výše způsobené hmotné škody
Foto: Policie R
byla předběžně vyčíslena na 25
000 korun. „Přesné příčiny nehody, licejní tiskový mluvčí s tím, že muž navíc podezřelý i z přečinu neoprávokolnosti i míra zavinění jsou před- užil k jízdě motocykl bez vědomí něného užívání cizí věci,“ sdělil Franmětem dalšího šetření,“ doplnil po- jeho majitelky. „Z toho důvodu je tišek Kořínek.
(mik)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

ZEDNÍK
SI
PŮJČIL
FÁRO,
PATNÁCT
STOVEK
DENNĚ
NEPLATIL
ci
„Pohádkář“ Marek Rous kvůli dluhům přišel
o byt i auto, přesto si zvesela užíval dál...

PROSTĚJOV Znáte komedii Světáci? Tři zedníci v ní zatouží po
pražském nočním životě a za jednu noc v luxusním podniku
jsou ochotni utratit víc, než si mohou dovolit. Na závěr jejich
dobrodružství je sanitka i se zlomenými končetinami odveze zpátky domů k jejich manželkám. Vyučený zedník Marek
Rous dopadl mnohem hůř. Ani on nákladný životní styl neukočíroval, načež postupně skončil v osobním bankrotu a před
soudem. Naposledy se tak stalo uplynulé úterý, kdy při své
výpovědi působil stejně nevěrohodně jako filmoví fasádníci
pokoušející se konverzovat o abstraktním malířství. Večerník
líčení sledoval na vlastní oči.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Třiatřicetiletý Marek Rous u soudu
tvrdil, že si v zahraničí jako zedník
přijde na více jak padesát tisíc korun měsíčně. Už předtím prý coby
zaměstnanec vydělával zhruba o deset tisíc méně. Věřit se mu ovšem

absolutně nedalo. Podvodník
z Olomouce je totiž známý tím, že
k penězům přicházel stále stejně:
od zákazníků coby zedník vybíral
zálohy a práci neodvedl...
Ve svých podvodech pokračoval
i poté, co kvůli dluhům skončil
v osobním bankrotu, načež společně
s partnerkou a dítětem přišel o střechu nad hlavou i o auto. To si obratem půjčil u jedné z prostějovských
společností. Půjčovné však nehradil a tak byl následně pravomocně

odsouzen. Navzdory svým četným
podvodům nakonec od odvolacího
soudu jako „dárek“ dostal pouze
podmíněný trest.
Bezprostředně poté naprosto bezostyšně zamířil do jiné prostějovské
firmy, kde si opět vypůjčil vůz. Denní
nájemné Škoda Superb vyšlo na 1 500
korun za den. Jakmile ale Rous sedl za
volant, už se vracet nehodlal. Dluh narůstal a podvodník se stále jen vymlouval. A tak zástupci firmy podali trestní
oznámení. Policisté posléze odstavené
auto vloni v srpnu vypátrali až v Kadani. „Nebyli jsme přesně domluveni na
tom, kolik má zaplatit,“ snažil se chabě
hájit Marek Rous navzdory tomu, že
předložené SMS zprávy jednoznačně
svědčily o tom, že o povinnosti vrátit
auto dobře věděl. On se však jen neustále vymlouval a sliboval a sliboval...
Proč však auto fakticky nevrátil, na to
ani u soudu nebyl schopen odpovědět.
Pro Rouse to přitom rozhodně není
první ani poslední podobné selhání.

Svtáácku
po han
BYLI JSME
U TOHO

Marek Rous u soudu tvrdil, že si pijde na více jak 50 000 korun msín. Vit se mu píliš nedalo.
Foto: Facebook

Kromě výše zmíněných odsouzení
mimo jiné za to, že od klientů jako živnostník vybíral zálohy, aniž by provedl
práci, jej čeká další žaloba pro podvod.
Té bude čelit u soudu v Břeclavi.
Rozsudek v prostějovské věci dosud
nepadl, hlavní líčení bylo odročeno na
2. října.

5

ERNÁ
KRONIKA
Okradl opilého
Předminulou sobotu 8. září kolem čtvrté hodiny ranní využil
dosud nezjištěný pachatel opilosti čtyřiatřicetiletého muže
a na přesně nezjištěném místě
v Olomoucké ulici, mezi křižovatkami s ulicemi Šafaříkovou
a Sladkovského, mu odcizil taštičku. Tu měl poškozený muž zavěšenou přes rameno, ale s ohledem na svůj stav pachateli v činu
nedokázal zabránit. Spolu s taštičkou přišel muž i o mobilní
telefon, skládací nožík a svazek
devíti klíčů. Celkem způsobenou škodu vyčíslil na bezmála 4
500 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádeže.
Pokud se policistům podaří zloděje dopadnout, hrozí mu až dva
roky vězení.

Ilustraní foto: internet

Podvod
s americkými botami
V říjnu minulého roku reagovala
tehdy čtyřicetiletá žena z Prostějova na inzerát na sociální
síti. Ten nabízel k prodeji zimní
obuv módní americké značky. S prodávající se dohodla na
koupi devíti párů a dle dohody
jí zaslala zálohu ve výši 10 000
korun. V čase termínu dodání
zboží však prodávající kupující
ženu kontaktovala s výmluvou,
že zboží bylo poškozeno při havárii, a bude objednáno nové.
Kupující pojala podezření, že
není vše v pořádku a rozhodla
se od obchodu odstoupit. Své
peníze však do dnešního dne nedostala a prodávající s ní přestala
komunikovat. Proto věc oznámila na policii. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu podvodu. Jako podezřelou ustanovili
sedmačtyřicetiletou ženu z Litoměřic. V případě prokázání viny
a odsouzení podezřelé za uvedené jednání hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Zfetovaná bez řidičáku
Ve středu 12. září půl hodiny po
půlnoci kontrolovali policisté
v Plumlovské ulici osobní automobil značky Volkswagen a jeho
čtyřiadvacetiletou řidičku. Provedeným testem na přítomnost
jiných návykových látek policisté u ženy zjistili přítomnost látek
amphetamin/metamphetamin
a cannabis. Řidička s výsledkem
testu souhlasila a přiznala vykouření tří skleněnek marihuany v úterý 11. září a užití drogy
pervitin přibližně před měsícem. Dalším šetřením policisté
zjistili, že žena má rozhodnutím
Magistrátu města Přerova z července letošního roku vysloven
zákaz řízení všech motorových
vozidel na dobu šesti měsíců.
Pro své jednání je žena nyní podezřelá z přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání
s trestní sazbou odnětí svobody
až na dvě léta a přestupku podle
zákona o silničním provozu. Za
ten jí hrozí pokuta až 20 tisíc korun a zákaz činnosti až na jeden
rok. Další jízdu policisté ženě
zakázali.
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děti, pejsci

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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!

Leontýna Kišová
10. 9. 2018 50 cm 3,00 kg
Prostějov

Diana Balogová
10. 9. 2018 49 cm 2,70 kg
Otaslavice

Kateřina Krejčí
12. 9. 2018 53 cm 3,50 kg
Prostějov

Zuzana Zavadilová
11. 9. 2018 51 cm 3,60 kg
Dubany

Jiří Zháněl
10. 9. 2018 49 cm 3,05 kg
Prostějov

Ella Krejčí
9. 9. 2018 47 cm 2,50 kg
Prostějov

Filip Švach
10. 9. 2018 49 cm 3,70 kg
Prostějov

Nela Hodisová
11. 9. 2018 52 cm 3,70 kg
Prostějov

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

„Rodinu musíme chránit, ne ji likvidovat,“

Z NEMOCNICE ...

Porodnice oteve své sály veejnosti íká kandidátka na senátorku

a dtská lékaka
Jitka Chalánková

Rodina je pro Jitku Chalánkovou
tradiní hodnota, kterou by mla
souasná spolenost chránit. Vadí
jí proto politika státu, která namísto
podpory rodin s dtmi napomáhá rozvolování rodinných vztah
a zpochybuje základní hodnoty.
„Svt se samozejm mní a sama
mám kolem sebe rzn fungující
rodiny. Je to každého vc, stát by se
neml vmšovat do soukromí lidí.
Souasn by ml ale jednoznan
a aktivn chránit a podporovat
tradiní rodinu, ve které se rodí
a vyrstají dti. Práv dti jsou naše
budoucnost,“ je pesvdená nezávislá kandidátka na post senátorky.

Jitka Chalánková souhlasí napíklad
s tím, aby mly maminky po mateské dobré podmínky pro návrat do
práce a slouení pracovního a rodinného života. Souasn je ale pesvdená, že stát by ml se stejnou
energií podporovat matky, které se
rozhodnou pro výchovu více dtí
namísto kariéry. „Rozilují m také
nkteré drobné legislativní zmny,
které v praxi rodinám s dtmi škodí.
Zákon napíklad zavedl povinnost
pedškolní docházky a nesmysln
nahnal do školek i dti, které mají
mladší sourozence a maminky se
jim rády vnují doma. Rodie sice
mají možnost se této povinnosti

Foto: archiv J. Chalánkové
vyhnout, ale musí nesmysln
obíhat úady a shánt potebná
potvrzení,“ uvádí konkrétní píklad
nepátelského opatení vi rodinám Chalánková. Konkrétn toto
opatení se podle ní navíc minulo
úinkem: „Slušné rodiny otravuje
a dti ze sociáln slabších rodin do
školky stejn nedochází.“
Podle ní procházejí rodinné vazby
tžkou zkouškou také ve vztahu ke
starším lenm rodiny. „Úcta ke stáí

je pitom základní hodnota, kterou
bychom mli dtem vštpovat od
narození. Je to urit dležitjší téma
než rzné ideologicky zabarvené
pouky, které do škol šíí nkteré nevládní organizace,“ ví Chalánková.
V Senátu chce proto hlasit bránit tradiní rodinu postavenou
na rodiích a dtech a porozumní mezi generacemi a postavit se pípadným snahám o její
(pr)
zpochybnní.

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍKY!

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.

OLIVER

PICOLO

KAENKA

LORDÍK

je krásný kíženec velkého vzrstu ve vku tí let. Má pátelskou a vyrovnanou povahu. Vzhledem k jeho temperamentu je vhodný jen do zkušených rukou. Je to velmi dobrý hlíese,
da vhodný do domeku se zahrádkou. S fenkou se snese,
na vodítku chodí pkn, trošku tahá.

je dvou až tíletý kíženec malého vzrstu. Ze zaátku
potebuje as, než zane nkomu novému dvovat,
pak je z nj dokonalý spoleník a velký mazel. Vhodný
k domeku se zahrádkou. Na vodítku chodí pkn, jjen
trošku tahá.

je nádherný kíženec stedního vzrstu ve vku zrhuba ti
roky. Bohužel ve svém život nezažila nic dobrého, proto je
ke všemu novému velmi nedvivá. Kdo si získá její dvru,
získá si celé její srdce a vrného spoleníka. Vhodná k dtem
a do rodiny, kde bude jediným pejskem.

je jedenáctiletý nmecký ovák s uhranivým pohledem
velkého vzrstu. Je to nádherný psí ddeek, ale tento
vk by mu nikdo nehádal. Je stále vitální a plný života
a lásky, kterou by chtl sdílet se svým pánekem. Pánee
ka si i velmi dobe ohlídá, není vhodný k dtem.

18091311007

PROSTĚJOV (Lucie Drahošová, tisková mluvčí společnosti Agel)
Prohlédnout si porodní sály, ambulanci i celé novorozenecké oddělení
si mohou budoucí maminky a tatínkové. Nemocnice Prostějov, člen
skupiny AGEL, pro ně připravila na zítřek, tj. úterý 18. září DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
„Budoucí rodiče se dozvědí, jak poznat blížící se porod, kdy jet do porodnice
a co si sbalit s sebou. Během dne otevřených dveří se seznámí nejen s vybavením našeho oddělení, ale i s porodními asistentkami, které pak o maminky
při porodu pečují,“ nastínila Věra Tisoňová, vrchní sestra gynekologickoporodnického oddělení Nemocnice Prostějov s tím, že dnešní maminky se
o porod, předporodní přípravu i o péči o novorozence zajímají více, než v minulosti, a snaží se tak co nejlépe připravit. „Protože při rozběhnutém porodu
mnohdy není příliš času na zodpovězení všech otázek, děláme pravidelně tyto
dny otevřených dveří. Hovoříme zde nejen o přípravě a průběhu normálního i operačního porodu, ale také o tom, co následuje po propuštění domů,
jak o miminko pečovat v prvních šesti týdnech a samozřejmě, že hovoříme
i o přínosu kojení novorozenců mateřským mlékem,“ doplnila vrchní sestra.
Dne otevřených dveří se přitom bude účastnit i několik firem, jejichž reprezentanti předají budoucím maminkám cenné informace vztahující se k nejnovějším
poznatkům k péči o novorozence a připraveny budou i dárečky pro maminky.
Den otevřených dveří gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice
Prostějov se bude konat v úterý 18. září od 14:00 do 18:00 hodin ve druhém
patře pavilonu E. Zájemci mohou přicházet přímo na oddělení i bez předchozí
objednávky. Prohlídky porodnice, stejně jako předporodní kurzy a přednášky,
nabízí Nemocnice Prostějov zájemkyním pravidelně v průběhu celého roku.

Pondělí 17. září 2018
www.vecernikpv.cz
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KOMENTÁ VEERNÍKU
Martin ZAORAL

„Mamataxi“ - když líní rodie plodí líné dti
Skončily prázdniny a provoz v Prostějově pořádně zhoustl. Mnozí z „milujících“
rodičů chtějí před tímto hustým provozem chránit své školou povinné děti.
Proto je každý den vozí autem, přičemž
to často vypadá, že by nejraději zaparkovali přímo ve třídě. Nejde přitom pouze
o předškoláky či prvňáčky, ale i o výrazně
starší děti.
Tito rodiče, kteří svým odrůstajícím
dítkům dopřávají luxus tzv. mamataxi,
situaci jen zhoršují. Nejenže ještě více zahušťují dopravu na silnicích, navíc svým

dětem berou možnost tolik potřebného
přirozeného pohybu a činí z nich nesamostatné bytosti.
Jejich argumenty jsou přitom stále stejné: „Je to moje dítě, miluji jej a chci pro
něj to nejlepší. Díky autu ušetříme spoustu času a dítě se nemusí tahat s těžkou taškou na zádech. A hlavně mám jistotu, že
do školy i ze školy dorazí bezpečně.“
Tento postoj je pouze dokonalým projevem a zároveň i jednou z příčin degenerace celé té naší báječné civilizace. Místo
toho, abychom učili děti samostatnosti,

tak jim „z lásky“ zajišťujeme kompletní
servis, který vede k tomu, že opuštění
jejich dětských pokojíčků pro ně jednou
bude nepředstavitelným problémem.
Už jen samotný pohyb po venku se pro
ně kvůli tomu stane něčím nebezpečným, co jim pouze bere čas, který lze
využít mnohem příjemněji: třeba hraním počítačových her či prohlížením
Facebooku. Školáci navíc ztratí možnost
osvojit si pravidla silničního provozu
a nebudou schopni se na ulicích a na přechodech správně rozhodovat.

Faktem je, že lidé žijící mimo město
efektivnější možnost než dopravu autem
nemají. Nicméně v takových případech
se nabízí jiné, na první pohled nelogické,
nicméně jinak elegantní řešení: zaparkovat s dětmi v dostatečné vzdálenosti od
školy a nechat je, aby si do ní došly samy.
Jinak potomci po našem vzoru zleniví
a ostatní je budou celkem oprávněně považovat za nesamostatné blbce.
Je to tedy na nás. Ostatně, jak s oblibou
říká můj pětiletý syn: „Jakého sis mě vychoval, takového mě máš...“

ZÁŘIJOVÉ POHLEDY DO KRONIK aneb
OD ŠKOLSKÉ REFORMY PO HOUSLISTU...
Máme tady první měsíc nového školního roku a samozřejmě pokračuje i náš seriál, ve kterém listujeme prostějovskými kronikami. Co tedy zajímavého přineslo září do
Prostějova?

18091310989
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řesně před sedmdesáti lety,
a sice 1. září 1948, vstoupil
v platnost zákon o jednotné škole.
V Prostějově se týkal celkem jedenácti mateřských škol, ve kterých
bylo devatenáct tříd a skoro sedm
stovek dětí. Byly zrušeny obecné
školy a dostaly název národní školy,
měšťanské školy pak byly změněny
na školy střední druhého stupně, na
které museli povinně přejít i studenti nižších tříd gymnázií. Národních
škol bylo ve městě deset s šestatřiceti třídami se skoro dvěma tisíci
žáků. Na středních školách bylo třicet osm tříd a přes tisíc pět set žáků.
Dodejme ještě, že existovala i jedna škola pomocná se šesti třídami
a stovkou žáků, dále jedna škola
hudební s více jak sedmi sty žáky,
dokonce i s pobočkou v Čechovicích. Smutnou událostí byl pohřeb
prezidenta „budovatele“ Edwarda
Beneše, kterého se z Prostějova
účastnila početná delegace tehdy
ještě fungující organizace Sokol.
Přímo v Prostějově se konala tryzna,
na které před radnicí promluvili Rudolf Bereza a Vilém Pobuda (později
označen za hlavního strůjce stržení
pomníku T. G. Masaryka), dvě pís-

ně zazpíval sbor Orlice a rozezněly
se zvony. Politickou kariéru udělal
dr. Oldřich John, který se stal předsedou parlamentu tedy Národního
shromáždění.
řed padesáti lety, v září 1968,
byli i Prostějované ještě v šoku
ze „spřátelené“ okupace spojeneckých armád a reakcí byl třeba požadavek na zrušení výuky ruštiny na školách. Obecně se stal Sovětský svaz
pro naše občany jedním z nejnepřátelštějších států světa. I prostějovský městský národní výbor poslal protestní nóty velvyslanectvím
okupantských států. Byla vyhlášena
„Dubčekova směna“, pro odstranění
ztrát v průmyslu, když se demonstrovalo proti okupantům. Opět se děly
věci ve školách. Na těch základních
bylo zapsáno skoro pět tisíc žáků, ale
protože byl nedostatek učeben, muselo se učit na směny, dále byly vyhlášeny konkurzy na ředitele škol a byla
otevřena jedna nová mateřská škola
na Sídlišti Svobody. Bujel turistický
ruch, mohlo se jezdit i mimo státy
RVHP, ovšem vzhledem k okupaci
to způsobilo značnou míru emigrace
obyvatel a sběrné tábory v Německu
a Rakousku se rychle plnily i někte-
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rými obyvateli našeho města. Byl
zaveden pětidenní pracovní týden.
Okresní archiv byl přestěhován z budovy muzea do budovy prostějovského zámku.
áří 1978 se již neslo v duchu
běžící normalizace, což ovšem
neznamená, že se nenašli spoluobčané, kteří si desáté výročí okupace
připomněli. Tehdy již ovšem bezpečností složky fungovaly na sto
procent, takže i připomínka obětí sovětské střelby ve městě byla
rychle rozmetána bdělými příslušníky. Ve městě přibyla jedna škola,
a to základní v Kollárově ulici, jejíž
budova předtím prošla dvouletou generální rekonstrukcí, jelikož na konci
války byla bombardována a opravena
byla vždy jen provizorně. Akce spolkla pět a půl milionu korun. Co se týká
kultury, bylo možno navštívit v galerii
na Demelově ulici výstavu scénografické tvorby profesora Ladislava Vychodila, a to za osobní účasti autora.
áří 1988 bylo předposlední normalizační, opozice v hlavním
městě se zvedala, ovšem mimo Prahu
byl stále ještě klid. A tak jen zaznamenáváme další nově otevřenou
základní školu, tentokrát v Melantrichově ulici se šestnácti třídami
a v ceně třicet milionů korun.
pondělí 15. září 2008 byl slavnostně zahájen akademický
rok 2008/2009, první rok působení
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ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
Regionálního vzdělávacího centra
Univerzity Tomáše Bati Zlín v Prostějově. Osm desítek vysokoškoláků
rozdělených do čtyř skupin začalo
studovat v budově školy na Husově
náměstí. Dne 25. září se v zasedací
místnosti ve dvoře radnice uskutečnilo veřejné projednání revitalizace
prostějovského rybníka v Drozdovicích. Ve městě vystoupil slavný
houslista Pavel Šporcl v rámci akce
Vivaldi Tour.

HLAS LIDU HLAS BOŽÍ
Sleduje to nìkdo?
Sleduji to takřka denně. Chodím často po Vápenici
a pozoruji auta, jejichž řidiči vyjíždějí z vedlejší silnice
okolo divadla směrem na Vápenici. Je tam přikázaný
směr jízdy doprava. Většina šoférů to dodržuje, ale
mnohdy sám vidím, že pár z nich to prostě „střihne“
doleva. To samé se děje i v případech, kdy řidiči jedou
z Olomoucké ulice po Vápenici a klidně zabočí doleva
k Národnímu domu, přestože je to tam zakázané. Je
mi přitom divné, že toto si dovolí přímo pod městskou
kamerou, která je umístěna na rohovém domě na křižovatce s Havlíčkovou ulicí. Zajímalo by mě, zda policisté
tyto přestupky trestají dodatečně na základě záběrů
z těchto kamer. Jestli ne, pak by stálo za úvahu vysílat na
tato místa častěji hlídky. Jindřich Domanský, Prostějov

Naposledy v aquaparku
Protože mě přesvědčili vnuci, vydal jsem se s nimi
koncem července do aquaparku v Prostějově.
Přestože nejraději jezdím na přehradu nebo do
Stražiska, vnoučci chtěli mermomocí do Koupelek.
A musím říct, že jsem tam byl naposledy! Byla tam
hlava na hlavě, lidé po sobě málem šlapali a v bazénech nebylo skoro místo. Navíc si tam není ani kde
zaplavat, takže po celý den, kdy se kluci ráchali v bazéně, jsem využíval k ovlažení jen místní sprchy. A to
občerstvení, darmo mluvit! Všude fronty a kvalita
velmi nízká. Jak píši, naposledy!
František Medřík, Prostějov

<<< www.vecernikpv.cz

Nestrašili zbyteènì?
Když na začátku srpna hygienici zakázali koupání v plumlovské přehradě, nebo lépe řečeno ho
nedoporučovali, velmi mě to mrzelo. Už druhým
rokem, co přehradu vyčistili, jsem si opět zvykl
tam jezdit, velice rád plavu a právě pro plavání jsou
tam vynikající podmínky. Přesto jsem na rady hygieniků nedbal a na přehradu se vypravil. Tvrdilo
se, že voda je plná sinic. Já ale nic takového neviděl.
Voda sice byla kalná, ale nic zdravotně závadného
jsem nespatřil. Koupal jsem se tam tedy celý den
a mohu říct, že to byla paráda. Ve vodě skoro nikdo
nebyl, asi měli všichni strach. Tak mě napadá, nestrašili hygienici zbytečně?
Jaroslav Metzner, Prostějov

18091210983
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Tam je to o strach!
Nemůže někdo něco udělat s ubytovnou v Olomoucké ulici? Ti snědí nájemníci, to je neštěstí celé lokality! Neustálý řev linoucí se z tohoto domu, nadávky a plivance z oken, před ubytovnou se srocují tito lidé a otravují kolemjdoucí. Já už raději chodím po druhé straně ulice nebo raději Olomouckou
obcházím přes Havlíčkovu ulici.
I. B., Prostějov

18090610997
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Na místě budou zmíněné dámy jednička prostějovské kandidátky
Milada Sokolová a kandidátka do
Senátu Dagmar Halašová i další
kandidáti občanských demokratů
z Prostějova a dalších obcí regionu.
(red)
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PROSTĚJOV Kandidátky občanských demokratů v Prostějově Miladu Sokolovou a Dagmar
Halašovou přijede v pondělí
17. září, tj. dnes, podpořit sám
celostátní předseda ODS profesor Petr Fiala. Veřejnost se bude
moci s lídrem nejsilnější opoziční strany a zároveň místopředsedou Poslanecké sněmovny setkat
od 17:00 hodin u stánku ODS
před sochou J. Wolkera u Atria.
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Na otázku, zda letos došlo
v aquaparku k nějaké mimořádné události v oblasti bezpečnosti, zavrtěl Vladimír Průša odmítavě hlavou. „Musím to zaklepat,
ale oproti minulým rokům nedošlo
k žádnému vážnějšímu zranění
nějakého návštěvníka. Pár z nich
utrpělo nějaké odřeniny či drobnější úrazy vyžadující chirurgický zákrok, sanitku jsme ale volali
snad pouze dvakrát nebo třikrát.
K tomuto tématu bych rád poznamenal, že se nám podařilo sehnat
kvalitní plavčíky, které si pochvalovali i sami návštěvníci. Stejně tak se
nám dařilo zajistit i ostatní personál, a já doufám, že s těmi samými

9LQËNQHKRG\Y2ORPRXFNÇMHMDVQÛ

bezmála sedmdesáti tisíc budeme
takzvaně na nule. Ale ještě nemáme
všechno spočítané, nějaké faktury
teprve obdržíme. Konečné letošní výsledky hospodaření aquaparku budu
mít k dispozici až někdy v listopadu,“
nastínil výsledky Vladimír Průša.
Na Domovní správě tedy panuje
s provozem největšího koupacího
zařízení jakž takž spokojenost.
Přesto v průběhu léta chodily na
adresu aquaparku i některé stížnosti, zejména na kvalitu občerstvení a dlouhé fronty před stánky
i v restauraci. „Pochopitelně jsem
je zaregistroval, avšak šlo opravdu
o ojedinělé stížnosti, které navíc nepřišly na Domovní správu, ale řešily
se prostřednictvím sociálních sítí. Je
pochopitelné, že při denní návštěvnosti například dvou až tří tisíc lidí
nejsou všechna stanoviště s občerstvením schopna uspokojit zákazníky bez front. Na druhou stranu si
myslím, že sortiment zboží v bufetech a restauraci byl na poměry koupaliště nadstandardní. Měli jsme na
toto téma debatu s provozovatelem
restaurace, který se pokusil kvalitní
sortiment jídla i pití ještě více rozšířit, ale nakonec přišel na to, že o další
speciality není vůbec žádný zájem.
Nelze se totiž zavděčit všem, sto lidí,
sto jiných chutí,“ konstatoval pro Večerník jednatel Domovní správy.
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lidmi se nám podaří domluvit spolupráci i na příští rok,“ vyslovil šéf
Domovní správy přání.
A chystají se v aquaparku pro sezónu 2019 nějaké změny či úpravy?
„Ještě na podzim máme v plánu renovaci všech skluzavek i velkého
toboganu. Musíme povrchy těchto
zařízení obrousit a znovu nalakovat,
aby získaly parametry, jako kdyby
byly nové. Na jaře příštího roku pak
chceme pokračovat v rekonstrukci
potrubí, protože se nám zdá, že z něj
stále uniká voda. A další věcí bude
určitě oprava schodů vedoucích
k toboganu,“ vyjmenoval základní
a nutné opravy v aquaparku Vladimír Průša.
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Prostějov (mik) – Populární a hojně
navštěvovaná Burza práce se uskuteční
v úterý 2. října od 9.00 do 17.00 hodin
ve Společenském domě v Prostějově.
„Statutární město Prostějov je spolupořadatelem celé akce, na jejíž přípravě se nejvíce podílely Úřad práce
ČR a Okresní hospodářská komora
v Prostějově. Věřím, že do Společenského domu stejně jako vloni dorazí
tisícovky návštěvníků, kteří se budou
zajímat o možnosti vzdělávání či
nové atraktivnější povolání,“ uvedla
primátorka Prostějova Alena Rašková.



Prostějov (mik) – Prostějovští
zastupitelé na svém posledním jednání schválili přijetí dotace od Olomouckého kraje na výstavbu šaten
a dalšího zázemí Střediska mládeže
kopané v Prostějově. Jak Večerník
informoval již dříve, k rozšíření zázemí pro fotbalové žáčky a dorost bude
využitý prostor parkování vozidel
pod jižní tribunou. „Krajská dotace
pokryje polovinu nákladů na tuto
investiční akci města, která povede
k rozšíření zázemí pro fotbalovou
mládež,“ potvrdil Večerníku Zdeněk
Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky Statutárního města Prostějov. Dotace od Olomouckého kraje
činí přesně 1 183 000 korun, stejnou
částku pak město investuje ze svého.

Pøes milion na šatny

Prostějov (mik) – Už před více
než měsícem Večerník informoval
o průběhu rekonstrukce vnitrobloku
v Kostelecké ulici u panelových domů
číslo 33 až 37. Jak bylo patrné i zdejším
obyvatelům, rekonstrukční práce se
zastavily z důvodu mělce položených
inženýrských sítí. Na základě tohoto
zjištěného faktu nebylo možné pokračovat v předem naplánovaném
projektu, který se tak musel upravit.
A změny si vynutily větší náklady. „Při
realizaci díla bylo zjištěno, že zemní
pláň je neúnosná v místě nově budovaných parkovacích ploch. Dále bylo
zjištěno, že inženýrské sítě společnosti
E.ON nejsou uloženy v hloubce podle
požadavku normy a musí být přeloženy na náklad investora. V rámci bouracích prací byla tloušťka betonových
chodníků místy až 200 milimetrů, což
bylo nad předpoklad projektu,“ popsal
příčiny vícenákladů první náměstek
prostějovské primátorky Zdeněk Fišer
(ČSSD). Zastupitelé pak schválili navýšení investice o 300 tisíc korun.

Další peníze pro Kosteleckou

RYCHLÝ
NÍK

zpravodajství
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PROSTĚJOV No to snad ne! Ale
je to tak, seniorka za volantem
osobního auta se předminulý pátek doslova „rozplácla“ o strom
v Palackého ulici. Příčina jejího
řidičského selhání je v tom, že
v autě vezla lahev burčáku, která
se jí v zatáčce překlopila. Místo
volantu v tu chvíli chytala flašku...

„V pátek sedmého září po jedenácté hodině dopoledne došlo
v Palackého ulici k havárii osobního automobilu značky Peugeot.
Podle slov sedmasedmdesátileté
řidičky z důvodu, že v autě chytala padající láhev s burčákem,
přičemž se nevěnovala plně řízení
a s vozidlem v pravotočivé zatáčce vyjela vpravo mimo vozovku.
Tam čelně narazila do stromu,“
potvrdil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Při nehodě řidička utrpěla zranění, se kterým byla převezena
do prostějovské nemocnice. Ke
zranění dalších osob naštěstí nedošlo. „Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na
deset tisíc korun. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody
jsou předmětem dalšího šetření,“
konstatoval mluvčí prostějovské
policie.
(mik)

PROSTĚJOV Obrovská chyba, okraji města nedala přednost od Koskterá se pořádně vymstila. Naštěs- telce na Hané přijíždějícímu automotí ne na zdravotních následcích, bilu značky Toyota. Ke zranění osob
přesto nehoda po nedání přednosti při střetu vozidel nedošlo. Výše způv jízdě přijde řidičku modré ško- sobené hmotné škody byla předběžně
dovky pořádně draho. Za chyby se vyčíslena na tři sta padesát tisíc korun.
holt platí vždy a všude...
Alkohol u obou řidičů policisté vylouCo se stalo? V úterý jedenáctého září čili provedenými dechovými zkouškapo patnácté hodině došlo na komu- mi,“ uvedl František Kořínek, tiskový
nikaci mezi Prostějovem a Kostelcem mluvčí Krajského ředitelství Policie
)!*( ( !!   "  ( +/ ! $!   
na Hané k dopravní nehodě dvou Olomouckého kraje pro Územní od   4! % $$
   
osobních automobilů. Jednatřicetile- bor Prostějov. Jak dodal, přestupek řiPROSTĚJOV Minulé pondělí 10. doucí ve směru od centra. Došlo tak ke tá řidička vozu Fabia při vyjíždění na dičky vyřešili policisté uložením pokuzáří po půl desáté dopoledne do- střetu vozidel, při kterém utrpěla zranění hlavní silnici z účelové komunikace na ty na místě.
(mik)
šlo v prostoru křižovatky ulic Olo- šestašedesátiletá spolujezdkyně z osobmoucká, Barákova a Sladkovského ního automobilu. Ta byla poté převezek dopravní nehodě osobního auto- na do prostějovské nemocnice,“ popsal
mobilu Škoda s dodávkou Volks- karambol František Kořínek, tiskový
wagen. Šofér škodovky odbočoval mluvčí Krajského ředitelství Policie Olopřes koleje železničního přejezdu mouckého kraje pro Územní odbor Prodoleva, kde je takový počin zaká- stějov. „Výše způsobené hmotné škody
zán...
byla předběžně vyčíslena na sto čtyřicet
„Podle dosavadního šetření čtyřiačtyři- tisíc korun. Alkohol u obou řidičů policetiletý řidič Škody nerespektoval do- cisté vyloučili provedenými dechovými
pravní značku ´Zákaz odbočení vlevo´ zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti
'! %"    !!   #&
 6!% ( %   # &  $:
a z Olomoucké ulice odbočil do ulice i míra zavinění nehody jsou předmětem
%"
   
Barákovy, načež přehlédl dodávku je- dalšího šetření,“ doplnil Kořínek. (mik)

Zachraňovala burčák, "#$   % Nedala přednost,
auto naprala do stromu $   &$ škoda za 350 tisíc...
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jsme z toho byli už opravdu nervózní. Definitivní zlom k lepšímu nastal
vlastně až v srpnu, kdy teploty dosahovaly dlouhé tři týdny tropických
hodnot a návštěvnost docílila rekordních parametrů,“ oddechl si Průša.
Čísla nakonec nebyla tak špatná.
Celková návštěvnost letos atakovala
hranici 70 000 lidí, ale o rekord nejde.
Nejvíce zájemců se na naše největší
koupaliště přišlo vykoupat v roce
2015, kdy branami aquaparku prošlo 76 822 lidí. Už před lety prozradil šéf Domovní správy, že pokud má
být aquapark po ekonomické stránce
lidově řečeno „na nule“ v porovnání
výdajů a příjmů, musí roční návštěvnost dosáhnout hranice šedesáti tisíc
osob. „Tato hranice je už ale dneska
o něco vyšší. Musíme si uvědomit,
že každoročně stoupají ceny energií,
vody a jiných služeb. Oproti tomu
zůstává vstupné už léta naprosto stejné, nezvedáme ho. Proto si dovolím
odhadnout, že při letošní návštěvě

 

„Předně bych chtěl říct, že ještě před
spuštěním provozu aquaparku jsme
už v květnu řešili problémy s rozsáhlými opravami v cirkulačním potrubí,
odkud se nám ztrácela voda. Nakonec
se nám to podařilo z větší části opravit
a prvního června jsme mohli zahájit
provoz. Každopádně ale tato nenadálá komplikace přinesla nečekané
investice v řádu statisíců korun,“ vrátil se v čase Vladimír Průša, jednatel
Domovní správy Prostějov, která se už
dvanáct let stará o provoz aquaparku.
Sezóna tak tedy nezačala z finančního hlediska zrovna nejlépe, navíc
v jejím úvodu příliš nepřálo počasí.
„Během června a začátkem července

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

PROSTĚJOV Hotovo, sečteno a podtrženo. Brány aquaparku v Krasicích se uzavřely společně se začátkem nového školního roku. Možná trošku předčasně, protože také
v zářijových dnech dosahují teploty místy až tropických
hodnot a možná by ještě služby největšího prostějovského
koupaliště někdo využil. I tak je ale vedení Domovní správy Prostějov s letošní sezónou spokojeno. Návštěvnost vystoupala až na 69 568 lidí, a to i přesto, že sezóna začala se
zpožděním až 1. června.

slibuje šéf Domovní správy Vladimír Průša

DONaAQUAPARKU
SE
PŘIŠLO
VYKOUPAT
69
568
LIDÍ
příští sezónu opravíme skluzavky a tobogan,“
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Zdroj: Domovní správa Prostějov
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VE ZNALOSTI HAN

4.) RODA je hanácky:
a) hruda
b) uhlí
c)rez
5.) STROŽENA
je hanácky:
a) zlá žena
b) valcha
c) ostružina
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1. HAFOL je hanácky:
a) houf
b) mnoho něčeho
c) houština
2.) PÓK je hanácky:
a) hodně najezený člověk
b) pavouk
c) puk
3.) KALIBA je hanácky:
a) zmatek
b) čarodejnice
c) mlynář
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vás vybrat ze tří navržených možností tu správnou. Věříme, že vás soutěž zaujme a zároveň
i třeba přivede k většímu zájmu o historii našeho
krásného města.
Ti, kdo správně odpoví na všech šest otázek

a své odpovědi zašlou nejpozději do čtvrtka
4. října 2018 budou zařazeni do následného
slosování. Na výherce pak čeká poukaz do
Kauflandu v hodnotě 1000 Kč a roční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

yy Pane Matyášku, co byste o sobě chtěl
sdělit voličům?
„Jsem obyčejný Prostějovan, patriot od narození. Jsem ženatý, je mi šestapadesát let
a vychovali jsme se ženou Ivanou dvě děti.
Mám tři vnoučata, kterým bych se chtěl věnovat jako děda i kamarád. Věnuji se hodně
sportu, jsem trenérem a učitelem plavání.
Externě učím na gymnáziu. Původní profesí jsem matematik. Pracoval jsem také jako
vedoucí IT, přičichl jsem i k developingu.
Nemůžu si stěžovat na nepestrý život.“
yy Proč jste se rozhodl kandidovat na
primátora?
„Končím nyní své druhé období v zastupitelstvu. V obou etapách se setkáte s řadou
nových lidí. V každém případě to je již politika, i když si to nerad připouštím. Jsem pořád přesvědčený, že politika je služba a nikoli
byznys. A to je má motivace. Lidé, s nimiž
jsem v zastupitelstvu úzce spolupracoval,
mě přesvědčili k této nejvyšší kandidatuře.
Tato důvěra zavazuje a odmítá se jen z vážných důvodů.“
yy Jak byste hodnotil práci koalice, která
vládne Prostějovu poslední čtyři roky?
„Žádná lidská činnost není jednobarevná.
Člověk je tvor směrovaný k dobru. Proto
i motivy lidí jsou takto zaměřeny. Řada věcí,
které současná koalice udělala, je ku prospěchu našeho města. Škoda že to je spíš rutinní
část práce. Změnilo se náměstí, opravila radnice, vybudovalo koupaliště ve Vrahovicích.
Lidé jsou vesměs spokojení. Já ale vidím
víc do útrob a možností města. Především
nemohu strávit koalici s komunisty. Tento
alibistický krok se projevil v práci vedení
města celé čtyři roky. V podstatě se jednalo
o běh chromého koně. Lidé z koalice ne-

Prostějov se právem pyšní řadou vynikajících
sportovců. Aby u nás vyrůstali další budoucí reprezentanti našeho města, musíme jim k tomu vytvářet
co nejlepší podmínky. Jedním z úkolů samosprávy
v následujícím volebním období budou investice do
sportovních areálů.
Letos se začalo rýsovat konkrétní řešení krytého bazénu,
který by nahradil dosluhující městské lázně. Dále víme
o potřebě tréninkové hokejové haly. Třetím velkým projektem by se měl stát sportovní areál bývalých Železáren ve
Sportovní ulici. Už řadu let je nevyužitý a čeká na svou další
příležitost. Prozatím patří soukromému vlastníkovi a první
úkolem samosprávy tedy bude muset být uzavření dohody
o koupi či výměně za jinou nemovitost.
Budoucnost areálu „Želízek“ vidím především v novém
fotbalovém hřišti a atletickém stadionu. První posouzení
odborníků ukazuje, že právě tímto způsobem bude možné
pozemky využít. Začlenění všech potřebných sportovišť
nebude snadné, ale věřím, že projektanti takový úkol zvládnou. Dále by Železárny mohly sloužit dobrovolným i profesionálním hasičům. Ať už jako tréninkový areál, tak i místo
pořádání závodů. Oba způsoby využití by mohly existovat
vedle sebe. Umožní nám to mimo jiné získat snadněji podporu na rekonstrukci.
V červnu se mi podařilo přivést přímo na plochu bývalého
stadionu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu a s plánem na jeho multifunkční využití jsem
seznámil také premiéra Andreje Babiše. Věřím, že s podporou státu se nám „Želízka“ podaří znovu přivést k životu.
František JURA, lídr kandidátky ANO 2011
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připustili jiné pohledy na řešení zásadních
otázek života města. Ztratili jsme budovu
Jezdeckých kasáren. Zničeno bylo sokolské
koupaliště v Kostelecké, jedna z dávných
ikon města. Ochromeno bylo centrum města kvůli dávnému komplotu s Manthellanem, jenž teď
vyvrcholil nechutným divadlem
s penězi, kterými si Manthellan
chtěl koupit vliv na radnici. Aféry bývalého primátora Pišťáka
a náměstka hejtmana Mačáka
jsou také o penězích. Samostatnou kapitolou je nedávno otevřené Sportovní centrum. Tajný,
tajuplný a předražený projekt,
o němž zastupitelé vůbec nic nevěděli a jeho protagonisté si nyní budou
chodit do městské kasy pro peníze. To je
inventura čtyř let této podivné koalice.“
yy Jak se stavíte ke vstupu společnosti
Manthellan do předvolební kampaně
a jak naložíte s jejich darem?
„Promiňte, o žádný dar se nejedná. Je to vypočítavý kalkul. Věděl jsem to od jednoho
účastníka tiskové konference, kterou Manthellan svolal, aby oznámil přes média prostějovským volebním stranám, že jim poslal
peníze. Každé padesát tisíc korun. Už jen
tohle je děs a svědčí o praktikách této společnosti. Okamžitě jsem dal pokyn, aby byly
peníze vráceny, odkud přišly. Nevím, co to
je za tah, ale svědčí každopádně o úrovni
lidí spojených s Manthellanem. Už když
jsem začal do houštiny kolem Manthellanu
pronikat, poznal jsem jeho plíživé metody,
s jakými společně s tehdejšími správci města dohodl zásadní změny pro svůj prospěch.
Nevěřil jsem svým očím. Kdybych byl ten-

krát primátorem, vyrazil bych s nimi dveře.
Mám podezření na spáchání trestného činu
a dal jsem podnět k prošetření.“
yy Co vás vedlo k sestavení koalice čtyř
stran? Názory na mnohá témata máte
odlišná.
„Jak jsem již předeslal, vytvořili jsme koalici
s lidmi, s nimiž jsme po čtyři roky spolupracovali. Nelišíme se v základních pohledech,
jak má být město spravováno. Zásadně se
však lišíme od dlouhodobé praxe minulých
koalic. U nás nestojí nikdo v pozadí. To je
podstatné. Každý člen koalice přináší své
zkušenosti a ty se vzájemně doplňují. Piráti
mají obrovský potenciál mladých tvůrčích
lidí. S mladými pracuji a je to velmi inspi-

rující. Přinášejí dobrý vítr do plachet nás
starších. Starostové umí komunální politiku
z principu a Zelení nenechávají zapomenout na tolik potřebné prostředí, v němž
žijeme. Už naše volební kampaň je jiná
než v minulých volbách. Řekl bych,
že má šmrnc, tah na bránu v tom
dobrém slova smyslu. Věřím, že
se nám podaří být s takovým
zázemím motorem změn, které
město potřebuje.“
yy Sportovní areál s velkým
bazénem, oprava zimáku, parkovací dům a mnoho dalšího...
Jak hodláte splnit všechny sliby?
„Dobrým plánováním, dobrou
prací. Přestaneme peníze vyhazovat
oknem a začneme hospodařit. Každá investice potřebuje své. Základní je ale vědět,
co chceme, co potřebujeme a ověřit reálnost
u odborníků. Na příkladu bazénu to mohu
ilustrovat. Dva roky trvalo handrkování
o to, jak bude velký. Vystřídaly se tu dvě firmy, které tvrdily, že stačí pětadvacítka. Bylo
velmi těžké vysvětlit, že to je málo. Projekt
totiž začali řídit lidé, kteří tomu nerozuměli
a dělali to za zavřenými dveřmi. Ztratili jsme
hodně času. Nevěděli, co takové zařízení
potřebuje a nechali se oblbnout těmi, kdo
chtěli svůj kšeft. Já takto nepracuji. Vím, co
chci a hledám cestu k realizaci. To je můj recept na splnění slibů. Bazén, zimák, parkovací dům, atletický stadion, sportovní hala,
to jsou zařízení, která město nutně potřebuje, a je potřeba využít všechny možnosti, jak
tohoto cíle dosáhnout. Nezačneme-li teď,
musíme to udělat později. Je to jen otázka
plánu. Podívejte se na slavné Sportovní centrum. Je to krátké a nízké a ambice, s nimiž
nám jej představovali, se nenaplnily. Navíc
je neuvěřitelně drahé. Tomu se chceme vyhnout a to je také cesta k naplnění našich
vizí. Máme také nástroj, který umožní lidem kontrolu přípravy a ovlivnění projektů.
Chceme zavést participační metody plánování a tvorby rozpočtu.“
yy S kým chcete po volbách sestavit koalici? Jak vnímáte hnutí ANO?
„S kýmkoli, kdo řekne jasně, že jde do našeho programu s námi. Řada stran má v programech zakomponované naše vize. To
je dobře. Dává to naději k dohodě. Jediní,
s kým do koalice nepůjdeme, jsou komunisté. Ani ne tak proto, že by byli komunisté, ale
proto, že dělají něco jiného, než říkají. Nedá
se jim věřit. Důkazů pro svá slova mám dost.
Hnutí ANO? Po čtyřech letech se zdejší
zbytek zařadil do hlavního proudu politiky,
která je nám cizí. Vnímal jsem to u kauzy
s hokejem. Současné námluvy ANO a našeho hokeje mi připomínají PéVéčko před
minulými volbami. Myslím, že hokejisté si
těžce vybojovanou nezávislost obhájí.“
yy Co byste vzkázal Prostějovanům, aby
šli volit a podpořili vás?
„S řadou lidí mluvím. Ne jen teď v kampani,
ale dlouho. Mluvím s rodiči dětí, které učím,
trénuji. Počáteční nedůvěra nebo odstup se
pomalu vytrácí. A to mi dává naději. Proto
bych Prostějovanům vzkázal, ať jdou volit.
Zvláště těm, kteří nechodí. Naše práce dává
záruku změny, kterou očekávají. Postupně
vidím, že nám lidé začínají věřit. Když jsme
ohlásili projekt Na rovinu!, viděli jsme rozpaky, dnes nás lidé znají. Na ulicích to dávají
najevo. Takže můj vzkaz je volit, a volit křížkem Na rovinu! Stojí to za to.“
(pr)
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Aleš Matyášek, zkušený zastupitel, kterého si na jednáních nelze nevšimnout. Svými vystoupeními jdoucími vždy k jádru věci si získal renomé veřejnosti i respekt protivníků. Jeho práce v zastupitelstvu je vidět.
Dlouhodobě se věnuje kauze Manthellan, je také členem sportovní komise.



Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem„KSČM“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé
telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi z 1. kola čekáme v redakci do PÁTKU 21. ZÁŘÍ, 15:00 hodin.
Účastí v soutěži souhlasíte s poskytnutím základních osobní údajů v rámci GDPR.
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Kandidáti do Zastupitelstva Statutárního města Prostějov za KSČM spolu s Večerníkem připravili pro čtenáře soutěž ve znalosti historie
Prostějova. V následujících třech vydáních najdete po dvou kvízových otázkách a je pouze na

Jak jste na tom se znalostí historie Prostìjova?

PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil ve spolupráci
s dvojicí komunálních politiků - Aleny Raškové a Aloise Mačáka LETNÍ SOUTĚŽ VE ZNALOSTI HANÁČTINY!
Jak už víte z minulých čísel, kdo správně rozezná správnou variantu na pětici položených otázek, může se těšit
na finanční odměnu, ale také jedno speciální překvapení, které určitě potěší... „Protože k létu patří zábava,
věříme, že i po dřívější zkušenosti tato soutěž čtenáře
Večerníku opět zaujme,“ lákají Alena Rašková s Aloisem Mačákem.
Dnes máte poslední šanci! Správné odpovědi nebo
tipy s kontaktní adresou zasíljete DO PÁTKU 21. září
2018 na adresu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov nebo na e-mailovou adresu souteze@vecernikpv.cz, případně volejte
na telefonní číslo 582 333 433 či zasílejte SMS na 608
960 042. Tři šťastní výherci budou známi a zveřejněni
hned v následujícím vydání, v případě shodného počtu
správně soutěžících rozhodne los.
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dnes naposledy...
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Volební program hnutí SPD
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V OBCÍCH PROSTJOVSKA UŽ TAKTÉŽ
PANUJE PEDVOLEBNÍ NÁLADA – III. díl

DÁLE TTE
NA STRANÁCH
8-9 a 15-16

Jak se bude volit od Pěnčína po Želeč...
PROSTĚJOVSKO Už pouhé necelé tři týdny nás všechny dělí od komunálních voleb, ve kterých si zvolíme své nové zástupce pro řešení věcí veřejných.
Na tomto místě se Večerník již dvakrát podrobně zabýval předvolební situací v obcích, ve kterých kandidují jednotlivé politické subjekty zaregistrované
na pověřeném úřadě v Prostějově. Dnes zveřejňujeme závěrečnou třetí sondu do jednotlivých obcí s působností pod místním magistrátem a blíže se
podíváme na situaci od Pěnčína až po Želeč. Vše doplňujeme rozvržením jednotlivých seskupení dle losovacích čísel v přiložené tabulce. V příštím vydání se budeme zabývat předvolebním stavem na Němčicku a Konicku. Připomeňme, že komunální volby proběhnou v pátek 5. a sobotu 6. října 2018.

Deset míst:
jen dv kandidátky
V případě volební nabídky platí, že když se dva perou, jeden musí
vyhrát... Občané mají hned v desítce obcí na výběr z pouhých
dvou kandidátek, nikdo třetí se smát nebude. V Pěnčíně se jedná
o Sdružení nezávislých kandidátů Pěnčín a KDU-ČSL, tedy přesně ty samé subjekty, které byly ve výběru i před čtyřmi lety. Jen
připomeňme, že v roce 2014 zvítězili nezávislí kandidáti, kteří v
zastupitelstvu získali pět mandátů, a lidovci pouze dva. Starostou
byl zvolen Ladislav Popelář, který je lídrem Sdružení nezávislých
kandidátů Pěnčín i letos. V Prostějovičkách dopadly komunální
volby naposledy nejtěsnějším vítězstvím Sdružení nezávislých
kandidátů - Za Prostějovičky, které v sedmičlenném zastupitelstvu
uzmulo čtyři mandáty a starostkou byla zvolena jeho lídryně Zdeňka Růžičková. Tři křesla si vysloužil subjekt s podobným názvem –
Sdružení nezávislých kandidátů Prostějovičky. Ten už kandidátku
nesložil a tak konkurencí SNK Za Prostějovičky a obhajobě starostky bude hnutí Nestraníci s lídryní Michaelou Hrubanovou. Z obou
subjektů se bude o hlasy ucházet dohromady šestnáct aspirantů.
Na dalších dvou místech jsme sice objevili taktéž jen dvě kandidátky, ale lidé tam i tak mají větší výběr než tomu bylo posledně. V
Seloutkách se po čtyřech letech od vítězství přejmenovalo hnutí Za
prosperitu Seloutek na hnutí Za rozvoj Seloutek. Jinak v něm zůstává vše při starém a kandiduje i dosavadní starosta František Kaprál.
K tomuto subjektu pak oproti roku 2014 letos přibude ještě hnutí
Změna pro Seloutky, na jehož kandidátní listině jsou jak bezpartijní
politici, tak i komunisté. Lídrem je Ivo Moštěk. Ve Skalce jde rovněž o navýšení výběru, vždyť v roce 2014 tam kandidovalo pouze
Sdružení nezávislých kandidátů Za obec krásnější. Jeho sedm členů
z devíti tak obsadilo celé zastupitelstvo obce a starostou byl zvolen
Antonín Frgal a místostarostou Roman Pinkava. Oba dva obdrželi
kuriózně naprosto stejný počet preferenčních hlasů a oba kandidují
i letos. To už jim ovšem vyrostla nová konkurence v podobě hnutí
Skalka k prosperitě s lídrem Antonínem Ošťádalem. Listina tohoto
hnutí však obsahuje pouze čtyři jména. Ve Stařechovicích se letos
budou voliči rozhodovat mezi kandidáty Sdružení nezávislých
kandidátů pro Stařechovice a jediným sólovým kandidátem, důchodcem Františkem Vyhlídalem, což je tak trochu rarita. Tradiční
celostátní strana TOP 09 pomalu ale jistě vyklízí pozice i v meších
městech a obcích. A tak ani ve Slatinkách - stejně jako přímo v Prostějově - už nyní oproti roku 2014 „topka“ nekandiduje. Naopak se
objevilo Sdružení nezávislých kandidátů Za další rozvoj obce a hnutí
Rovně nově nahrazuje hnutí Pro Slatinky. Před čtyřmi lety takzvaně
„o prsa“ zvítězilo SNK Za další rozvoj obce a starostou se stal jeho lídr
Jaromír Crha. Sdružení získalo tři mandáty v sedmičlenném zastupitelstvu, po dvou pak hnutí Rovně a již zmíněná TOP 09.
K naprosto žádné změně oproti předešlým volbám nedochází ve
Tvorovicích. Stejně jako v roce 2014 se tam o přízeň voličů ucházejí
kandidáti KDU-ČSL a Nezávislí kandidáti - Lepší obec pro všechny. Nezávislí v minulých volbách zvítězili jen těsnou většinou hlasů
a starostou se stal Jiří Petrovský. Ten kandiduje i letos jako lídr hnutí. Nové vedení obce budou vybírat rovněž ze dvou kandidátních
listin také voliči ve Vincencově. Oproti roku 2014, kdy kandidoval
jediný subjekt Sdružení nezávislých kandidátů Šance pro Dvorek,
letos přibyla KDU-ČSL. Současná starostka Jarmila Pospíšilová
však už nově nekandiduje, proto je lídryní SNK Šance pro Dvorek
úřadující místostarostka Renáta Čechová. Ta bude čelit konkurenci
lidovců, jejichž lídrem je zedník Pavel Nezval. Souboj ve Výšovicích
opouští oproti roku 2014 hnutí ANO 2011. Místo něj bude konkurentem před čtyřmi lety vítězného hnutí Změna pro Výšovice
nové Sdružení nezávislých kandidátů Pro Výšovice. Současný starosta Výšovic Jakub Haluza jako lídr Změny pro Výšovice usiluje o
pozici i letos, konkurentem mu bude tentokrát lídr SNK Pro Výšovice a předseda zemědělského družstva Leo Štěpánek. Ve Vřesovicích dojde k odvetě, když stejně jako v roce 2014 tak i letos usilují
o vítězství pouze KSČM a KDU-ČSL. Tehdy drtivým způsobem
zvítězili lidovci, kteří v sedmičlenném zastupitelstvu obsadili šest
postů. Opozici jim tvořil jediný komunista Radek Křivinka. SouJosef Fica kandiduje i nyní.
časný starosta JosefF

Pivín:
soupeí dva proti dvma...
Tady evidujeme nárůst. Zatímco v roce 2014 usilovaly o přízeň
voličů tři politické subjekty, letos jsou to čtyři. Po minulých komunálních volbách získalo čtyři z devíti mandátů v zastupitelstvu hnutí
Za obec Pivín a starostou se stal jeho lídr Jan Vrána. „Uzavřeli jsme
velice plodnou koalici s hnutím Pro budoucnost Pivína a jsem přesvědčen, že jsme společně pro celou obec vykonali řadu dobrých
věcí. Doufám, že nyní to naši občané zhodnotí a dají nám možnost
pokračovat v úspěšné činnosti,“ poznamenal současný starosta.
Podle jeho slov je předvolební situace celkem poklidná, i když lidé
zde o volbách už hodně diskutují. „Letos kandidují čtyři subjekty a
sportovní terminologií bych řekl, že názorově jsme dva proti dvěma,“ prozradil Jan Vrána. Kromě „jeho“ hnutí, které se přejmenovalo na Pro obec Pivín krásnější hodlá získat přízeň občanů ještě
hnutí Pivín 2018–2022 současného místostarosty Kamila Štětaře.
Konkurovat jjim bude duo KDU-ČSL a hnutí Nestraníci.

Protivanov: Do voleb
jde tiaticet lidí
Před čtyřmi lety tři politická uskupení, letos stejný počet. V Protivanově nedošlo k rozšíření kandidujících subjektů, pouze k drobným
kosmetickým změnám. Zatímco před čtyřmi lety v tomto městysu
kandidovali Nestraníci, KDU-ČSL a Sdružení nezávislých kandidátů Protivanov, letos se o hlasy voličů budou ucházet kandidáti
opět Nestraníků, dále pak ovšem ti z nových uskupení Občané a
Sdružení nezávislých kandidátů. V případě posledně jmenovaného hnutí jde jen pouze o částečnou úpravu názvu, jinak za něj znovu kandiduje složení vedoucí současná starostka Bronislava Krénarová. Její sdružení naposledy přesvědčivě zvítězilo, kdy získalo
sedm z jedenácti mandátů. Večerník se jí během uplynulého týdne
snažil dovolat a pozeptat se jí na předvolební náladu, starostka však
čerpala dovolenou. V Protivanově se o hlasy místních voličů bude
ucházet celkem třiatřicet kandidátů.

Pemyslovice:
Starosta už nekandiduje
V Přemyslovicích během posledního období výrazně přituhlo. Do
vesnice se postupem času nastěhovaly stovky Romů ze Slovenska,
kterým soukromé subjekty postavily ubytovny. Nespokojenost starousedlíků s nepřizpůsobivými lidmi a jejich chováním ve vesnici
narůstá, což se může odrazit i v blížících se volbách. V nich oproti
těm z roku 2014 kandidují čtyři politické subjekty, tedy o jeden
víc než před čtyřmi lety. Boj o hlasy voličů tentokrát vzdali sociální
demokraté. Tradiční Nezávislé tak doplní hnutí Občané za novou
budoucnost Přemyslovic a Štarnova, Pro lepší Přemyslovice a Pro
změnu. Dlouholetý starosta Lubomír Štaffa však ohlásil, že už kandidovat nebude. „Rozhodl jsem se tak sám po zralé úvaze, hlavně
ze zdravotních důvodů,“ sdělil exkluzivně Večerníku Štaffa. „Co se
týká předvolební nálady v Přemyslovicích, tak nepozoruji, že by
byla nějak zjitřená. Problémy s přistěhovalými Romy tu jistě jsou,
a pár lidí kandidujících do zastupitelstva zřejmě v předvolební kampani toto téma využije, ale to je jejich věc. Já už do těchto věcí budu
mluvit jako řadový občan. Pokud se ostatně podíváte na kandidátku Nezávislých, tak z těch lidí, co za tento subjekt kandidovali se
mnou před čtyřmi lety, tam už skoro nikdo není,“ potvrdil významný fakt. Podle dosluhujícího prvního muže tak voliče čeká zcela
otevřený boj a těžko hledat favorita. „Všichni jsou nezávislí, jen si dali
různá jména,“ dodal ke kandidátkám s úsměvem Lubomír Štaffa.

Ptení: starosta
jde dotoho potvrté
V roce 2014 bojovaly ve Ptení o jedenáct mandátů v místním zastupitelstvu dva subjekty, a to Sdružení nezávislých kandidátů Ptení a
KDU-ČSL. Nezávislí zvítězili poměrně jednoznačně, když získali
osm křesel. Letos se obě uskupení utkají o přízeň voličů znovu,
navíc jim přibyla nová konkurence v podobě Sdružení nezávislých
kandidátů Ptení bez slibů. Lídr minulých vítězů a současný starosta
Jiří Porteš povede své nezávislé kandidáty do voleb i letos. „Mám
za sebou už tři volební období ve funkci starosty, tudíž nyní budu
usilovat o čtvrté za sebou. Musím vám ale popravdě říct, že jsem se
dlouho rozmýšlel a dlouho jsem se nechal přemlouvat mnohými
lidmi. Cítím, že na vedení obcí po celé republice je ze strany státu vyvíjen stále větší a větší tlak, hlavně administrativní,“ podotkl starosta
Jiří Porteš. „Atmosféra v obci je naprosto klidná. Kandiduje nový
subjekt a já to naprosto vítám. Čím více lidí chce pro obecní blaho
pracovat, tím lépe. Na naší úrovni nejsou volby vůbec o nějakých
stranách, tady lidé volí jednotlivé osoby, které dobře znají. V tom se
hodně lišíme od voleb ve městech,“ uvedl Jiří Porteš.

Rozstání: tradiní
dv strany a nové hnutí
V obci na samém okraji prostějovského regionu mají letos na výběr
ze tří subjektů. K ČSSD a KDU-ČSL, které kandidovaly i v roce
2014, totiž přibylo hnutí Společně pro Rozstání a Baldovec. Za sociální demokraty obhajuje funkci současný starosta Jiří Szymsza. „U
nás ještě vůbec není poznat, že se blíží komunální volby. Něco sice
řeší a diskutují mezi sebou jednotliví kandidáti, ale co poslouchám
lidi, tak zatím je předvolební horečka tedy rozhodně nepřepadla.
Nikdo tady v Rozstání ostatně nikdy nedělal žádné větší předvolební kampaně a co sleduji, tak to platí i letos. Jsme klidná vesnice, kde
lidé volí své zástupce podle toho, jak je znají. Žádná stranickost se
tady nenosí. Jsem naprosto přesvědčen, že volby v Rozstání proběhnou naprosto v klidu. A ať jsou zvoleni ti, kteří povedou naši obec i
nadále úspěšně. Otevřeně říkám, volby u nás mohou dopadnout
jjakkoliv,,“ sdělil Večerníku starosta Rozstání Jíří Szymsza.

Smržice: pltucet
možností, do boje
jdou i sokolové
Přestože se ve Smržicích bude za tři týdny o posty v obecním zastupitelstvu ucházet hned šestice politických subjektů, oproti sedmi
z roku 2014, budou mít voliči opravdu velký výběr z jednotlivých
kandidátů. Večerník spočítal, že na všech listinách je dohromady
jednačtyřicet osob! To je poměrně vysoký počet, i když například
sociální demokraté posílají do boje pouze čtyři kandidáty a uskupení Jauner dokonce jednoho jediného. Co je však při pohledu
na seznam subjektů patrné, ve Smržicích kandidují tradiční strany, k nimž letos nově přibylo hnutí ANO 2011. Před čtyřmi roky
zvítězilo spojení ODS a nezávislí kandidáti, které v devítičlenném
zastupitelstvu obsadilo čtyři křesla v čele s Hanou Lebedovou. Občanská demokratická strana kandiduje i letos a vyhlídky na obhajobu vítězství vidí starostka optimisticky. „Sice jsem tentokrát až na
druhém místě, ale věřím v úspěch. Záleží ovšem na lidech a jejich
volební účasti. Naši občané dlouhodobě neskrývají spokojenost
s vedením obce, ovšem musí to potvrdit také u voleb a nezůstávat
doma,“ apeluje na zodpovědnost spoluobčanů. Jak vzápětí dodala,
v obci lidé zatím volby nikterak neprožívají. „Je zde absolutní klid.
Kromě spousty plakátků či billboardů se senátními kandidáty
nevidím v našich ulicích žádné předvolební reklamy stran a hnutí
kandidujících do zastupitelstva. V úterý jsme měli poslední jednání zastupitelstva a o volbách tam rovněž nepadla řeč. Co vím, tak
naše ODS uspořádá malý předvolební mítink a také lidovci budou
mít schůzku s voliči na místní faře. Jinak žádné zprávy o aktivitách
opravdu nemám,“ uvedla Lebedová. Doplňme, že novým lídrem
ODS je Jiří Přikryl. Konkurenci „modrým ptákům“ tvoří ČSSD,
KDU-ČSL, již zmíněné ANO 2011, jediný kandidát uskupení
JAUNER Československo 2018 a listinu složila také Sokolská jednota, kde najdeme ddevět bezpartijních aspirantů.

Urice: bývalý
starosta se snaží o návrat
Po minulých volbách byl určickým starostou zvolen opět Vlastimil Konšel. Tento post ovládal již po čtvrt století, proto také
jeho obhajoba nikoho nepřekvapila. Překvapivá už ovšem byla
Konšelova rezignace z listopadu 2015. „Důvody jsou především
zdravotní, i když nezastírám, že se na mém rozhodnutí podílela
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také atmosféra v zastupitelstvu za poslední rok. Nejsme tak velcí
jako Prostějov, aby jednání trvala až do půlnoci...,“ zdůvodnil před
třemi lety svůj nečekaný krok Vlastimil Konšel. Jenže svůj klid nenašel ani ve svém politickém „důchodu“, když před soudem čelí
stále živému obvinění kvůli nelegální skládce v Určicích, o které
rozhodoval ještě jako starosta. Dnes je pro mnohé překvapením,
že se chce do komunální politiky vrátit a rovnou do křesla starosty! Je totiž lídrem nového hnutí Návrat zdravého rozumu - konec
demagogie. „Ano, jdu do toho. Ale nezlobte se, další vyjádření poskytnu až po ukončení soudního projednávání záležitosti, která je
naprosto vykonstruovaná a nesmyslná,“ řekl Večerníku ve středu
večer Vlastimil Konšel. O pokračování líčení čtěte na jiném místě
dnešního vydání.
Oproti roku 2014, kdy v Určicích kandidovaly pouze dva subjekty, mají nyní voliči na výběr mnohem více možností. Kromě již
zmíněného Konšelova hnutí se o hlasy voličů uchází Nestraníci,
Občané pro Určice, Určice pro život a Určice 2018. Za posledně
jmenované seskupení kandiduje i nynější starosta Petr Kouřil.
Ten byl přitom před čtyřmi roky na stejné lodi s Vlastimilem
Konšelem, kterého na konci roku 2015 ve funkci starosty nahradil. „Vlastimil vždycky říkal, že se jednou vrátí,“ komentoval
opětovnou kandidaturu svého přítele současný starosta Kouřil.
Jak ale dodal, blížící volby se v Určicích nijak významně neřeší.
„Zatím je zde klid. Nedělám si ale iluze, že tomu tak bude věčně.
Těsně před volbami určitě nějaké aktivity ze strany kandidujících
subjektů budou.“ Komunální volby v této obci budou pro sledování každopádně
p
jjedny z vůbec nejzajímavějších.

Vícov: také
bez sociálních demokrat
ČSSD vyklízí pole působnosti v komunální politice také ve
Vícově. Zatímco v roce 2014 tam skončila ve volbách druhá za
vítěznými lidovci a obsadila dvě ze sedmi křesel v zastupitelstvu,
její kandidátku už letos voliči nenajdou. Stejně tak listinu hnutí
nezávislých kandidátů Nebuďme lhostejní. Naopak znovu se o
hlasy budou ucházet hnutí Pro Vícov a rovněž KDU-ČSL. K nim
přibude ještě třetí do party, a to „babišovci“ z hnutí ANO 2011. O
obhajobu křesla starostky obce usiluje starostka Jana Rozsívalová
(KDU-ČSL).
(
)

Vranovice-Kelice:
výrazný úbytek kandidát
Před čtyřmi roky zvítězilo v této obci podél obou stran dálnice
D46 Sdružení nezávislých kandidátů – Za rozvoj obce Vranovice-Kelčice. Lídryně tohoto sdružení Irena Blažková se stala
starostkou a společně s dalšími třemi spolustraníky ovládla celkovými čtyřmi mandáty obecní zastupitelstvo. Dvě křesla obsadili
kandidáti SNK – Vranovice-Kelčice a jediný mandát získal příslušník hnutí Občané pro Vranovice-Kelčice. Celkem kandidovalo pět politických subjektů. Letos už jsou to však pouze tři, když
zbyla dvě Sdružení nezávislých kandidátů, ke kterým jako konkurence přibyl předseda Hospodářského družstva v Určicích Josef
Cetkovský, jediná postava kandidátky. „Je tomu tak, v naší obci
výrazně ubylo jednotlivých kandidátů i politických uskupení. Já
za tím vidím skutečnost, že lidé jsou se životem ve Vranovicích-Kelčicích naprosto spokojeni a nežádají žádných změn. Jinak by
bylo kandidátů mnohem víc. Naše vesnice jde správným směrem,“ svěřila se Večerníku starostka obce Irena Blažková. Ta nyní
kandiduje za ANO 2011 i do Senátu České republiky. „Kdybych
uspěla, tak mojí prioritou je a bude práce pro obec,“ reaguje na
dotaz týkající
ý j se kumulace funkcí.

Vrbátky: pekvapivá
rezignace starosty
Pro mnohé obyvatele Vrbátek, Duban a Štětovic to byl v únoru
loňského roku doslova šok. Tehdejší úspěšný a velice oblíbený starosta Ivo Zatloukal ohlásil rezignaci na svoji funkci. A to i
přesto, že v roce 2014 získal od voličů druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů. V únoru 2017 však překvapivě oznámil, že končí. „Od ledna jsem byl jmenován do vedení akciové společnosti
Nemocnice Olomouckého kraje. Nevedly mě k tomu materiální
výhody, ale situace, která nastala v obci po posledních komunálních volbách v roce 2014. Koalice vzniklá z rozumu už o osm
let dříve se postupně díky osobním ambicím několika jedinců
proměnila v protichůdné seskupení. Místo toho, abychom pokračovali v nastoupených změnách, byla rozmetána stávající rada
obce. Starostou jsem byl zvolen jen díky preferenčním hlasům.
Za uplynulé dva roky jsem však postupně ztratil chuť neustále bojovat s větrnými mlýny a přesvědčovat zastupitele o věcech, které
jsou potřebné,“ zdůvodnil před půldruhým rokem svůj krok Ivo
Zatloukal. O návrat se podobně jako určický exstarosta Konšel
pokoušet nehodlá. Před letošními volbami se tak ve Vrbátkách
přihlásily do boje čtyři subjekty. O hlasy voličů se budou ucházet
hnutí Žijeme zde společně, jehož lídrem je současný starosta Pavel Novotný, dále Alternativa, Za jeden provaz a s jediným vyslancem také JJauner Československo 2018.

Stínava, Zdtín a Žele:
pouze jediná kandidátka
Hodně zjednodušenou situaci budou mít voliči ve třech malých
obcích. Ve Stínavě kandiduje pouze Sdružení nezávislých kandidátů s šesticí jmen v čele se současným starostou Pavlem Bokůvkou.
Ve Zdětíně se voličům nabízí rovněž jediné Sdružení nezávislých
kandidátů a jeho lídrem je dosavadní starosta Zdětína Robert Kříž.
A do třetice také v Želči si budou občané vybírat z jediné kandidátky, kterou je Sdružení nezávislých kandidátů Želeč, na í je ale tentokrát až patnáct jmen a mezi nimi i současná starostka Bronislava
Augustinová.
Komunální volby v jednotlivých obcích Prostějovska jsou pro
místní občany samozřejmě stejně napínavé jako pro voliče z
města. Možná se prožívají i mnohem víc, protože jednotliví
lidé a také kandidáti politických stran a hnutí se daleko lépe
znají. Vývojem předvolebních kampaní v celém regionu se
budeme zabývat i v příštím vydání Večerníku.

Petr KOZÁK

Michal KADLEC
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Pnín

subjekt
KDU-SL
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁT? P@NÍN
Pivín
subjekt
PIVÍN 2018-2022
Nestraníci
KDU-SL
„Pro obec Pivín krásnjší“
Prostjoviky
subjekt
Sdružení nezávislých kandidát - Za Prostjoviky
Nestraníci
Protivanov
subjekt
Nestraníci
Sdružení nezávislých kandidát
OBANÉ
Pemyslovice
subjekt
NEZÁVISLÍ
PRO LEPŠÍ PQEMYSLOVICE
PRO ZM@NU
Obané za novou budoucnost Pemyslovic a Štarnova
Ptení
subjekt
Sdružení nezávislých kandidát „Ptení beze slib“
KDU-SL
Ptení
Rozstání
subjekt
SSD
KDU-SL
Spolen pro Rozstání a Baldovec
Seloutky
subjekt
Zmna pro Seloutky
Za rozvoj Seloutek
Skalka
subjekt
Skalka k prosperit
ZA OBEC KRASN@JŠÍ
Za prosperující obce
sdružení za rozvoj obce
Slatinky
subjekt
PRO SLATINKY
ROVN@
Sdružení nezávislých kandidát ,,Za další rozvoj obce“
Smržice
subjekt
ANO 2011
ODS
SSD
KDU-SL
JAUNER eskoslovensko 2018
Sokolská jednota
Staechovice
subjekt
Sdružení nezávislých kandidát pro Staechovice
František Vyhlídal
Stínava
subjekt
Sdružení nezávislých kandidát
Tvorovice
subjekt
KDU-SL
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI –„LEPŠÍ OBEC PRO VŠECHNY“
Urice
subjekt
NÁVRAT ZDRAVÉHO ROZUMU-KONEC DEMAGOGIE
Nestraníci
Urice pro život
Obané pro Urice
„Urice 2018“
Vícov
subjekt
KDU-SL
Pro Vícov
ANO 2011
Vincencov
subjekt
KDU-SL
Sdružení nezávislých kandidát Šance pro Dvorek
Vranovice - Kelice
subjekt
Ing. Josef Cetkovský-nezávislý kandidát
Sdružení nezávislých kandidát Vranovice-Kelice
Sdružení nezávislých kandidát „Za rozvoj obce Vranovice-Kelice“
Vrbátky

Vesovice

Výšovice

Zdtín
Žele

subjekt
,,ZA JEDEN PROVAZ“
JAUNER eskoslovensko 2018
Žijeme zde spolen
ALTERNATIVA
subjekt
KSM
KDU-SL
subjekt
Sdružení nezávislých kandidát „Pro Výšovice“
„Zmna pro Výšovice“
subjekt
Sdružení nezávislých kandidát
subjekt
Sdružení nezávislých kandidát Žele

Pondělí 17. září 2018
www.vecernikpv.cz
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Populismus, zkreslování, kriminalizace a vytváření umělých
kauz jsou strategií části prostějovské opozice. V politice existuje řada neznámých, pokud s nimi
umí někdo nekorektně zacházet,
může být úspěšný. V oblasti ekonomiky města jsou však parametry, jež nelze zpochybnit nebo
manipulovat. Níže uvádím ty nejzásadnější.
Analýza hospodaření a finančního
zdraví města – ekonomická fakta
* Roste počet zaměstnanců a žáků, což
má pozitivní dopad na daňové příjmy
* Nárůst počtu zaměstnanců svědčí
o prosperitě na území města
* Město za poslední 4 roky hospodařilo s přebytkem 145 mil. Kč
* Za posledních 10 roků dokonce
s přebytkem 249 mil. Kč
* Město podle zákona hospodařilo
rozpočtově příkladně
* Město střídáním deficitů a přebytků
finančně dýchá a deficity se dlouhodobě vyrovnávají
s přebytky. Deficity jsou prioritně
realizovány ve prospěch investic. Rok
2018 je toho příkladem – investice ve
výši 457 mil. Kč
* Město čerpá dotace, resp. umí čerpat
dotace, není na nich ovšem dramaticky závislé. Mimořádné příjmy mezi
roky 2014–2017 činily 139 mil. Kč.
Investiční dotace byly 86 mil. Kč. Za
toto období se investovalo 789 mil.
Kč, tzn., že mimořádné příjmy kryly pouze 17 % investic. Tento fakt
znamená budoucnost a schopnost
růst.
Důležitým parametrem je provozní
saldo hospodaření. Jedná se o rozdíl
mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji. Provozní saldo vyjadřuje finanční

zadavatel: CSSD,
zpracovatel: PV Večerník

sílu města, tzn. potenciál pro investice,
obnovu majetku a tvorbu finančních
rezerv.
Od roku 2009 je provozní saldo
v dobrém stavu a v roce 2017 dosáhlo nejvyšší hodnoty v historii –
celkem 224 mil. Kč. Od roku 2015 je
excelentní trend.
Město do obnovy majetku vynaložilo od roku 2014 1,1 mld.
Kč, přičemž na obnovu majetku by
stačilo 320 mil. Kč. Tzn., že se jedná o příkladné finanční zajišťování
oprav a reprodukce majetku. Když
k provoznímu saldu přičteme opravy, získáme celkovou finanční kondici města. V roce 2017 se dosáhlo
nejlepší vlastní finanční kondice
v historii. Mezi roky 2013–2017 se
vygenerovalo nejméně 250 mil. Kč
a nejvíce 298 mil. Kč.
Město Prostějov je v úplně jiné dimenzi (kondice finanční a finanční
potenciál k investicím).
V roce 2012 se generovalo po úhradě provozu 201 mil. Kč a v roce
2017 298 mil. Kč, tzn. 1,5x vyšší

finanční kondice než v roce 2012.
- Finanční rezerva z roku 2017 je zapojena do investic 2018.
- Město je stále bez dluhů. Limit
bezpečné zadluženosti je 1,3 mld.
Kč. Tzn. skok o 200 mil. Kč
- Město Prostějov obhájilo při hodnocení finančního zdraví nejvyšší
možnou známku A+A+, tedy výbornou. Výborná známka je u měst
velmi vzácná.
Příležitosti a doporučení:
* Realizace investic a technologií snižujících provozní výdaje
* Investice ve prospěch infrastruktury,
podnikání, bydlení a vzdělávání
* Nebát se využít investiční úvěrový
rámec s čerpáním v letech 2019–2023
k rychlé a komplexní realizaci oprav
a investic/můj názor: „Jít případně do
max. limitu úvěru 500 mil. Kč – mít
úvěr tvrdě pod kontrolou“/
* Udržet likvidní finanční rezervy alespoň 50 mil. Kč
* Udržet provozní saldo a opravy na
220 mil. Kč
Investice mohou být a budou i nadále masivní. Prioritu mají nákladnější
investiční projekty, které mají smysl
a přinesou zvýšenou kvalitu života
občanů, např. rekreační aquacentrum se dvěma bazény 50 m a 25 m,
parkovací domy, byty pro mladé
rodiny a starší občany.
Ing. Bedřich Grulich, ČSSD,
předseda finančního výboru

„PROSTJOV BY POTEBOVAL DALŠÍ
DOMOV PRO SENIORY“

V Zastupitelstvu města Prostějova hájí barvy hnutí ANO 2011, za které se letos znovu
uchází o hlasy voličů, a to na třetím místě kandidátky. Vyzdvihuje Prostějov jako město
sportu a kultury, ale také zeleně a květin. Marcelu Župkovou jsme před volbami požádali
o krátký rozhovor.
yy Jaký dojem si odnášíte ze čtyř
let práce v městském zastupitelstvu?
„Myslím, že když spolu pracují rozumní a slušní lidé, vždy se dá domluvit na řešení výhodném pro naše
město a jeho obyvatele. I jako opozice jsme se snažili podporovat správná
řešení navrhovaná současnou koalicí
a dělat vše pro rozvoj našeho města.
Ne všichni zastupitelé měli bohužel
stejný zájem. Jimi podávaná trestní
oznámení na zástupce města a uměle
vytvářené kauzy město poškozovaly.“
yy Na jakých projektech byste se
v příštím zastupitelstvu ráda podílela?
„Pokud dostanu důvěru voličů, chtěla bych se zaměřit na sociální oblast.
Myslím, že Prostějov by měl postavit
další domov pro seniory. Naše populace stárne a lidí ve vyšším věku přibývá. Je důležité pomoci jim zachovat potřebnou kvalitu života i v době,
kdy budou občas potřebovat něčí
pomocnou ruku. Dalším tématem
jsou azylový dům a osud lidí bez domova.“
yy Byla jste rovněž členkou komise pro kulturu a cestovní ruch.
Vidíte v této oblasti nějaké výzvy?

„V Prostějově se koná spousta skvělých akcí. Město by mělo pomoci
organizátorům dále je rozvíjet. Domnívám se, že například Prostějovské
léto a Prostějovská zima si to určitě
zaslouží. Je otázkou, zda by například
na sezónu nebylo dobré umístit do
centra stálé pódium a usnadnit tak
pořádání některých koncertů. Především amatérské a dětské soubory by
tak měly výrazně snazší cestu za publikem. Podobnou úvahu určitě povedeme také v případě Kolářových sadů.
V případě cestovního ruchu vidím
prostor ve větším důrazu na propagaci města a lákání nových turistů. Jsem
přesvědčená, že naše město jim má co
nabídnout. Nárůst cestovního ruchu
by pomohl místním podnikatelům.“

yy V čem je podle vás Prostějov
silný už dnes?
„Samozřejmě v oblasti sportu. Právě jemu se v našem městě skvěle
daří, představuje výbornou reklamu doma i v zahraničí. Těší mě, že
kamkoliv přijedu, tam Prostějov
znají právě díky našim sportovcům.
A ještě jeden postřeh si z takových
setkání odnáším. Kdo Prostějov
navštívil, ten zpravidla vzpomíná
na naši zeleň a květinovou výzdobu
v centru města. To je něco, co jako
občané ne vždy vnímáme, případně zeleň kolem nás bereme jako
samozřejmost. O to více se ale líbí
lidem, kteří k nám přijedou jen na
návštěvu.“
yy Čím je Prostějov pro vás
osobně?
„Především je to mé rodiště, které
jsem dlouhodobě nikdy neopustila a žiji v něm dodnes. Prožila jsem
zde krásné dětství i čas na základní
a střední škole. Později jsem zde vychovala svou dceru a mám ve městě nejbližší přátele. Vždy se mi zde
dobře žilo a chtěla bych se zasadit,
aby si něco podobného mohly říct
i generace, které přijdou po nás.“
(pr)
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Zodpovdn hospodaíme ZASTUPITELKA MARCELA ŽUPKOVÁ:
a investujeme

18062210675

Přes noc ze středy 12. na čtvrtek 13.
září se dosud nezjištěný pachatel
postupně vloupal na pozemky u tří
rodinných domů ve Slatinkách. Na
pozemcích u dvou domů se poté
vloupal do zahradních domků, u třetího pak do stavební buňky. Z domků pachatel odcizil dvě jízdní kola
a elektrické ruční nářadí. Ze stavební
buňky neodcizil nic. Škodu způsobenou odcizením věcí jejich majitelé
vyčíslili na 36 800 korun. Na dalších
8 500 korun pak vyčíslili škodu způsobenou při násilném vniknutí na
pozemky a do objektů. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu poškození
cizí věci, porušování domovní svobody a přečinu krádeže. Pokud se
policii podaří pachatele zjistit, hrozí
mu až dva roky kriminálu.

Straka ve Slatinkách

V době od neděle 9. do středy
12. září přišel poškozený majitel
stavby v Hrubčicích o stavební
materiál v hodnotě 16 000 korun.
Neznámý pachatel, který se dostal na volně přístupný pozemek,
mu ukradl pět palet s tvárnicemi
značky Ytong a hliníkový dvojitý
skládací žebřík. Případem se policisté zabývají a šetří ho pro trestný
čin krádeže.

Sebral tvárnice
i žebřík

Předminulý pátek 7. září v odpoledních hodinách využil dosud
nezjištěný pachatel únavy sedmnáctiletého pasažéra autobusové
linky na Prostějovsku. Mladík při
jízdě usnul a ve spánku mu pachatel ze zadní kapsy kalhot odcizil
peněženku s osobními doklady,
platební kartou a finanční hotovostí
200 korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže a přečinu
neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku. Za ten pachateli v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

Usnul v autobusu.
Okradli ho!

Škodu za více jak 40 000 korun
způsobil neznámý pachatel, který
ve Slatinkách „navštívil“ tři zahrady. V období od středy 12. do
čtvrtku 13. září překonal oplocení
rodinného domu a vypáčil okno
zahradního domku. Uvnitř odcizil
různé nářadí, například vrtačku,
motorovou pilu, pásovou brusku
a podobně. Krádeží způsobil škodu
za 6 100 a poškozením okna 7 000
korun. Následně pachatel rozpletl
oplocení v zadní části další zahrady. Z garáže spojené se zahradním
domkem odcizil dvě pánská horská jízdní kola značek Cube a Trek
v hodnotě 30 000 korun. Tím pachatel ale ještě nekončil. Ještě zamířil na třetí zahradu, na které vypáčil
dveře vedoucí do stavební buňky.
Zde však nic neodcizil.

Zloděj v zahradách
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hosty z polské Šródy a slovenských
Vysokých Tater. Zejména ty druhé
výškou našeho hanáckého Mont
Blancu nepochybně ohromíme,“ pobavila přítomné pozvaná prostějovská
primátorka Alena Rašková.
Za celým projektem Hanácké ambasády stojí manželé Sýkorovi, kteří již před šesti lety přišli s nápadem
na Hanácké glét. S tímto stavovským glejtem šikovní řemeslníci
získávají možnost na svých výrobcích používat logo Hanácké vérobek. „Toto logo zaručuje, že výrobek

klikni na

FOTOGALERIE

štěstí jen s lehkým zraněním, přestože
ho z auta museli vyprošťovat hasiči.
V neděli 9. září ve 12.40 hodin došlo
na komunikaci mezi obcemi Hněvotín
a Olšany u Prostějova k dopravní nehodě osobního automobilu značky Škoda.

Hasii museli zcela odezat stechu škodovky, aby se dostali k zaklínnému
a naštstí jen lehce zrannému idii.
Foto: Policie R

OLŠANY U PROSTĚJOVA Ten člověk měl obrovské štěstí. Starší řidič
škodovky usnul za volantem a velice
hrozivě se vyboural u Olšan, po nárazu
do betonového sloupku se pak s autem
převrátil v poli na bok. Muž vyvázl na-

„Čtyřiašedesátiletý řidič, dle vlastních
slov vlivem mikrospánku, ztratil nad vozidlem kontrolu. Následkem toho přejel
přes protisměrný jízdní pruh a vyjel vlevo
mimo komunikaci. Tam vozidlo narazilo
do betonového panelu a převrátilo se na
levý bok. Řidič při havárii utrpěl lehké
zranění a ve vozidle zůstal zaklíněn. Po
vyproštění hasiči byl převezen do Fakultní nemocnice Olomouc,“ popsal nehodu
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
Ke zranění dalších osob nedošlo a výše
způsobené hmotné škody byla předběžněvyčíslenana51000korun. „Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. Příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem
dalšího šetření. Po prohlídce poškození
policisté na místě zadrželi osvědčení o jeho
registraci,“ dodal policejní mluvčí. (mik)

„S řemeslníky dlouhodobě spolupracujeme například při velikonočních akcích,
a proto jsme rádi, že se u nás natrvalo
usadili a otevřeli si tuto prodejní galerii.
V plánu je, že bude otevřena v průběhu
celé návštěvní sezóny a zejména o víkendech tu někteří z nich budou předvádět
svá umění a lidé si je budou moci sami
vyzkoušet,“ nastínil další chod Hanácké
ambasády Martin Váňa, kastelán zámku
v Čechách pod Kosířem.

BYLI JSME
U TOHO

byly na skládku naváženy například
výkopová zemina, stavební a demoliční
suť, asfalt z vozovek a částečně i běžný
komunální odpad.

Úplná uzavírka Jiráskovy ulice v Konici
se protahuje. Kvůli opravě vodovodu
byla frekventovaná silnice uzavřena
již 9. července. Od začátku září tam
již měla být pouze uzavírka částečná
a provoz měl být řízen semafory. Navzdory zveřejněným plánům zůstává
frekventovaná silnice i v polovině září
stále uzavřená a stovky řidičů ji denně
musí složitě objíždět.
Na základě četných dotazů čtenářů nás zajímalo, kdy úplná uzavírka skončí. Na celkem jednoduchou otázku se však Večerníku
odpověď získat nepodařilo. „Tyto
informace aktuálně nemám. Zkuste
s prosím
si
proossíím zavolat
zavolat nna odbor dopravy,“

Martin ZAORAL

KONICE Městský úřad Konice každoročně sestavuje zprávu o spokojenosti svých klientů. V pátek tak
nepochybně činí pouze dopoledne.
Pokud totiž cokoliv chcete vyřídit
třeba na tamním odboru dopravy,
musíte si na to v závěru týdne vyhradit dobu před obědem. Jinak už
v práci nikoho nezastihnete a aktuální informace nezískáte.

nikdo, kdo by nám na jednoduchou
otázku byl schopný odpovědět. „Naše
pracovní doba končí ve třináct hodin.
Dejte do novin místo zprávy o uzavírce něco jiného a zavolejte si v pondělí.

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

reagoval konický starosta František
Novák.
Na samém úřadu jsme však tvrdě narazili. Šéf odboru dopravy byl totiž na
dovolené a v pátek o půl třetí se nenašel

Mstský úad Konice každoron hodnotí spokojenost svých klient.

du. „Rozšiřování skládky bylo nedopatřením, k němuž dojít nemělo. Podle
mě však nedošlo ke spáchání trestného
činu, ale věc by se měla řešit ve správním řízení,“ vyjádřil se Pavel Kvíčala.

Dozvíte se vše,“ doporučil nám referent
Dušan Mrkva, kterého se nám jako
jediného podařilo zastihnout na jeho
mobilním telefonu.
Dobrá rada nad zlato, opravdu...

Foto: archiv Veerníku

jen do jedné...
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Kostelec na Hané (mls) - Obnovu zelených ploch, chodníků i silnic, dostatek
nových parkovacích míst a sběrného
parkoviště na místě bývalého vodojemu,
vybudování dětského a sportovního hřiště či vznik nových míst pro odpočinek
včetně malého parku s novými lavičkami
a odpadkovými koši. To vše obsahuje
plánovaný projekt celkové revitalizace
sídliště Sport v Kostelci na Hané, které
od doby svého vzniku v sedmdesátých
letech minulého století dosud prošlo jen
drobnými úpravami. I proto si obnovu
skutečně zaslouží. Rozsáhlý projekt v současné době žádá o stavební povolení.

Jak bude vypadat
sídlištì Sport?

Čelechovice na Hané (mls) - Téměř
čtvrt kilometru dlouhý chodník, který by
měl v dohledné době spojit Čelechovice
na Hané s jejich místní částí Studencem,
již získal stavební povolení. Jeho oprava má
navázat na úpravu stávající silnice s vybudovaným středovým ostrůvkem. Součástí
projektu je i veřejné osvětlení, které bude
zajišťovat hned šestnáct LED svítidel.

Chodník do Studence
už má „stavebko“

Němčice nad Hanou (mls) - Na uplynulou sobotu bylo plánováno slavnostní
otevření naučné stezky Masarykova lípa.
Slavnostní událost se však kvůli o den
dříve vytrvalému dešti musela přesně o týden posunout. Nově je tedy naplánovaná
na sobotu 22. září od 15:00 hodin. Tím
však péče o zeleň v Němčicích nad Hanou rozhodně nekončí. Vedení města již
schválilo výsadbu cibulovin na vybraných
stanovištích ve městě. Zároveň se připravuje projekt na založení vybraných krajinných prvků v jeho bezprostředním okolí.

Nauèná stezka
se otevøe pozdìji

RYCHLÝ
VEERNÍK

Pondělí 17. září 2018
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOVSKO Neopatrný „rychlík“ na dálnici nedobrzdil. Minulý
čtvrtek 13. září po čtrnácté hodině
došlo na 14,6 kilometru dálnice D46
ve směru z Vyškova na Prostějov
k dopravní nehodě dvou osobních
automobilů. Starší řidič to tam zezadu
napálil do škodovky.
„Osmašedesátiletý řidič automobilu
Kia nedobrzdil za zpomalujícím automobilem značky Škoda, čímž jeho
řidička reagovala na svedení dvou
jízdních pruhů do jednoho. Došlo ke
střetu přední části vozu Kia se zadní
částí Škody. Nárazem byla škodovka
odhozena na dopravní značku. Při dopravní nehodě utrpěli řidička Škody
a její spolujezdec sedící na zadním sedadle zranění, se kterým byli následně
převezeni do prostějovské nemocnice.
Ke zranění dalších osob nedošlo,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí

Nepozornost staršího idie a nedodržení bezpené vzdálenosti byly píinou škody za bezmála tvrt milionu
korun.
Foto: Policie R

Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Při nehodě došlo k vysoké škodě, která
byla předběžně stanovena na 243 000 korun. „Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti i míra
zavinění nehody jsou předmětem dalšího
šetření,“ sdělil ještě Kořínek.
(mik)

ze strany 3

PROSTĚJOV Dokazování v případu obžalovaného Vlastimila Konšela je velmi rozsáhlé a obsahuje
několik protichůdných svědectví
a argumentů, na jejichž základě by se
dalo rozhodnout o jeho vině i nevinně. Pokud si ovšem v případu někdo
uchoval „zdravý rozum“, pak to byl
nepochybně soudní znalec z oboru
skládkování a nakládání s odpady.
„V roce 1995 byl provoz skládky na
okraji Určic ukončen. Po jejím oficiálním uzavření byla možná pouze její
rekultivace, která se však vztahovala
pouze na původní skládku. V průběhu
dalších let však docházelo k jejímu rozšiřování, a to až do roku 2015. Celkově
se prostor skládky zvětšil zhruba o sto
tři procent. Bylo sem navezeno minimálně osmapadesát tisíc tun odpadu.
Jednoznačně tedy došlo k porušení
hned několika zákonů o odpadech,“
prohlásil během čtvrtečního hlavního
líčení Pavel Benkovič, podle něhož

➢

Za ukládání jakéhokoliv odpadu se všude
v republice platí, jak to fungovalo v Určicích, nebylo v tomto případě předmětem
obžaloby. Sám Vlastimil Konšel však
v této souvislosti opakovaně popřel, že
by z „načerno“ provozované skládky
měl jakýkoliv zisk. K jeho velkému štěstí
znalec konstatoval, že se nepotvrdily kontaminace spodních vod ani žádné zásadnější poškození životního prostředí.
„Je to díky nepropustnému podloží i charakteru naváženého odpadu. Došlo však
k nepovolenému záboru zemědělské
půdy a nevratnému poškození významného krajinného prvku,“ dodal Benkovič,
který rovněž na základě „selského rozumu“ navrhl řešení celého problému. „Dle
mého názoru v tuto chvíli nemá smysl co-

K zásadnímu porušení
životního prostøedí nedošlo

koliv ze skládky vyvážet. Pouze by se měl
vysbírat navezený asfalt a skládka překrýt
dvaceti centimetry zeminy. Dále by se
měl realizovat původní projekt rekultivace, tedy osázení skládky stromy a keři.
Náklady dle platného ceníku odhaduji na
zhruba sto tisíc korun,“ vyjádřil se Benkovič, který dodal, že za porušení zákona by
měly padnout případné pokuty. „Pokud
by se vše mělo dávat do původního stavu,
bylo by to naprosto nesmyslné a přišlo
by to na několik desítek milionů korun,“
upozornil znalec.
Problém Určic spočívá v tom, že Inspekce životního prostředí již pravomocně rozhodla o vybagrování a odvozu 700 tun, které byly na skládku
navezeny. To by obec mělo přijít na
zhruba 227 000 korun. „Těžko říct,
co přesně má být ze skládky odvezeno.
Z hlediska možného ohrožení životního
prostředí tento krok nezmění absolutně
nic. Pouze se vytvoří jáma, kterou bude
posléze třeba něčím zasypat,“ krčil rameny Pavel Benkovič nad rozhodnutím
inspekce.

Podle státního zástupce Vlastimil
Konšel coby starosta sám rozhodoval
o tom, že se na uzavřenou skládku navážel nelegálně odpad. „Obžalovaný
porušil, co mohl. Způsobil tím škodu,
kterou lze souhrnně těžko vyčíslit,
nicméně nepochybně přesáhla hranici
půl milionu korun a klidně se mohla
vyšplhat až k hranici několika desítek
milionů,“ prohlásil ve své závěrečné řeči
Jaroslav Miklenda, který navrhl podmíněný trest.
Naopak obhájce argumentoval tím, že
způsobená škoda zmíněnou hranici
nemusí přesáhnout, navíc Vlastimil
Konšel byl coby starosta podřízený zastupitelům, kteří o všem věděli, a není
tedy jediný, kdo za nelegální ukládání
odpadu nese odpovědnost. Mimo to
obhájce upozornil na fakt, že legislativa týkající se odpadů se v průběhu let
1995 až 2015 několikrát měnila. Například až do roku 2010 bylo trestné
pouze ukládání nebezpečného odpa-

Jaká je škoda?

Advokát zastupující obec zase zdůraznil, že Určice již musely za nelegální
skládku zaplatit pokutu 61 000 korun
a budou muset vybagrovat 700 tun,
což přijde minimálně na 227 tisíc korun. „To je ovšem pouze minimum.
V tuto chvíli celková škoda nebyla
vyčíslena, neví se, na kolik potřebná
opatření na skládce přijdou. Vzhledem k tomu, že zde nelegálně skládkovaly různé subjekty a tím významně
ušetřily za uložení odpadu, došlo dle
mě ke zneužití pravomoci veřejného
činitele. Navíc obžalovaný se celé záležitosti dopustil jako starosta, proto by
mu měl být uložen také zákaz působení v obecním zastupitelstvu,“ vyjádřil

si myslel, že dle zákona konat mohu.
O ukládání odpadu všichni věděli, nikdo proti němu nic nenamítal. Vše je
to účelové, stejně jako celá řada dalších
trestních oznámení, která na mě byla
podána a ukázala se jako neopodstatněná. Vše souvisí se vším, a proto mi to
nedá, abych na tomto místě nezmínil
rok 1948,“ vyjádřil se Konšel, který očividně narážel na přítomnost místostarostky Určic Marie Slezákové. Rozsudek dosud nepadl, vyhlášen bude
v úterý 18. září v 10:30 hodin. Už
nyní je více než pravděpodobné, že
ať bude jakýkoliv, minimálně jedna
ze zúčastněných stran se proti němu
(mls)
odvolá...

„Vinu si nepøipouštím“
Bude Konšel moci pùsobit
Sám Vlastimil Konšel si vinu nepřive vedení obce?
pouštěl. „Konal jsem jen to, co jsem

se advokát. „To je přesně to, o co jim
jde!“ reagovala na jeho poslední větu
spontánně přítomná manželka obžalovaného.

Nedobrzdil, škoda Znalec potvrdil porušování zákon, náklady na nápravu vyíslil na 100 000 korun

je kvalitní a je vytvořen poctivýma hanáckýma rukama,“ vysvětlila Marcela
Sýkorová.
Jeho první nositelkou je Jarmila Vitoslavská z Troubek, která jako poslední
v republice ručně vyšívá hanácké kroje. V současné době se jím může pyšnit dvaatřicet řemeslníků, jejichž fotografie uvnitř ambasády, která by měla
být na zámku otevřena v průběhu celé
návštěvní sezóny.

Josef Sýkora návštvníkm Hanácké
ambasády ukazuje glétovaku, na které
se run vyrábí Hanácké glejty, které
vlastní už 32 šikovných emeslník.
Foto: Martin Zaoral

www.vecernikpv.cz

Øidiè usnul, z auta ho dostali hasièi ČTVRT MILIONU

Hrozivá havárie u Olšan

Stíhání pásky se ujaly iniciátorka Marcela Sýkorová,
prostjovská primátorka Alena Rašková a Zora JežkoPi otevení ambasády v zámku v echách pod Kosí- vá z eského rozhlasu Olomouc, která byla jmenová- Na Hanácké ambasád mohli lidé obdivovat i zakoupit výtvory šikovných rukou moravských emeslník.
em se sešlo víc lidí, než sami organizátoi oekávali. na hanáckou ambasadorkou.

F o too r e poo r táá ž

ČECHY POD KOSÍŘEM „Jsme holke a kloce z Morave a vzali jsme
si do hlave, že Hanákům dělat ostodo nebodem a okážem, co
dovedem,“ zazpíval řezbář, tvůrce originálních dřevěných hraček a nositel Ceny Olomouckého kraje Josef Sýkora přezdívaný
„Hanácký ďas“ během sobotního slavnostního otevření Hanácké
ambasády v prostorách zámku v Čechách pod Kosířem. U toho
Večerník prostě nemohl chybět!

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

Když projdete tradičním hlavním
vchodem na zámek v Čechách pod
Kosířem, velmi brzy narazíte na šipky, které vás dovedou až do Hanácké
ambasády. Na její slavnostní otevření
dorazilo víc lidí, než sami organizátoři
předpokládali, takže před vstupem do
ní se uplynulou sobotu stály fronty.
Ještě před vlastním otevřením však
přítomní odpovídali na tři otázky, díky
čemuž mohli vyhrát různé ceny. Jedna
z nich se vztahovala k výšce Kosíře
všeobecně známého jako „hanácký
Mont Blanc“. „Vzali jsme s sebou i naše

Manželé Sýkorovi dotáhli projekt v Čechách pod Kosířem do úspěšného konce

HANÁČTÍ ŘEMESLNÍCI ZÍSKALI SVOJI AMBASÁDU V pátek v Konici úadují

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu
aneb jsme s vámi u toho...

milujeme vecerník
 k

18091311020

12

18091310985

14

Pondělí 17. září 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k


rozhovor Večerníku

„JESTLI NE DO ROKA A DO DNE, TAK URIT
DO DVOU LET A DVOU DNÍ JSME TADY ZASE!“

yy Vystupovali jste již někdy na
Prostějovsku, nebo je to vaše premiéra?
„Už jsem tady hrál, bylo to na prostějovském Majálesu. Ale už si nevzpomenu,
jestli to bylo s Miraiem nebo jinou garážovou kapelou.“
yy A líbilo se vám tady?
„Jasně. V Prostějově to bylo divoký, a super to bylo i v Plumlově. Miluju totiž
koncerty u přehrady, když jsme venku, je
así. Má to svou kouléto a super počasí.
u.“
zelnou atmosféru.
yy Myslíte, že see sem ještě někdy
vrátíte?
stli ne do roka a do
„To víte, že jo. Jestli
dne, tak určitě doo dvou let a dvou dní
smích)
jsme tady zase.“ (smích)
yy Skupina Mirai
rai vznikla
ak to, že
v roce 2014. Jak
jste první desku
u vydali
oky pozaž v říjnu o tři roky
ději?
„Dnešní doba je spíše
singlová než albová,
umní
zároveň je konzumní
amea rychlá. To znameemají
ná, že lidé nemají
čas poslouchat celé
desky a mnohdyy mají
v rámci exkluzivního
ivního
hoo
naposlouchanýchh jen
interview
ch písní od
několik vybraných
pro Večerník
etů, které
různých interpretů,
me i my
neznají. Proto jsme
se ptala
zprvu šli touto cestou
Tereza
dávali
a postupně vydávali
MACHOVÁ
jmě
singly. A samozřejmě
yy Proč jste se rozhodli zavítat do vždy, když se vydá
dá
Plumlova na pláž U Vrbiček?
singl, tak chvilkuu
„Upřímně protože tu byl někdo, kdo rotuje v médiích.
o náš koncert měl zájem.“ (směje se)
Chce to nějaký
Foto: Benedikt Ren

18090310933

PLUMLOV Již počátkem srpna
jste mohli v Plumlově na pláži
U Vrbiček zajít na koncert mladé
skupiny Mirai, který vám přinesla
jako jednu z řady velkolepých akcí
pořádající agentura HIT TRADE.
Při této příležitosti Večerník odchytil frontmana kapely Miraie
Navrátila, kterého jsme v rámci
exkluzivního rozhovoru zevrubně
vyzpovídali. Co kvarteto nadaných
muzikantů, které pochází ze severomoravské pánve, respektive žije
ve Frýdku-Místku, spojuje? A jak
pokračuje ve své cestě za slávou
poté, co proslula hitem Když nemůžeš, tak přidej, který okamžitě
začal bodovat jak v rádiích, tak na
internetu, kde záhy po zveřejnění
nasbíral miliony zhlédnutí, načež
se v anketě Český slavík 2017 stal
neoblíbenější písní Radia Impuls
i nejstreamovější skladbou. Vše
dovršil triumf v kategorii Objev
roku. Dozvíte se také, jak budou
hudebníci pokračovat ve své tvorbě, proč se inspirují Japonskem
nebo z jakého důvodu sháněli velké množství kostýmů pandy...

Když přijede Mirai Navrátil do regionu, je to vždy divoké...
Napsat popovou písničku, byť třeba
i o jednoduché chytlavé melodii,
kterou si bude zpívat celý národ,
se ppro nás stalo ohromnou výzvou.

vy zase
čas, než se vydá
dejm tomu
další, dejme
třeba půl roku.
ne jsme
Tudíž než
vydali
deset
písní, které
bychom
m dát
mohli
n desna
k tak
ku,
to nějakou
trvalo“
dobu trvalo.
yy Ob
Oblíbený
je
žánr popu
po
částečno
částečnou zárukou úspěchu m
mladých
začín
začínajících
kapel.
V tenVy
t styl
to
hraje-

te účelově, nebo proto, že
se vám líbí?
„Je pravdou, že jsme začínali na punk
rocku, instrumentální hudbě, metalu.
Ale postupem času jsme dospěli ke
dvěma přesvědčením. Tím prvním je,
že napsat popovou písničku, byť třeba
i o jednoduché chytlavé melodii, kterou
si bude zpívat celý národ, se pro nás stalo ohromnou výzvou. A druhá věc je, že
když se to podaří a fakt ji ten dav zpívá,
tak je to obrovská odměna a hlavně takto
máme feedback ze strany lidí. Takže nejde o kalkul.“
yy Proč jste se rozhodli založit hudební skupinu?
„Protože nám to kdysi přišlo cool... (směje se) Byli jsme mladí a chtěli jsme na
něco balit holky, zároveň pak dělat i něco,
co se vymyká stereotypu a standardu.
A tohle je ten výsledek.“
yy Kde jste měli svůj vůbec první
koncert?
„V Novém Jičíně v klubu Drago. Tam
jsme odehráli asi jen čtyři písničky a byla
to taková zkouška toho, jestli se naše
hudba bude lidem líbit. A fungovalo to.
Svůj úplně první koncert v životě si taky
pamatuju, konal se ve Frýdlantu nad
Ostravicí. Tenkrát mi bylo třináct nebo
čtrnáct let. Tehdy jsem byl ale hrozně
zklamaný, protože vůbec nikoho nezajímal.“ (směje se)
yy Údajně by vaše kapela měla mít
čtyři členy. Na veškerých fotkách
a plakátech jste však pouze tři. Jak to
tedy je?
„Vždycky jsme byli čtyři. Původní čtvrtý člen kapely však neměl tolik času,
věnoval se hodně rodině a navíc byl
o trošku starší než my. Proto se nechtěl
ani moc mediálně prezentovat, ale absolvovat jen živá vystoupení. Takže se
neúčastnil ani focení plakátů a fotek.
To je jediný důvod, proč o něm nevíte.
Poté však odešel definitivně, protože
počet koncertů přesáhl jeho mez a narodilo se mu druhé dítě. Nahradil ho
Tomáš Javůrek, který s námi hraje asi
rok nebo dva.“
yy A proč tedy není na plakátech?
„Protože ještě nebylo focení. (smích) Má
proběhnout teď někdy v září, takže pak
už tam bude.“
yy V roce 2017 jste získali hned tři
ocenění na Českém slavíkovi - v kategorii objev roku a za nejoblíbenější
a nejstreamovanější píseň Když nemůžeš, tak přidej. Čekali jste něco
takového?
„Vůbec ne! V kategorii Nejoblíbenější píseň posluchačů rádia Impuls byli kromě
nás taky Karel Gott a Kryštof, což jsou
giganti na české scéně. My jsme oproti
nim byli a stále jsme vycházející kapela.
Proto jsme si nedokázali představit, že
v téhle kategorii obstojíme. Ale vyhráli
jsme, což byla bomba. Doufali jsme, že
vyhrajeme v kategorii Objev roku, i když
to bylo taky na hraně, protože v ní figuroval i velmi oblíbený Pokáč. Ale podařilo
se to.“ (úsměv)
yy Nestoupl vám takový úspěch do
hlavy?
„Já doufám, že ne. Bohužel je to něco, co
člověk sám nevidí. To nejnebezpečnější
na tom je, že v takovém případě žije ve
své iluzi, o níž si myslí, že je reálná. A to
je to největší zlo. Proto je těžké se tomu
vyhnout. Ale myslím si, že s kluky jsme
pořád nohama na zemi. Je třeba ještě na-

točit další desku plnou hitů. Až pak bude
čas na frajeření.“ (smích)
yy Název písně Když nemůžeš, tak
přidej je zhudebněný citát Emila Zátopka. Jak jste vůbec přišli na to, že
můžete něco takového udělat?
„To je spontánní věc. Můj kamarád mi
říkal, že slovo ‚nejde‘ neexistuje. Myslel
tím, že se lidi často vymlouvají nebo říkají, že nemůžou, ve chvíli, kdy mají ještě
spoustu rezervy. Další inspirací mi byl
post na Facebooku, kde jsem viděl Emila
Zátopka, jak v roce 1952 běží na olympiádě maraton, na němž zaznělo heslo
‚když nemůžeš, tak přidej‘. A pak se mi to
spojilo v hlavě.“
yy Máte v plánu vytvořit další píseň
podobnou té Když nemůžeš, tak přidej, tedy na základě nějakého citátu?
„Je fakt, že citáty vycházejí ze životní pravdy a lidové zkušenosti, takže by mohly
písně napsané na základě nich v lidech
silně rezonovat. Ale já to takhle kalkulačně neřeším, že bych si vzal citáty a psal na
ně hity. Skládání, jak už jsem říkal, je spontánní věc, a já doufám, že budeme mít
inspiraci a podobné lámání přes koleno
přijde až ve chvíli, kdy budeme vypsaní.“
yy Zmíněná skladba je od vás zřejmě
nejznámější a nejoblíbenější. Nemyslíte, že zůstanete „kapelou jedné
písně“?
„Snad ne. Ta otázka se samozřejmě nabízí a vždycky se to může stát. Jde o to
naskočit do určitého koloběhu překonávání se. Interpret napíše hit a musí se poté
snažit vytvořit něco, co jej překoná. My
nyní jedeme singlovou šňůru, což znamená, že to nejlepší, co máme, se vždycky snažíme vypustit. Druhá deska už
bude v duchu albového formátu, takže
se tomu uzpůsobí i tvorba písní, a bude
to tedy jiné než předtím.“
yy Co bude na vaší další desce?
„Doufám, že hromada hitů. (úsměv) Už
jsem napsal sedm písniček, které spojuje
nešťastná láska a lehká bouřlivost. Oproti
předchozí desce chceme, aby tahle měla
nějakého společného jmenovatele, koncepci nebo příběh. Posluchač pak bude
nucen poslechnout si tu desku celou,
aby mozaika byla kompletní. V tomhle
vidím cestu. V opačném případě by lidi
neměli důvod poslouchat celé album, ale
jen několik vybraných písní.“
yy Budete letos zase atakovat nějaká
vítězství na ‚Slavíkovi‘?
„Bohužel ne. Aby to šlo, museli bychom
letos vydat desku. Ale my tento rok žádnou nevydáme. Další album plánujeme
na podzim roku 2019. Takže pokud
máme něco atakovat, bude to až na Českém slavíkovi 2019 a na předávání cen
Anděl v roce 2020.“
yy Vy jste se narodil v Japonsku. Proč
jste se nakonec přestěhoval do Česka?
„Můj taťka je Čech a mamka zase Japonka. Prostředí České republiky mu bylo
bližší a moje máma byla ta, která musela

udělat kompromis. Takže jsme se přestěhovali do porevolučního Česka. Tenkrát
to pro ni bylo na hranici civilizovanosti
v porovnání s tehdejším bohatým Japonskem. Dneska už se to však víceméně srovnalo, v Česku se nyní žije skvěle.
Osobně bych chtěl žít spíš tady než v Japonsku. Tam je hrozný spěch a disciplína, lidi pořád pracují. Tady si oproti tomu
připadám svobodně. V Japonsku podle
mě svoboda paradoxně není příliš velká.
Myslím, že loajalita lidí k establishmentu
hraničí s nedemokratickým režimem,
přestože jde o demokratickou zemi.“
yy Proč se vaše deska jmenuje Konnichiwa? Má to souvislost právě s vašimi
japonskými kořeny?
„Ano, hrajeme si s námětem Japonska.
Vypovídá o tom i japonský název naší
kapely Mirai, což znamená budoucnost. Přijde nám to exotické a trošku
divné. (úsměv) Konnichiwa znamená
v japonštině ‚ahoj‘. Tímto debutem tedy
zdravíme celý svět. S touto hrou chceme
pokračovat i při další tvorbě. Mimo jiné
máme v plánu alba označovat japonskou
číslovkou, stejně jako jsme to udělali na
naší první desce.“
yy Když se Japonskem inspirujete při
vymýšlení názvů, proč se jím neinspirujete i při komponování hudby?
„Například u písničky Divadlo hraje kytara, která má východní feel. Takže v naší
hudbě je několik míst, kde se to trošku
projevuje.“
yy A budete se i nadále inspirovat japonskou hudbou?
„Pokud nás napadne něco s nádechem
Japonska, tak to do své tvorby určitě zařadíme.“
yy Jak vzpomínáte na svůj debutový
singl Dítě robotí?
„Syndrom, při němž člověk něco vydá
a druhý den by to udělal úplně jinak, ve
mně stále je. Nicméně je pro mě důležitý
feedback lidí, a když je dobrý, tak přehlížím svoje pochybnosti.“
yy S jakým hudebníkem, s nímž jste
někdy hrál, se vám spolupracovalo
nejlépe?
„Určitě s Annou K., to byla skvělá zkušenost. Pozvala mě na svoje turné konané
v Praze, Brně a Ostravě. Společně jsme
na něm zpívali píseň Když nemůžeš, tak
přidej. A jelikož má Anna za sebou nepříjemný a celkem pohnutý osud, tak v jejím podání song zněl skutečně uvěřitelně.
Navíc jde o etablovanou osobnost, takže
pro nás coby zajíčky to byla velká věc.“
yy V květnu letošního roku jste na
svém facebookovém profilu sháněl spoustu kostýmů pandy. Šlo jen
o vtip, nebo jste s nimi měli něco za
lubem?
„Uvažovali jsme, že v klipu k písni Chci
tančit se objeví odkaz ke klipu k songu
Cesta z města. Mysleli jsme, že by tam
byla pandí rodinka. Ale nakonec z toho
sešlo.“

vizitka
MIRAI NAVRÁTIL
✓ narodil se 11. 8. 1992 v Japonsku
✓ jeho matka je Japonka a otec Čech
✓ je frontmanem, zpěvákem a kytaristou kapely
Mirai, která pochází z Frýdku-Místku
✓ vystudoval Právnickou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně
✓ aktuálně se živí nejen jako hudebník, ale je i právníkem
✓ s hudbou začínal ve skupině Dolls in the Factory, která byla
v roce 2014 předskokanem kapely Kryštof
✓ ve stejném roce založil se Šimonem Bílým kapelu Mirai (budoucnost)
✓ debutem kapely Mirai je skladba Dítě robotí, jejich dalšími písněmi
jsou Když nemůžeš, tak přidej, Anděl či Cesta z města
✓ skupina měla velký úspěch v anketě Český slavík 2017, odkud si odnesla hned tři ‚ptáky‘, a to v kategoriích Objev roku, Nejoblíbenější píseň
radia Impuls a Nejstreamovanější skladba, bodovala i v Cenách Anděl
2018 v kategorii Objev roku
Zajímavost: původem je z Japonska, do Česka se přestěhoval s rodinou,
když mu byly tři roky, avšak do asijské země se pravidelně vrací
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ddnes naposledy...

LETNÍ SOUTŽ Aleny RAŠKOVÉ a Aloise MAÁKA
NÁČTINY
VE ZNALOSTI HA

4.) RODA je hanácky:
a) hruda
b) uhlí
c)rez
5.) STROŽENA
je hanácky:
a) zlá žena
b) valcha
c) ostružina

Co mžete vyhrát?
První cena:
FINANNÍ HOTOVOST ve výši 3000 K
a poukaz na CELORONÍ PEDPLATNÉ
PROSTJOVSKÉHO VEERNÍKU v hodnot 884 K
Druhá cena:
FINANNÍ HOTOVOST ve výši 2000 K
a poukaz na PLRONÍ PEDPLATNÉ
PROSTJOVSKÉHO VEERNÍKU v hodnot 442 K
Tetí cena:
FINANNÍ HOTOVOST ve výši 1000 K
a poukaz na TVRTLETNÍ PEDPLATNÉ
PROSTJOVSKÉHO VEERNÍKU v hodnot 221 K

VÍTZ ZÍSKÁ SPECIÁLNÍ DÁREK,
KTERÝ BEZESPORU POTŠÍ

Jak jste na tom se znalostí historie Prostìjova?
Kandidáti do Zastupitelstva Statutárního města Prostějov za KSČM spolu s Večerníkem připravili pro čtenáře soutěž ve znalosti historie
Prostějova. V následujících třech vydáních najdete po dvou kvízových otázkách a je pouze na

vás vybrat ze tří navržených možností tu správnou. Věříme, že vás soutěž zaujme a zároveň
i třeba přivede k většímu zájmu o historii našeho
krásného města.
Ti, kdo správně odpoví na všech šest otázek

a své odpovědi zašlou nejpozději do čtvrtka
4. října 2018 budou zařazeni do následného
slosování. Na výherce pak čeká poukaz do
Kauflandu v hodnotě 1000 Kč a roční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

SOUTÌŽNÍ OTÁZKY PRO 1. KOLO ZNÍ:
1) V kterých letech byl postaven Národní dùm?
a) 1905 – 1907
b) 1904 – 1906
c) 1899 – 1901
2) Kdy se v Prostìjova konala tzv. hladová demonstrace?
a) 22. a 23. února 1917
b) 25. a 26. dubna 1917
c) 3. a 4. èervna 1917

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem„KSČM“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé
telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi z 1. kola čekáme v redakci do PÁTKU 21. ZÁŘÍ, 15:00 hodin.
Účastí v soutěži souhlasíte s poskytnutím základních osobní údajů v rámci GDPR.

„Pive)me
Želízka
znovu
k životu!“
Prostějov se právem pyšní řadou vynikajících
sportovců. Aby u nás vyrůstali další budoucí reprezentanti našeho města, musíme jim k tomu vytvářet
co nejlepší podmínky. Jedním z úkolů samosprávy
v následujícím volebním období budou investice do
sportovních areálů.
Letos se začalo rýsovat konkrétní řešení krytého bazénu,
který by nahradil dosluhující městské lázně. Dále víme
o potřebě tréninkové hokejové haly. Třetím velkým projektem by se měl stát sportovní areál bývalých Železáren ve
Sportovní ulici. Už řadu let je nevyužitý a čeká na svou další
příležitost. Prozatím patří soukromému vlastníkovi a první
úkolem samosprávy tedy bude muset být uzavření dohody
o koupi či výměně za jinou nemovitost.
Budoucnost areálu „Želízek“ vidím především v novém
fotbalovém hřišti a atletickém stadionu. První posouzení
odborníků ukazuje, že právě tímto způsobem bude možné
pozemky využít. Začlenění všech potřebných sportovišť
nebude snadné, ale věřím, že projektanti takový úkol zvládnou. Dále by Železárny mohly sloužit dobrovolným i profesionálním hasičům. Ať už jako tréninkový areál, tak i místo
pořádání závodů. Oba způsoby využití by mohly existovat
vedle sebe. Umožní nám to mimo jiné získat snadněji podporu na rekonstrukci.
V červnu se mi podařilo přivést přímo na plochu bývalého
stadionu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu a s plánem na jeho multifunkční využití jsem
seznámil také premiéra Andreje Babiše. Věřím, že s podporou státu se nám „Želízka“ podaří znovu přivést k životu.
František JURA, lídr kandidátky ANO 2011

18091311000

1. HAFOL je hanácky:
a) houf
b) mnoho něčeho
c) houština
2.) PÓK je hanácky:
a) hodně najezený člověk
b) pavouk
c) puk
3.) KALIBA je hanácky:
a) zmatek
b) čarodejnice
c) mlynář

„Politika je služba a nikoli byznys. A to je má motivace,“
Aleš Matyášek, zkušený zastupitel, kterého si na jednáních nelze nevšimnout. Svými vystoupeními jdoucími vždy k jádru věci si získal renomé veřejnosti i respekt protivníků. Jeho práce v zastupitelstvu je vidět.
Dlouhodobě se věnuje kauze Manthellan, je také členem sportovní komise.
yy Pane Matyášku, co byste o sobě chtěl
sdělit voličům?
„Jsem obyčejný Prostějovan, patriot od narození. Jsem ženatý, je mi šestapadesát let
a vychovali jsme se ženou Ivanou dvě děti.
Mám tři vnoučata, kterým bych se chtěl věnovat jako děda i kamarád. Věnuji se hodně
sportu, jsem trenérem a učitelem plavání.
Externě učím na gymnáziu. Původní profesí jsem matematik. Pracoval jsem také jako
vedoucí IT, přičichl jsem i k developingu.
Nemůžu si stěžovat na nepestrý život.“
yy Proč jste se rozhodl kandidovat na
primátora?
„Končím nyní své druhé období v zastupitelstvu. V obou etapách se setkáte s řadou
nových lidí. V každém případě to je již politika, i když si to nerad připouštím. Jsem pořád přesvědčený, že politika je služba a nikoli
byznys. A to je má motivace. Lidé, s nimiž
jsem v zastupitelstvu úzce spolupracoval,
mě přesvědčili k této nejvyšší kandidatuře.
Tato důvěra zavazuje a odmítá se jen z vážných důvodů.“
yy Jak byste hodnotil práci koalice, která
vládne Prostějovu poslední čtyři roky?
„Žádná lidská činnost není jednobarevná.
Člověk je tvor směrovaný k dobru. Proto
i motivy lidí jsou takto zaměřeny. Řada věcí,
které současná koalice udělala, je ku prospěchu našeho města. Škoda že to je spíš rutinní
část práce. Změnilo se náměstí, opravila radnice, vybudovalo koupaliště ve Vrahovicích.
Lidé jsou vesměs spokojení. Já ale vidím
víc do útrob a možností města. Především
nemohu strávit koalici s komunisty. Tento
alibistický krok se projevil v práci vedení
města celé čtyři roky. V podstatě se jednalo
o běh chromého koně. Lidé z koalice ne-

vysvtluje kandidaturu na primátora
lídr hnutí Na rovinu! Aleš Matyášek

připustili jiné pohledy na řešení zásadních
otázek života města. Ztratili jsme budovu
Jezdeckých kasáren. Zničeno bylo sokolské
koupaliště v Kostelecké, jedna z dávných
ikon města. Ochromeno bylo centrum města kvůli dávnému komplotu s Manthellanem, jenž teď
vyvrcholil nechutným divadlem
s penězi, kterými si Manthellan
chtěl koupit vliv na radnici. Aféry bývalého primátora Pišťáka
a náměstka hejtmana Mačáka
jsou také o penězích. Samostatnou kapitolou je nedávno otevřené Sportovní centrum. Tajný,
tajuplný a předražený projekt,
o němž zastupitelé vůbec nic nevěděli a jeho protagonisté si nyní budou
chodit do městské kasy pro peníze. To je
inventura čtyř let této podivné koalice.“
yy Jak se stavíte ke vstupu společnosti
Manthellan do předvolební kampaně
a jak naložíte s jejich darem?
„Promiňte, o žádný dar se nejedná. Je to vypočítavý kalkul. Věděl jsem to od jednoho
účastníka tiskové konference, kterou Manthellan svolal, aby oznámil přes média prostějovským volebním stranám, že jim poslal
peníze. Každé padesát tisíc korun. Už jen
tohle je děs a svědčí o praktikách této společnosti. Okamžitě jsem dal pokyn, aby byly
peníze vráceny, odkud přišly. Nevím, co to
je za tah, ale svědčí každopádně o úrovni
lidí spojených s Manthellanem. Už když
jsem začal do houštiny kolem Manthellanu
pronikat, poznal jsem jeho plíživé metody,
s jakými společně s tehdejšími správci města dohodl zásadní změny pro svůj prospěch.
Nevěřil jsem svým očím. Kdybych byl ten-

krát primátorem, vyrazil bych s nimi dveře.
Mám podezření na spáchání trestného činu
a dal jsem podnět k prošetření.“
yy Co vás vedlo k sestavení koalice čtyř
stran? Názory na mnohá témata máte
odlišná.
„Jak jsem již předeslal, vytvořili jsme koalici
s lidmi, s nimiž jsme po čtyři roky spolupracovali. Nelišíme se v základních pohledech,
jak má být město spravováno. Zásadně se
však lišíme od dlouhodobé praxe minulých
koalic. U nás nestojí nikdo v pozadí. To je
podstatné. Každý člen koalice přináší své
zkušenosti a ty se vzájemně doplňují. Piráti
mají obrovský potenciál mladých tvůrčích
lidí. S mladými pracuji a je to velmi inspi-

rující. Přinášejí dobrý vítr do plachet nás
starších. Starostové umí komunální politiku
z principu a Zelení nenechávají zapomenout na tolik potřebné prostředí, v němž
žijeme. Už naše volební kampaň je jiná
než v minulých volbách. Řekl bych,
že má šmrnc, tah na bránu v tom
dobrém slova smyslu. Věřím, že
se nám podaří být s takovým
zázemím motorem změn, které
město potřebuje.“
yy Sportovní areál s velkým
bazénem, oprava zimáku, parkovací dům a mnoho dalšího...
Jak hodláte splnit všechny sliby?
„Dobrým plánováním, dobrou
prací. Přestaneme peníze vyhazovat
oknem a začneme hospodařit. Každá investice potřebuje své. Základní je ale vědět,
co chceme, co potřebujeme a ověřit reálnost
u odborníků. Na příkladu bazénu to mohu
ilustrovat. Dva roky trvalo handrkování
o to, jak bude velký. Vystřídaly se tu dvě firmy, které tvrdily, že stačí pětadvacítka. Bylo
velmi těžké vysvětlit, že to je málo. Projekt
totiž začali řídit lidé, kteří tomu nerozuměli
a dělali to za zavřenými dveřmi. Ztratili jsme
hodně času. Nevěděli, co takové zařízení
potřebuje a nechali se oblbnout těmi, kdo
chtěli svůj kšeft. Já takto nepracuji. Vím, co
chci a hledám cestu k realizaci. To je můj recept na splnění slibů. Bazén, zimák, parkovací dům, atletický stadion, sportovní hala,
to jsou zařízení, která město nutně potřebuje, a je potřeba využít všechny možnosti, jak
tohoto cíle dosáhnout. Nezačneme-li teď,
musíme to udělat později. Je to jen otázka
plánu. Podívejte se na slavné Sportovní cen-

trum. Je to krátké a nízké a ambice, s nimiž
nám jej představovali, se nenaplnily. Navíc
je neuvěřitelně drahé. Tomu se chceme vyhnout a to je také cesta k naplnění našich
vizí. Máme také nástroj, který umožní lidem kontrolu přípravy a ovlivnění projektů.
Chceme zavést participační metody plánování a tvorby rozpočtu.“
yy S kým chcete po volbách sestavit koalici? Jak vnímáte hnutí ANO?
„S kýmkoli, kdo řekne jasně, že jde do našeho programu s námi. Řada stran má v programech zakomponované naše vize. To
je dobře. Dává to naději k dohodě. Jediní,
s kým do koalice nepůjdeme, jsou komunisté. Ani ne tak proto, že by byli komunisté, ale
proto, že dělají něco jiného, než říkají. Nedá
se jim věřit. Důkazů pro svá slova mám dost.
Hnutí ANO? Po čtyřech letech se zdejší
zbytek zařadil do hlavního proudu politiky,
která je nám cizí. Vnímal jsem to u kauzy
s hokejem. Současné námluvy ANO a našeho hokeje mi připomínají PéVéčko před
minulými volbami. Myslím, že hokejisté si
těžce vybojovanou nezávislost obhájí.“
yy Co byste vzkázal Prostějovanům, aby
šli volit a podpořili vás?
„S řadou lidí mluvím. Ne jen teď v kampani,
ale dlouho. Mluvím s rodiči dětí, které učím,
trénuji. Počáteční nedůvěra nebo odstup se
pomalu vytrácí. A to mi dává naději. Proto
bych Prostějovanům vzkázal, ať jdou volit.
Zvláště těm, kteří nechodí. Naše práce dává
záruku změny, kterou očekávají. Postupně
vidím, že nám lidé začínají věřit. Když jsme
ohlásili projekt Na rovinu!, viděli jsme rozpaky, dnes nás lidé znají. Na ulicích to dávají
najevo. Takže můj vzkaz je volit, a volit křížkem Na rovinu! Stojí to za to.“
(pr)
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Hrajte o šest tisíc korun a speciální prémii
PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil ve spolupráci
s dvojicí komunálních politiků - Aleny Raškové a Aloise Mačáka LETNÍ SOUTĚŽ VE ZNALOSTI HANÁČTINY!
Jak už víte z minulých čísel, kdo správně rozezná správnou variantu na pětici položených otázek, může se těšit
na finanční odměnu, ale také jedno speciální překvapení, které určitě potěší... „Protože k létu patří zábava,
věříme, že i po dřívější zkušenosti tato soutěž čtenáře
Večerníku opět zaujme,“ lákají Alena Rašková s Aloisem Mačákem.
Dnes máte poslední šanci! Správné odpovědi nebo
tipy s kontaktní adresou zasíljete DO PÁTKU 21. září
2018 na adresu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov nebo na e-mailovou adresu souteze@vecernikpv.cz, případně volejte
na telefonní číslo 582 333 433 či zasílejte SMS na 608
960 042. Tři šťastní výherci budou známi a zveřejněni
hned v následujícím vydání, v případě shodného počtu
správně soutěžících rozhodne los.

Pondělí 17. září 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k


zpravodajství

DONaAQUAPARKU
SE
PŘIŠLO
VYKOUPAT
69
568
LIDÍ
příští sezónu opravíme skluzavky a tobogan,“
slibuje šéf Domovní správy Vladimír Průša
PROSTĚJOV Hotovo, sečteno a podtrženo. Brány aquaparku v Krasicích se uzavřely společně se začátkem nového školního roku. Možná trošku předčasně, protože také
v zářijových dnech dosahují teploty místy až tropických
hodnot a možná by ještě služby největšího prostějovského
koupaliště někdo využil. I tak je ale vedení Domovní správy Prostějov s letošní sezónou spokojeno. Návštěvnost vystoupala až na 69 568 lidí, a to i přesto, že sezóna začala se
zpožděním až 1. června.

pro Večerník

Michal
KADLEC
„Předně bych chtěl říct, že ještě před
spuštěním provozu aquaparku jsme
už v květnu řešili problémy s rozsáhlými opravami v cirkulačním potrubí,
odkud se nám ztrácela voda. Nakonec
se nám to podařilo z větší části opravit
a prvního června jsme mohli zahájit
provoz. Každopádně ale tato nenadálá komplikace přinesla nečekané
investice v řádu statisíců korun,“ vrátil se v čase Vladimír Průša, jednatel
Domovní správy Prostějov, která se už
dvanáct let stará o provoz aquaparku.
Sezóna tak tedy nezačala z finančního hlediska zrovna nejlépe, navíc
v jejím úvodu příliš nepřálo počasí.
„Během června a začátkem července

týdenní návštìvnost aquaparku v roce 2018
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Zdroj: Domovní správa Prostějov
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Jak Veerníku doložil
jednatel Domovní správy
Prostjov Vladimír Prša,
letošní návštvnost aquaparku atakovala tsn
hranici sedmdesáti tisíc lidí.
2x foto: archiv Veerníku

bezmála sedmdesáti tisíc budeme
takzvaně na nule. Ale ještě nemáme
všechno spočítané, nějaké faktury
teprve obdržíme. Konečné letošní výsledky hospodaření aquaparku budu
mít k dispozici až někdy v listopadu,“
nastínil výsledky Vladimír Průša.
Na Domovní správě tedy panuje
s provozem největšího koupacího
zařízení jakž takž spokojenost.
Přesto v průběhu léta chodily na
adresu aquaparku i některé stížnosti, zejména na kvalitu občerstvení a dlouhé fronty před stánky
i v restauraci. „Pochopitelně jsem
je zaregistroval, avšak šlo opravdu
o ojedinělé stížnosti, které navíc nepřišly na Domovní správu, ale řešily
se prostřednictvím sociálních sítí. Je
pochopitelné, že při denní návštěvnosti například dvou až tří tisíc lidí
nejsou všechna stanoviště s občerstvením schopna uspokojit zákazníky bez front. Na druhou stranu si
myslím, že sortiment zboží v bufetech a restauraci byl na poměry koupaliště nadstandardní. Měli jsme na
toto téma debatu s provozovatelem
restaurace, který se pokusil kvalitní
sortiment jídla i pití ještě více rozšířit, ale nakonec přišel na to, že o další
speciality není vůbec žádný zájem.
Nelze se totiž zavděčit všem, sto lidí,
sto jiných chutí,“ konstatoval pro Večerník jednatel Domovní správy.

Na otázku, zda letos došlo
v aquaparku k nějaké mimořádné události v oblasti bezpečnosti, zavrtěl Vladimír Průša odmítavě hlavou. „Musím to zaklepat,
ale oproti minulým rokům nedošlo
k žádnému vážnějšímu zranění
nějakého návštěvníka. Pár z nich
utrpělo nějaké odřeniny či drobnější úrazy vyžadující chirurgický zákrok, sanitku jsme ale volali
snad pouze dvakrát nebo třikrát.
K tomuto tématu bych rád poznamenal, že se nám podařilo sehnat
kvalitní plavčíky, které si pochvalovali i sami návštěvníci. Stejně tak se
nám dařilo zajistit i ostatní personál, a já doufám, že s těmi samými

lidmi se nám podaří domluvit spolupráci i na příští rok,“ vyslovil šéf
Domovní správy přání.
A chystají se v aquaparku pro sezónu 2019 nějaké změny či úpravy?
„Ještě na podzim máme v plánu renovaci všech skluzavek i velkého
toboganu. Musíme povrchy těchto
zařízení obrousit a znovu nalakovat,
aby získaly parametry, jako kdyby
byly nové. Na jaře příštího roku pak
chceme pokračovat v rekonstrukci
potrubí, protože se nám zdá, že z něj
stále uniká voda. A další věcí bude
určitě oprava schodů vedoucích
k toboganu,“ vyjmenoval základní
a nutné opravy v aquaparku Vladimír Průša.

roèní návštìvnost aquaparku v prostìjovì

RYCHLÝ
VEERNÍK
Další peníze pro Kosteleckou
Prostějov (mik) – Už před více
než měsícem Večerník informoval
o průběhu rekonstrukce vnitrobloku
v Kostelecké ulici u panelových domů
číslo 33 až 37. Jak bylo patrné i zdejším
obyvatelům, rekonstrukční práce se
zastavily z důvodu mělce položených
inženýrských sítí. Na základě tohoto
zjištěného faktu nebylo možné pokračovat v předem naplánovaném
projektu, který se tak musel upravit.
A změny si vynutily větší náklady. „Při
realizaci díla bylo zjištěno, že zemní
pláň je neúnosná v místě nově budovaných parkovacích ploch. Dále bylo
zjištěno, že inženýrské sítě společnosti
E.ON nejsou uloženy v hloubce podle
požadavku normy a musí být přeloženy na náklad investora. V rámci bouracích prací byla tloušťka betonových
chodníků místy až 200 milimetrů, což
bylo nad předpoklad projektu,“ popsal
příčiny vícenákladů první náměstek
prostějovské primátorky Zdeněk Fišer
(ČSSD). Zastupitelé pak schválili navýšení investice o 300 tisíc korun.

Pøes milion na šatny
Prostějov (mik) – Prostějovští
zastupitelé na svém posledním jednání schválili přijetí dotace od Olomouckého kraje na výstavbu šaten
a dalšího zázemí Střediska mládeže
kopané v Prostějově. Jak Večerník
informoval již dříve, k rozšíření zázemí pro fotbalové žáčky a dorost bude
využitý prostor parkování vozidel
pod jižní tribunou. „Krajská dotace
pokryje polovinu nákladů na tuto
investiční akci města, která povede
k rozšíření zázemí pro fotbalovou
mládež,“ potvrdil Večerníku Zdeněk
Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky Statutárního města Prostějov. Dotace od Olomouckého kraje
činí přesně 1 183 000 korun, stejnou
částku pak město investuje ze svého.

Blíží se Burza práce
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Zdroj: Domovní správa Prostějov

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

jsme z toho byli už opravdu nervózní. Definitivní zlom k lepšímu nastal
vlastně až v srpnu, kdy teploty dosahovaly dlouhé tři týdny tropických
hodnot a návštěvnost docílila rekordních parametrů,“ oddechl si Průša.
Čísla nakonec nebyla tak špatná.
Celková návštěvnost letos atakovala
hranici 70 000 lidí, ale o rekord nejde.
Nejvíce zájemců se na naše největší
koupaliště přišlo vykoupat v roce
2015, kdy branami aquaparku prošlo 76 822 lidí. Už před lety prozradil šéf Domovní správy, že pokud má
být aquapark po ekonomické stránce
lidově řečeno „na nule“ v porovnání
výdajů a příjmů, musí roční návštěvnost dosáhnout hranice šedesáti tisíc
osob. „Tato hranice je už ale dneska
o něco vyšší. Musíme si uvědomit,
že každoročně stoupají ceny energií,
vody a jiných služeb. Oproti tomu
zůstává vstupné už léta naprosto stejné, nezvedáme ho. Proto si dovolím
odhadnout, že při letošní návštěvě
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Prostějov (mik) – Populární a hojně
navštěvovaná Burza práce se uskuteční
v úterý 2. října od 9.00 do 17.00 hodin
ve Společenském domě v Prostějově.
„Statutární město Prostějov je spolupořadatelem celé akce, na jejíž přípravě se nejvíce podílely Úřad práce
ČR a Okresní hospodářská komora
v Prostějově. Věřím, že do Společenského domu stejně jako vloni dorazí
tisícovky návštěvníků, kteří se budou
zajímat o možnosti vzdělávání či
nové atraktivnější povolání,“ uvedla
primátorka Prostějova Alena Rašková.

Zachraňovala burčák, Odboèil do zákazu, Nedala přednost,
auto naprala do stromu zranil spolujezdkyni škoda za 350 tisíc...
Viník nehody v Olomoucké je jasný...

PROSTĚJOV No to snad ne! Ale
je to tak, seniorka za volantem
osobního auta se předminulý pátek doslova „rozplácla“ o strom
v Palackého ulici. Příčina jejího
řidičského selhání je v tom, že
v autě vezla lahev burčáku, která
se jí v zatáčce překlopila. Místo
volantu v tu chvíli chytala flašku...

Flaška buráku jí byla milejší než vlastní
zdraví. Seniorka za volantem tohoto auta
se „rozplácla“ o strom v Palackého ulici.
Foto: Policie R

„V pátek sedmého září po jedenácté hodině dopoledne došlo
v Palackého ulici k havárii osobního automobilu značky Peugeot.
Podle slov sedmasedmdesátileté
řidičky z důvodu, že v autě chytala padající láhev s burčákem,
přičemž se nevěnovala plně řízení
a s vozidlem v pravotočivé zatáčce vyjela vpravo mimo vozovku.
Tam čelně narazila do stromu,“
potvrdil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Při nehodě řidička utrpěla zranění, se kterým byla převezena
do prostějovské nemocnice. Ke
zranění dalších osob naštěstí nedošlo. „Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na
deset tisíc korun. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody
jsou předmětem dalšího šetření,“
konstatoval mluvčí prostějovské
policie.
(mik)

PROSTĚJOV Obrovská chyba, okraji města nedala přednost od Koskterá se pořádně vymstila. Naštěs- telce na Hané přijíždějícímu automotí ne na zdravotních následcích, bilu značky Toyota. Ke zranění osob
přesto nehoda po nedání přednosti při střetu vozidel nedošlo. Výše způv jízdě přijde řidičku modré ško- sobené hmotné škody byla předběžně
dovky pořádně draho. Za chyby se vyčíslena na tři sta padesát tisíc korun.
holt platí vždy a všude...
Alkohol u obou řidičů policisté vylouCo se stalo? V úterý jedenáctého září čili provedenými dechovými zkouškapo patnácté hodině došlo na komu- mi,“ uvedl František Kořínek, tiskový
nikaci mezi Prostějovem a Kostelcem mluvčí Krajského ředitelství Policie
Šofér ervené škodovky nemže hledat žádné výmluvy, svoji spolujezdkyni zranil
na Hané k dopravní nehodě dvou Olomouckého kraje pro Územní odkvli vlastní ignoraci pedpis.
Foto: Policie R
osobních automobilů. Jednatřicetile- bor Prostějov. Jak dodal, přestupek řiPROSTĚJOV Minulé pondělí 10. doucí ve směru od centra. Došlo tak ke tá řidička vozu Fabia při vyjíždění na dičky vyřešili policisté uložením pokuzáří po půl desáté dopoledne do- střetu vozidel, při kterém utrpěla zranění hlavní silnici z účelové komunikace na ty na místě.
(mik)
šlo v prostoru křižovatky ulic Olo- šestašedesátiletá spolujezdkyně z osobmoucká, Barákova a Sladkovského ního automobilu. Ta byla poté převezek dopravní nehodě osobního auto- na do prostějovské nemocnice,“ popsal
mobilu Škoda s dodávkou Volks- karambol František Kořínek, tiskový
wagen. Šofér škodovky odbočoval mluvčí Krajského ředitelství Policie Olopřes koleje železničního přejezdu mouckého kraje pro Územní odbor Prodoleva, kde je takový počin zaká- stějov. „Výše způsobené hmotné škody
zán...
byla předběžně vyčíslena na sto čtyřicet
„Podle dosavadního šetření čtyřiačtyři- tisíc korun. Alkohol u obou řidičů policetiletý řidič Škody nerespektoval do- cisté vyloučili provedenými dechovými
pravní značku ´Zákaz odbočení vlevo´ zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti
Po chyb idiky škodovky u „veteriny“
v Kostelecké ulici naštstí „tískaly“ jen plea z Olomoucké ulice odbočil do ulice i míra zavinění nehody jsou předmětem
chy.
Foto: Policie R
Barákovy, načež přehlédl dodávku je- dalšího šetření,“ doplnil Kořínek. (mik)
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V „Kasku“ probhla tisková konference ohledn výstavby Galerie Prostjov

MANTHELLAN NEBUDE ČEKAT NA KONEC SOUDNÍ PŘE

PROSTĚJOV Po dlouhých sedmi letech se objevili znovu na veřejnosti.
Jednatel společnosti Manthellan Richard Morávek společně s tiskovým mluvčím Jurajem Aláčem a generálním manažerem projektu Galerie Prostějov
Lukášem Čepelkou byli hlavními aktéry tiskové konference. Zatímco v roce
2011 proběhlo setkání s médii v Národním domě, tentokrát byl dějištěm rovnou salonek Společenského domu v Prostějově. A právě o tento objekt v celé
záležitosti jde. Téma bylo zřejmé, postoj developera ve„válce“ se současným
vedením města i opozičními zastupiteli týkající se výstavby obřího obchodního centra. A že jsme se v úterý 11. září dozvěděli věci...
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník
Michal
KADLEC

CO UDÌLÁTE S DAREM?

MILADA SOKOLOVÁ (ODS)
„Z médií jsme se v úterý dozvěděli, že společnost Manthellan chce obdarovat s jednou
výjimkou politické strany, které kandidují
v prostějovských komunálních volbách. Pokud k tomuto daru skutečně dojde, Občanská
demokratická strana ho vrátí, protože nepovažuje za vhodné, aby přijímala dary od společnosti, která je ve sporu se městem, a to zvlášť
v době, kdy vrcholí volební kampaň.“

BYLI JSME
U TOHO

Galerie má mít dva
suterény a dvì
prodejní patra s kavárnami
Poté, co mluvčí společnosti Manthellan Juraj Aláč
promítl novinářům vizualizaci projektu Galerie
Prostějov, začaly podat dotazy na jeho technické
náležitosti. „Koncepce se drží podmínek výběrového řízení. Objekt je umístěn na ploše, kde
nyní právě sedíme, tedy na místě Společenského
domu. Nový kulturní dům s kapacitou pro pět
set návštěvníků vyroste na odstavné ploše mezi
Wolkerovou a Komenského ulicí. Dnes zde stojí
ro Hakolotoče a celé místo je dočasně využito pro
nácké slavnosti. Část Galerie Prostějov
má zasahovat rovněž mírně do prostor
současné tržnice. Galerie obsahuje dva suterény, v jednom z nich
bude podzemní parkoviště, v tom
druhém maloobchod včetně kaváren i celého zázemí. Přízemí je
rozděleno do prostoru současného
Společenského domu a částečně i do míst
dřívější sodovkárny. Právě sem je situován i kulturní sál. Galerie bude mít i druhé patro s prodejními místy, kavárnami a dalšími službami,“
prozradil Lukáš Čepelka, generální manažer projektu Galerie Prostějov. „Z našeho pohledu je celý
projekt přizpůsoben velikosti města Prostějova.
S jeho realizací máme již zkušenosti, téměř totožná galerie byla postavena v Teplicích. V centru by
tak zanikla místa, která jsou nevzhledná, prašná
a dvacet nebo třicet let se s nimi naprosto nic neděje,“ dodal Čepelka.

Byla to první zpráva celé tiskové konference.
Jednatel společnosti Manthellan Richard
Morávek hodně překvapil přítomné novináře sdělením, že jeho společnost zrovna
přeposlala částku 50 000 korun osmi politickým stranám a hnutím v Prostějově. Důvod
této nečekané podpory na předvolební kampaň osmi subjektům? „Na projektu Galerie
Prostějov i nadále pracujeme, všechno je
v neustálém běhu a rádi bychom jej zrealizovali. Kampaní ‚Lepší Prostějov´ jsme chtěli
upozornit na to, jak by se město mohlo vyvíjet, pokud by na radnici někdo respektoval
smlouvy, které jsou podle našeho názoru dosud stále platné. Celý projekt se vleče hrozně
dlouho a my jsme dospěli k názoru, že jediným způsobem, jak dosáhnout odblokování
špatného vývoje, je podpořit transparentním
darem politické strany a hnutí v Prostějově,
které budou mít zájem vést s námi nějaký
dialog. Z tohoto důvodu jsme všem subjektům s relevantním programem odeslali na
jejich účty finanční dar ve výši padesáti tisíc
korun. S jedinou výjimkou, kterou je místní
sociální demokracie! Prostějovská ČSSD
v čele s místní primátorkou totiž nerespektuje platné smlouvy s Manthellanem a nevede s námi téměř žádný dialog,“ prohlásil
dvě hodiny před polednem Richard Morávek, jednatel společnosti Manthellan. Mimo Kulturní sál jen
hru zůstala také čtyři malá seskupení, která pro 500 návštìvníkù
jsou považována za outsidery voleb s minimální šancí na to, dostat se do zastupitelstva. Jak už Večerník několikrát informoval, Galerii
Prostějov má „padnout za oběť“ současný Společenský dům, který společnost Manthellan hodlá
Nejedná se o úplatek?
zbourat. Současné „Kasko“ má kapacitu 1 200
Zpráva o zaslání padesátitisícového příspěvku míst. „Nechápu, jak lze plnohodnotně nahradit
na konta osmi politických subjektů kandidují- sál Společenského domu, který v době koncertů
cích do prostějovského zastupitelstva vzbudi- navštívily i dva tisíce diváků, nějakým malým sála mezi přítomnými značný ohlas. Okamžitě lečkem pro pětistovku lidí,“ namítl prostějovský
padaly otázky, zda nejde o úplatky či nějaké zastupitel Josef Augustin, který se prezentoval
všimné stranám, které by mohly v případě jako redaktor komunistických Haló novin.
úspěchu ve volbách přiklonit misky rozhodu- „Vždycky záleží na způsobu využití, jestli je to chájících vah na stranu Manthellanu. „Souhlasím páno jako kino se sedadly, nebo taneční, či kons tím, že jde o nestandardní krok. Ale napros- certní sál. Nový kulturní sál by měl ale každopádto transparentní. Podpořili jsme i politická ně splňovat kapacitu požadovanou ve výběrovém
uskupení, jejichž někteří členové od počátku řízení, což bylo právě pět set osob. V tuto chvíli je
dávali najevo, že s projektem Galerie Prostě- ale tento nový sál v projektu dimenzován i na mírjov v podobě z roku 2009 nejsou zcela spo- ně větší počet lidí,“ zareagoval Lukáš Čepelka.
kojeni. Nepovažujeme to za problém. Rádi
o něm budeme s kýmkoliv diskutovat. Pove- Opozièní zastupitelka
deme dialog s jakýmkoliv novým vedením se ohradila proti smlouvì
prostějovské radnice a jsme připraveni vyjít
vstříc rozumným požadavkům, které budou Během tiskové konference Richard Morávek
znamenat zlepšení projektu a další smyslu- i Lukáš Čepelka několikrát jasně zdůraznili, že
plný rozvoj města. Určitě k nim ale nepove- společnost Manthellan považuje veškeré smloude nerespektování dohod a platných smluv. vy s magistrátem za platné. Proti tomu se ale
Proto také Manthellan svůj volební příspě- ohradila opoziční zastupitelka Zuzana Bartošovek politickým stranám nespojuje s žádnými vá, která zaujala místo mezi novináři. „Většina ze
podmínkami. Jde o zcela transparentní spon- zastupitelů zastává názor, že smlouvy jsou neplatzorský dar. Věříme, že s ním strany naloží co né. Ale nechci tady vést nějaké populistické řeči.
nejlépe tak, aby nové vedení radnice přineslo Chtěla bych se především zeptat, proč společnost
do města změnu, udělalo něco pro občany Manthellan již nezačala Galerii Prostějov stavět?
a rozvoj centra a vrátilo radnici ztracený kre- A ta záležitost se zablokováním parkoviště, to byl
dit,“ vysvětlil nejen účel sponzorských darů tedy pořádný naschvál,“ ulevila si Zuzana Bartošová. „To bychom tady strávili několik hodin poRichard Morávek.
Na otázku Večerníku, zda může prozradit pisováním situace a problémových kroků, které
příjemce finančních darů od Manthellanu, jsme museli za uplynulých devět let od podpisu
odpověděl po krátké odmlce. „Myslím si, že smlouvy řešit. Celý projekt je velice složitý proces,
nejde o nic tajného. Jak jsem již řekl, jedná se který vyžaduje desítky různých povolení. A na
o zcela transparentní věc. Dnes ráno (tj. úterý mnohých z nich jsme se nebyli schopni s kompe11. září – pozn. red.) jsme z našeho účtu ode- tentními orgány dohodnout. Ať už šlo o některé
slali na konta stran a hnutí v Prostějově celko- kroky ze strany magistrátu, nebo orgánů státní
vou částku čtyři sta tisíc korun, tedy po padesáti správy,“ odpověděl Richard Morávek. „Zásadní
tisících každému politickému subjektu. Spon- věcí je, že na takovou stavbu potřebujete stavební
zorský dar od nás obdržely PéVéčko, SPD - To- povolení a územní rozhodnutí. A abyste získali
mio Okamura, ANO 2011, ODS, KDU-ČSL, územní rozhodnutí, musí být projekt v souladu
KSČM, hnutí Na rovinu a Změna pro Prostě- s územním plánem. Ještě donedávna však platil pro centrum Prostějova takzvaný regulační
jov,“ vyjmenoval Morávek.

Na otázky noviná odpovídali minulé úterý dopoledne jednatel spolenosti Manthellan Richard Morávek (vlevo) a generální manažer projektu Galerie Prostjov Lukáš epelka. Foto: Michal Kadlec

„Smlouva s městem platí,“
prohlásil jednatel
Richard Morávek

t poslala
Spolenos braným
n vy
50 000 koru tranám.
s
politickým
udlají?
i
Co ty s nim
plán ‚Zajíc‘, který nám neumožnil souhlas s našimi plány dle územního plánování. Teprve po
skončení platnosti tohoto regulačního plánu
v prosinci 2017 jsme získali souhlas se záborem
pozemků. A právě od této doby začala prostějovská radnice tvrdit, že smlouvy se společností
Manthellan jsou neplatné! Na začátku letošního
roku jsme radnici požádali o souhlas s územním
rozhodnutím a dodnes jsme neobdrželi žádnou
odezvu,“ upozornil Lukáš Čepelka.

Komunikace
od zaèátku vázla
Při úterním setkání s médii padly na adresu
zástupců společnosti Manthellan také výtky, že
po celých devět let od podpisu smluv jen velmi
málo komunikovali s prostějovskými zastupiteli. „Diskuse nad vaším projektem mohla být
v uplynulých letech určitě mnohem živější, ale
nikdo z vás se za uplynulé čtyři roky na jednání
zastupitelstva neobjevil, přestože jsme k vám
měli spousty otázek,“ argumentovala zastupitelka Zuzana Bartošová.
„My primárně komunikujeme s radou a vedením města. Neumím si totiž představit, že v rámci přípravy projektu Galerie Prostějov bychom
komunikovali napřímo se zastupitelstvem. Nemyslím si, že je to cesta někam se pohnout. Ale já
osobně jsem na jednání prostějovského zastupitelstva nejméně dvakrát byl! A pokud by nás kdokoliv kontaktoval, určitě bychom se potkali nebo
odpověděli na jakékoliv dotazy,“ namítl generální
manažer projektu Galerie Prostějov.

Parkování pod zemí
s kapacitou až 260 vozidel
Večerník zajímalo, jakým způsobem hodlá
společnost Manthellan vyřešit parkování pro
návštěvníky Galerie Prostějov? „Parkoviště se
bude nacházet v suterénu obchodního centra
a je dimenzováno přibližně pro dvě stě padesát
až dvě stě šedesát parkujících vozidel. Přesná kapacita je daná dopravním rozhodnutím, kterým
zatím nedisponujeme. Jakmile ho obdržíme,
může dojít ohledně parkování k jistým úpravám,
zejména s ohledem na parkovací místa pro invalidy, matky s kočárky a podobně. Některá parkovací místa budou i venku, ta ale do projektu nepočítáme, vzejdou z běžných úprav komunikací
před Galerií Prostějov,“ vysvětlil Lukáš Čepelka.

Manthellan je ochoten
jednat o zmìnách
Další otázka vyplynula ze slov, která sami představitelé společnosti Manthellan prohlásili již
na začátku tiskové konference. Že jsou totiž
v případě zájmu připraveni jednat o některých
dílčích úpravách. O jaké tedy může jít? „Jsme
ochotni přistoupit ke změnám, které budou

Repro: Galerie Prostjov

rozumné a budou hlavně splňovat parametry
platné smlouvy. Asi těžko v tuto chvíli můžeme
predikovat něco konkrétněji. Potřebujeme totiž slyšet od všech zainteresovaných stran, jaké
představy mají. A jsme opět u té komunikace,
které se nebráníme, dokonce ji žádáme. Pak
teprve můžeme přistoupit na některá rozumná
řešení,“ odpověděl nám Lukáš Čepelka. „Těžko ale budeme reagovat na návrh, abychom například Galerii Prostějov zmenšili na polovinu
nebo podobně,“ zakroutil hlavou.

Má Prostìjov
na novou obchodní
galerii vùbec kupní sílu?
Také okolo tohoto tématu se točily dotazy na
oba nejvyšší představitele. V Prostějově je totiž
už nyní supermarketů a obchodních galerií
jako hub po dešti. Na druhou stranu kupní síla
občanů je čím dál vyšší, což dokazují zaplněné
markety prakticky v kteroukoliv dobu. „Jako
skupina firem máme bohaté zkušenosti s těmito záležitostmi, například z výstavby Šantovky
v Olomouci, či obchodního centra v Teplicích.
Samozřejmě jsme si vždy provedli průzkumy
kupní síly v jednotlivých městech. Pokud se
podíváte na informace z trhu, tak využití nákupních center úplně nesouvisí s ekonomickou situací daného regionu. Když se třeba
zastavíme u severních Čech, kde jsou jedna
z největších nezaměstnaností i hodně nízké
platy, tak nákupní centra tam většinou fungují
velice dobře a prosperují. Nejde tedy o spojenou nádobu, že obchoďákům se daří jen v místech, kde je velká kupní síla. Každopádně toto
téma ale vždy před každým projektem pečlivě
zvažujeme, máme totiž pochopitelný zájem,
aby naše projekty fungovaly,“ ujišťuje o promyšlenosti záměru Lukáš Čepelka. „A pak je
tu další naše významná zkušenost. Obchodní
galerie, které jsme vybudovali v různých městech v jejich centrálních částech, přilákaly zpátky do středu měst lidi, kteří dříve nakupovali
v supermarketech či hypermarketech a okrajových periferiích. A to je, myslím si, i cílem vedení prostějovské radnice, oživit znovu centrum
tohoto města!“

Utnutý závìr tiskovky
Tak toto byla v přeneseném slova smyslu
‚bomba‘ na závěr tiskové konference. Otázka nejen Večerníku zněla jasně. Bude Manthellan čekat na soudní rozhodnutí ohledně
žaloby na neplatnost smluv s magistrátem
a respektovat ho? „Odpovím jednoduše, ne!
Nevíme totiž, kdy to všechno opravdu skončí. My jsme toho názoru, že smlouva s městem platí,“ odpověděl bez dalšího komentáře Richard Morávek, jednatel společnosti
Manthellan. Když jsme se ovšem ještě chtěli
zeptat, kdy tedy Manthellan začne bourat
Společenský dům a na uvolněném prostoru
stavět Galerii Prostějov, tiskový mluvčí společnosti Juraj Aláč právě v tu chvíli rázem
ukončil tiskovou konferenci.

VÁCLAV ŠMÍD (KSČM)
„Mohu potvrdit, že peníze ve výši padesáti tisíc
korun přišly na účet naší strany od společnosti Manthellan. V každém případě je vrátíme
odesílateli okamžitě zpět. Jednání je to velmi,
velmi neobvyklé, obzvláště v tomto předvolebním čase. Dle mého názoru to opravdu hraničí
s úplatkem. V každém případě zaslání peněz
stranám vnímám jako krok, který má ovlivnit
současná platná usnesení rady a zastupitelstva.
Negativní odezvy od stran si musel být investor
určitě vědom, a přesto peníze poslal. Možná jde
v této kauze o něco úplně jiného...“
JIŘÍ POSPÍŠIL (PÉVÉČKO)
„V žádném případě bychom peníze nevyužili pro
naši volební kampaň. Zvažovali jsme dvě varianty, první vrátit s poděkováním zpět, nebo obnos
darovat nějaké organizaci na činnost. Proto jsme
na Facebooku vypsali anketu, kde jsme se zeptali, jak s penězi naložit. Dali jsme tedy lidem dvě
možnosti - první vrátit, a druhou darovat například dětskému domovu, psímu útulku, nebo jiné
organizaci. Společnost, která peníze poslala, by to
nezruinovalo a potřebným by to mohlo pomoci.
Přestože anketa dopadla ve prospěch darování
173:131, rozhodli jsme se finanční obnos Manthellanu vrátit a doporučit odesílateli darování padesáti tisíc korun na nějakou charitativní činnost.“
ALEŠ MATYÁŠEK (NA ROVINU)
„Volební koalice Na rovinu odmítá jakékoli finanční toky, které jsou v konečném důsledku
spojeny se snahou ovlivňovat pozici společnosti Manthellan, lhostejno, zda je zdůvodněna
úsilím o změnu vedení města, či čímkoli jiným.
Nechceme jakékoli finanční prostředky od společnosti Manthellan. Vydal jsem pokyn, aby
finanční částka byla okamžitě vrácena.“
JAN NAVRÁTIL
(ZMĚNA PRO PROSTĚJOV)
„Finanční dar samozřejmě vracíme, protože
i transparentně poskytnutý úplatek je úplatek.
A toto nic jiného není. Investoři z Manthellanu žijí v nějakém jiném světě a nepochopili, že
termín smluv vypršel 31. prosince loňského
roku a záměr nevyšel. Po volbách se to celé
bude muset řešit znovu a lépe. Pozemky i budovy města mají vyšší hodnotu, než za jakou ji
chtěl investor získat.“
PETR KOUSAL (KDU-ČSL)
„Výbor Městské organizace KDU-ČSL
v Prostějově jednomyslně rozhodl o vrácení
sponzorského daru firmě Manthellan. S touto firmou můžeme jednat, ale pouze o co
nejrychlejším ukončení smlouvy o smlouvě
budoucí, týkající se výstavby nového obchodního areálu a zbourání současného Společenského domu, kterou považujeme od samého
počátku za neplatnou. Nejsme a nebudeme
žádným rukojmím této společnosti, což by
se v případě přijetí sponzorského daru mohlo
stát. Požádali jsme ústřední kancelář KDU-ČSL, aby finanční prostředky byly obratem
z transparentního účtu zaslány zpět.“
FRANTIŠEK JURA (ANO 2011)
„My jsme k dialogu se společností Manthellan
připraveni a nepotřebujeme k tomu žádné
peníze.“
MARTIN KŘUPKA
(SPD - TOMIO OKAMURA)
„Klub hnutí SPD Prostějov ověří informaci o zaslání částky padesáti tisíc korun na transparentní
účet hnutí. V případě obdržení ji vrátí dárci. Společnost Manthellan je ve sporu se statutárním
městem Prostějov. Za tuto situaci nese plnou odpovědnost i současné vedení města, hnutí SPD
tuto situaci korektně vyřeší ve prospěch občanů
Prostějova.“
Ptal se Michal Kadlec
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Není třeba se obávat žádných překotných událostí. Život většiny Prostějovanů tento týden bude probíhat v naprostém klidu. Jinak řečeno, kdo
je připraven, ten nebude zaskočen ani menšími problémy v zaměstnání.
To samé se týká i dětí ve škole.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. S kýmkoliv se potkáte, vždycky půjde o velmi
příjemnou schůzku. Oproti nedávné
minulosti se tentokrát s nikým nepohádáte, což je ve vašem případě velký
úspěch. Budete v pohodě i v rodinném kruhu.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Zbytečně se
budete navážet do jiných lidí, z čehož
pochopitelně budou pramenit problémy. Pohybujete se totiž často mezi lidmi,
kteří si nenechají nic líbit. V jednom případě budete dokonce inzultováni.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Neprožíváte teď jednoduché období, ale během víkendu se konečně vaše tvář rozzáří. Bude to prostřednictvím člověka,
který vás přivede na tu správnou cestu
životem. Může se také stát, že přeskočí
pověstná jiskra.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Vaši blízcí budou mít o vašem volnu během víkendu naprosto jinou představu než vy.
Určitě se v pátek pohádáte kvůli tomu,
že právě vy budete chtít odjet úplně jinam. Musíte zvolit kompromis.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Jediné štěstí, že
umíte alespoň základní slovíčka některého ze světových jazyků. Do cesty se
vám totiž připlete cizinec, kterého budete potřebovat. Půjde o celkem slušný
obchod, ale musíte se domluvit.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Bez lékařské prohlídky a krátkodobého léčení
se nyní neobejdete. Postihnou vás
menší zdravotní problémy, kvůli kterým budete muset zrušit naplánovaný program. Všechno ale doženete,
nebojte se.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Hluboko
do kapsy rozhodně mít nebudete.
Problém nastane až tehdy, co během
týdne začnete bezhlavě utrácet. Navíc vaší rozhazovačnosti využije pár
vykutálených lidí, kterým naletíte
jako malí.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Nebojte se
zvýšit hlas a v práci si říct o větší peníze. Vaše výplata vám už dávno nestačí,
a pokud si plníte všechny povinnosti,
není důvod, aby vám nadřízení nevyšli vstříc. Určitě to zkuste, neváhejte.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Romantické prostředí, dobří lidé a výborné
jídlo. Tak tyto tři aspekty vás nyní čekají
v plné parádě. Pokud toto neprožijete
během všedního dne, tak rozhodně během víkendu. Můžete se těšit.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Prožili jste velké životní zklamání, takže
nyní budete hodně přemýšlet o tom,
koho si pustíte do svého soukromí.
Nejlepší pro vás by ovšem v tuto chvíli
bylo nepouštět si k sobě vůbec nikoho.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Obchody vám nevyjdou podle vašich
představ. I když zrovna neproděláte,
budete hodně zklamaní. Jakmile se
příště pustíte do nějakého kšeftu, poraďte se s odborníky. Máte jich kolem
sebe dost.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Čeká vás
doma velký úklid. Za žádnou cenu
ale nevyhazujte do popelnice staré
předměty, které jste zdědili. Mohou
mít obrovskou cenu, o které nemáte
ani tušení. Zkuste si je nechat ocenit,
vypadnou vám oči z důlků!

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: OPLATKY...

Oreo Original 176g

29,90

-

40,90

37,90

37,90

Lotus Biscoff 250g

21,90

-

41,90

-

39,90

31,92

Sedita Rodinné polomáené 125g

13,90

-

9,90

-

12,90

9,90 (100g)

-

59,90

59,90

59,90

46,90 (200g)

Opavia kolonáda lázeské oplatky 175g 59,90 (200g)

37,90

Manner kupavé oplatky 75g

18,90

-

11,90

17,90

18,90

23,12

Milka Choco Grains 126g

29,90

-

33,90

29,90

10,90 (42g)

-

Naše
RESUMÉ

Jsou dobré ke svačině či jen tak na chuť. Oplatky všeho druhu poslouží nejen
v každé domácnosti, ale i v pracovním procesu. Je tudíž dobré vědět, že nejlevnější značky Oreo i Lotus Biscoff nabízí Albert, pro rodinné polomáčené
od Sedity a křupavé Manner se vyplatí navštívit Billu. Kdo má rád lázeňské
oplatky Kolonáda značky Opavia, neměl by minout Penny market. A Milka Choco Grains mají za nejnižší cenu shodně v Albertu a Kauflandu.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 12. září.

MUZEUM PROSTJOVSKA, P. O.
ASTRONOMICKÉ ODDLENÍ - LIDOVÁ HVZDÁRNA

OD 17. DO 23. 9. 2018
 PŘEDNÁŠKA: RNDr. Martina Boháčová, Ph.D. „POSLOVÉ Z HLUBIN VESMÍRU“ proběhne ve čtvrtek
v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Aktivita Slunce je
nízká a povrch je prakticky beze skvrn. V protuberančním dalekohledu lze však spatřit různé zajímavé podrobnosti,
např. protuberance. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná pouze v pondělí a v pátek od 20:30 do 21:30 hodin, ve standardním
pozorovacím termínu, ve čtvrtek, se večerní pozorování z provozních důvodů neuskuteční. Pozorujeme
dorůstající Měsíc, dále planety Saturn a Mars a rovněž zajímavé objekty vzdáleného vesmíru Vstupné 20 Kč.
 Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

Blokové
ištní
msta
v roce 2018

Také v měsíci září pokračují bloková čištění města.
Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na čištění
upozorní!
úterý 18. září - blok 41
J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové, M. Pujmanové – parkoviště, M. Pujmanové – vnitroblok, Krumlovského, Kopečného,
Z. Wintra, Vrahovická pravá strana (křižovatka Průmyslová - most
Romže), Vrahovická slepá ul. před mostem vpravo, Poláčkova
(Kopečného – Krumlovského) pouze ruční úklid, Podivínského
pouze ruční úklid
čtvrtek 20. září - blok 42
sídl. Svornosti, sídl. Svornosti – parkoviště, Kpt. J. Nálepky (Tovární
- J. Rokycany), Smetanova, Zátiší, B. Martinů, V. Talicha, Tovární
(Vrahovická - Říční), Tovární – parkoviště, Zátiší – plocha, Říční,
Vrahovická (železniční přejezd - Smetanova)

PROSTĚJOV Ladislav Lakatoš
vehementně popírá, že jeho syn
Diego P. by měl něco společného
s vraždou. Popravdě řečeno se
Večerníku zatím nepodařilo
oficiálně zjistit, zda má pravdu, či
nikoliv. Přestože dva na sobě nezávislé zdroje z blízkosti vyšetřování
mordu potvrdily, že z vraždy je
obviněn právě šestnáctiletý Diego,
policie ani státní zastupitelství tuto
informaci nechtějí potvrdit. Jména
obviněných se totiž před soudním
projednáváním nesdělují, natož
když jde o mladistvou osobu.
Večerník odjel na další schůzku
s Ladislavem Lakatošem, který
nám poskytl vyšetřovací protokol
o spáchání zločinu, jehož se syn
Diego, slovy Ladislava Lakatoše,
skutečně dopustil. A už z prvních
řádek policejního protokolu,
do kterého jsme měli možnost
nahlédnout, zamrazilo.
„V úterý 19. června 2018 po půlnoci
na ulici Šárka v Prostějově na pavlači
bytového domu napadl mladistvý D.
P. sedmašedesátiletého Josefa S., a to
za použití kuchyňského nože. Tím
na jmenovaného zaútočil nejméně
čtyřmi bezprostředně na sebe navazujícími útoky a ranami na horní polovinu těla. Napadený se útoku bránil
rukama, útočník mu tak úmyslně
způsobil čtyři bodnořezné rány, a to
na levé ruce, na zadní straně paže,
na předloktí a ještě na zádech pod
žeberním obloukem,“ vyplývá z protokolu, který si Večerník pozorně přečetl.
Krvavý incident však pokračoval
i nadále. Diego P. vyběhl z domu
na Šárce a pobodaný senior za
ním... V Jezdecké ulici pak došlo
k dalšímu konfliktu. „Diego P. na
muže opět zaútočil, tentokrát úderem pěstí zezadu do hlavy a následně

Ladislav Lakatoš tvrdí,
že jeho syn Diego se
bránil útoku pedofila,
který ho chtl znásilnit.
Mladistvý nožem tyikrát bodl seniora ze
Šárky. Koláž Veerníku

také dlažební kostkou, kterou mladistvý hodil poškozenému zezadu
na hlavu ze vzdálenosti zhruba tří
metrů. Josef S. se tomuto útoku vyhnul a z místa utekl do místa svého
bydliště a následně se nechal sanitkou
záchranné služby převézt do nemocnice,“ cituje Večerník z policejního
zápisu o spáchání trestného činu.
Další podrobnosti jsme se už ale z protokolu nedozvědělo. Například, proč ke
krvavému incidentu vůbec došlo a proč
šestnáctiletý Diego P. byl dohnán k tak
otřesnému útoku nožem. Jeho otec má
přitom na všechno svůj jasný názor.
„Celý protokol je založen pouze na tom,
co vypověděl Josef S. Můj syn mi ale
řekl, a já mu věřím, že ho ten chlap zlákal
do svého bytu na peníze a chtěl ho
znásilnit! Je to totiž několikrát soudně
trestaný pedofil a Diego se pouze bránil.
V bytě mu vzal nůž a tím ho začal bodat,“ tvrdí Ladislav Lakatoš. Jeho syn
nyní čeká na soud ve vazební věznici.
Proč ale Diego útočil na seniora i venku
na ulici po útěku z domu údajného pedofila? „Ten prasák mého syna ještě honil na ulici, Diego měl z něho strach. Pak
mu ale utekl a zděšený přiběhl domů,“
tvrdí Lakatoš.
Policie České republiky podle všeho
za úmyslné ublížení na zdraví stíhá
pouze šestnáctiletého syna Ladislava
Lakatoše, role sedmašedesátiletého
Josefa S. a jeho možná vina na celém
incidentu není zatím jasná. „Znovu
opakuji, že ten chlap chtěl mého syna
znásilnit. Diego ale není žádný buzerant a tomu pedofilovi se bránil!
Jelikož je však mentálně retardovaný,
k čemuž jsme poskytli odborný

lékařský posudek, poslali ho do
vazby. Přitom ten pobodaný pedofil
vůbec policajty nevolal, ty přivolali
sousedé, kteří našli na chodbě domu
krev. Podle mě by Josef S. policii
vůbec nekontaktoval, protože si byl
dobře vědom, že by šel sedět taky pro
pokus o znásilnění. Jenomže zatímco
můj syn Diego je nyní ve vazbě, Josef
S. si chodí po svobodě,“ láteřil před
Večerníkem Ladislav Lakatoš.
Co dodat k celému případu? Jedna
věc je ta, co o krvavém zločinu
tvrdí Ladislav Lakatoš, otec
šestnáctiletého pachatele. Druhou
věcí je skutečný průběh násilného
činu, který může být samozřejmě
jiný. Bohužel, výpověď naštvaného
otce mladíka, který je stále ve vazbě,
nemá Večerník zatím možnost porovnat. A policie o případu mlčí!
„Věc šetři kriminalisté z Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje,“ odkázal nás mluvčí
prostějovské policie František
Kořínek na nadřízené složky.
„Můžeme potvrdit, že šetříme incident násilného charakteru, ke
kterému došlo devatenáctého
června v Prostějově. Vzhledem ke
skutečnosti, že šetření nebylo dosud
ukončeno, nebudeme k případu
poskytovat další informace.“ zareagoval na dotaz Libor Hejtman, tiskový
mluvčí krajských policistů.
Dozvíme se tedy někdy, proč
šestnáctiletý Diego P. čtyřikrát bodnul nožem o více než padesát let
staršího muže? Jak to vypadá, podrobnosti budou známy až u soud(mik)
ního přelíčení..

Oznámení o přerušení

dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Vřesovice
Obec: Hrubčice, Bedihošť,
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 1. 10. 2018 od 7:30 do 15:00 Kralice na Hané
Dne: 10. 10. 2018 od 7:30 do
hodin. Vypnutá oblast: část obce Dne: 5. 10. 2018 od 7:30 do 10:00 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
Vřesovice: č.p. 161-168, 173, 177, hodin. Vypnutá oblast: celá obec část města Kostelec - celé ul. Le183, 184, 214, 215, 217, 219-221, Hrubčice (mimo jednostranně uli- gionářská, Revoluční, Příhon,
223-227, K/110/14, K386/1, ce od č.42 po č.28. Ulice od č.107 Zahradní, Krátká, Lešanská, HuK370/2.
po č.118 a dále č.p. 264, 265, 266). sova, Partyzánská, Přemyslovka,
Obec: Čelechovská Kaple
Část obce Kralice na Hané: Celé Za Kapličkou, Dvorek, Bezručova,
Dne: 2. 10. 2018 od 7:30 do 14:00 ulice: Hrubčická, Zahradní, Bis- Smetanova č. 1 a 22, Třebízského
hodin. Vypnutá oblast: část obce kupická, Úzká, Vítova, Trávníky, - mimo část ulice od č. 407 po č.
Kaple od č.19 a 30 po konec obce Krátká, U Pivovaru. Na ul. Hlavní 673, část ul. Tyršova - levá strana
směr Čelechovice s č.59, 53, 56, 54 Třída č. 420 a 13. Ulice Tichá od od ul. 8. května po č. 36 (obchod),
a dále ulice od č.30 po č.49 a 58.
ul. Vítova po č. 447 a 440. Část část ul. 8. května od křižovatky ul.
Obec: Bílovice
obce Bedihošť: Celé ulice: Prostě- Legionářská po konec města sm.
Dne: 2. 10. 2018 od 7:30 do 14:30 jovská, Komenského, B. Němcové, Prostějov vč. ČS PHM, nádraží,
hodin. Vypnutá oblast: část obce Husova, Za Sokolovnou, Lidická, kovovýroba Z. Balaš, dále část od
Bílovice - pravá strana od č. 7 po č. Za Hřištěm, Tovární, U Parku. Od- ul. Husova po ul. Tyršova.
23 a 51 u křižovatky sm. Lutotín, běratelská TS Bedihošť Oskar (č. Obec: Nezamyslice, Mořice,
včetně uličky naproti kaple po č. 11. 300791).
Víceměřice, Doloplazy, Dřevnovice
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Dne: 10. 10. 2018 od 7:30 do 11:00
Dne: 2. 10. 2018 od 7:30 do 16:30 Dne: 8. 10. 2018 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: celá obec:
hodin. Vypnutá oblast: Poděbrado- hodin. Vypnutá oblast: ulice Vra- Nezamyslice. Část obce Mořice:
vo nám. č. 8, 8a.
hovická č. 12a, č. 14/16 (ViP Invest část obce oboustranně podél silnice
Obec: Čehovice, Otonovice,
s.r.o.)
od Vrchoslavic na Nezamyslice od
Bedihošť
Obec: Plumlov
č.181 a 125 po č.106 a 101 včetně
Dne: 3. 10. 2018 od 7:30 do 14:00 Dne: 8. 10. 2018 od 7:30 do 15:30 ulic směrem k dálnici končící čísly
hodin. Vypnutá oblast: celé obce: hodin. Vypnutá oblast: ulice Pod 135, 190, 130, 191, 164. Dále č.149,
Čehovice, Otonovice. Část obce Vinohrádkem s č. 551, 552, 553, 144, 153, 18, 117, 157, 105, 92, 20.
Bedihošť: Celé ulice: L. Svobody, 554, 555 a 556, dále na ul. Boskovic- Oboustranně ulice od č.178 a 42
Sv. Václava, Nerudova, Palackého, ká odběrná místa Pneu Bureš s.r.o., + 90 po č.154 (lokalita řadovky).
Komendova, Zatiší, Jiráskova, Za p. Vaňák, areál hřbitova a INSTA Areál čerpací stanice Mořice u dálFarmou. Za nádražím č.p.48 Od- CZ s.r.o.
nice. Část obce Víceměřice: ulice
běratelské TS: Hrubčice Plant Se- Obec: Doloplazy
novostaveb od č.180 a 171 po č.186
lect (č. 300614) Areál fy Limagrain Dne: 9. 10. 2018 od 7:30 do 15:00 a 183 Odběratelská trafostanice:
Cereals, Čehovice ZD (č. 300684), hodin. Vypnutá oblast: část obce Doloplazy ZD (č. 300693) Areál
Bedihošt silnice (č. 300680), Bedi- Doloplazy: č.p.10, 17, 18, 56, 116, PILA K+L, Dřevnovice Centrokov
hošť závlaha (č. 300681), Bedihošť 134.
(č. 300694) Areál fy Metalšrot.,
Probiotech (č. 300668).
Obec: Mostkovice
Nezamyslice ČD (č. 300721) Areál
Obec: Kralice na Hané
Dne: 12. 10. 2018 od 7:30 do 16:00 SŽDC.
Dne: 9. 10. 2018 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: část obce Obec: Hvozd
hodin. Vypnutá oblast: ulice Bedi- Mostkovice s ulicemi: celá ul. Pod Dne: 11. 10. 2018 od 7:00 do 16:00
hošťská od č.197 po č.130.
Lesem, ul. Jižní č. 2, ul. Chatařská hodin. Vypnutá oblast: část obce
Obec: Kralice na Hané
ohraničená č. chat 601 - 1152 - 1071 Hvozd: oboustranně podél silnice
Dne: 9. 10. 2018 od 7:30 do 15:00 - 626 - 630 - 616 - 612 - 628 - 603, od č.50, 27 a 10 po konec směr Onhodin. Vypnutá oblast: ulice Bedi- ul. Na Hrádku vč. chat a č. 720 na ul. dráškův mlýn s č.149, 150, 153.
E.ON Česká republika, s.r.o.
hošťská od č.197 po č.130.
Sadová.

Pondělí 17. září 2018
www.vecernikpv.cz
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KOUPÍM

SLUŽBY

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stříhání pejsků, Pv. Tel.: 606 166 853
Stavební práce Ščuka & Bureš, tel.:
605 410 585, 774 961 449, e-mail:'
jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Pedikúra + gellak 180 Kč + 200 Kč,
manikúra 150 Kč, gelové nehty 500 Kč.
Dolní 6, Prostějov. Tel.: 604 662 609
Pěstitelská pálenice
Kostelec na Hané, Rynk 120
OZNAMUJE
zahájení sezony 2018/2019.
Příjem objednávek každou
středu od 15:00 – 18:00 hodin
sobotu od 8:00 – 12:00 hodin
telefonicky nebo osobně.
V naší pálenici kvasy
nesdružujeme, pálíme
od 50 l kvasu za přítomnosti
zákazníka.
Poskytujeme poradenské
služby a uložení kvasu
v našich prostorách.
Tel.: 582 373 358
Zednictví Vančura nabízí veškeré zednické a stavební práce, např. rekonstrukce koupelen, bytů a rod. domů,
odvodnění základů a mnoho dalších
odborných prací, vše na klíč.
Tel.: 774 627 358,
zednictvivancura@seznam.cz,
www.zednictvivancura.cz

Dne 23. září 2018
by se dožil 100 roků manžel,
tatínek, strýc, dědeček
a pradědeček,
pan František PAVLOVSKÝ
a zároveň dne 2. července 2018
jsme vzpomínali 22 roků
od jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Vzpomíná a děkuje
celá rodina.

Dne 20. září 2018
vzpomeneme smutné
12. výročí smrti našeho
milovaného syna a vnuka
Františka SEKANINY
ze Ptení.
Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Rodina Sekaninova.

Pronajmu garáž v ulici V Polích za ulicí B.
Němcové. Kontakt: 777 863 444
Pronajmu byt 2+1, 50m2 v Pv. Volný
ihned. Cena 7000 Kč měsíčně bez inkasa.
Kauce dohodou. Tel.: 773 278 530
Prodám byt 2+1. RK nevolat. Tel.:
605 028 708
Prosím paní, která mi nabízela pronájem
garáže na Olomoucké ulici, aby se mi
ozvala na tel.: 777 105 097. Děkuji.

PRODÁM
Prodejna IVKA, Plumlovská ul. připomíná, že u nás koupíte obuv i na velmi problémové nohy, vysoké nárty a kotníky, kostky
a vybočené prsty u nohou, od domácí obuvi po vycházkovou. Tel.: 603 445 601
Prodám klece pro ptáky, jako nové.
Tel.: 606 380 826

Thuje Smaragd - nejlepší na živý
plot. Tel.: 608 320 427
Prodám 2 ks postele, rozkládací a matrace. Tel.: 724 825 743

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

SEZNÁMENÍ
Štíhlý muž po 50., ml. vzhledu, abstinent,
nekuřák a romantik hledá milou, hodnou
ženu i se zdravot. potížemi nebo v invalid. důch., kamarádku, přítelkyni kolem
45 let, které je také smutno a chybí jí láska, políbení, pohlazení... Okolí Pv a Bk.
Tel.: 732 705 222

Pronajmu garáž na Krasické ul. v Pv.
Uzamčený objekt, el. a voda, možno
dlouhodobě. Tel.: 722 728 060

Prodám kolečkové brusle, vel. 38 a dívčí
kolo vel. 24. Tel.: 723 915 149

FINANCE

Vdovec okolo 70 let by se rád seznámil
s přítelkyní kolem 65 let k občasným
schůzkám. Samota tíží. Pv a okolí. Auto
mám. Tel.: 722 140 346

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
Půjčka Pv a okolí. Tel. 776 087 428

58 letý, rozvedený, ve svém rodinném
domě hledá totou cestou ženu k seznámení - trvalemu soužití. Tel.: 728 994 479

Zvýhodněné úvěry pro mladé - na
novostavby, rekonstrukce, modernizace.
Výše úvěru: až do výše 2.000.000,- Kč
(nový dům, nová koupelna, kuchyňská linka, okna, přípojky). Pro bližší informace si dohodněte schůzku:
Tel.: 731 519 623, e-mail:
poradenstvi-konzultace@email.cz

18061420643

NABÍDKA PLATÍ PRO KAŽDÉ PONDLÍ
VÍCE INFO: 608 960 042, INZERCE@VECERNIKPV.CZ
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Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Dne 22. září 2018
by se dožil 63 let
pan Jan MAREŠ
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Marie,
syn Jan a dcera Monika
s rodinou.

Dnes, tj. 17. září 2018
vzpomínáme 10. výročí
od úmrtí našeho milovaného
manžela a tatínka,
pana Františka KOLEČKÁŘE
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Renata
a děti František a Markéta.

15012920079

18091120981

JIŽ OD 20 K

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

S bolestí v srdci oznamujeme všem
příbuzným, přátelům a známým, že
nás navždy opustila naše drahá a milovaná manželka, maminka, babička,
prababička, sestra, teta a švagrová,
paní Drahomíra ŚPAČKOVÁ,
která zemřela nečekaně
ve středu 12. září 2018 ve věku 69 let.
S naší drahou zesnulou se naposledy
rozloučíme ve středu 19. září 2018 ve
12:30 hodin ve smuteční obřadní síni
na Městském hřbitově v Prostějově.
Hluboce truchlící rodina.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
NAA PODZIM M3ŽŽETE LEVVNJI PRRODAT, I KOUUPIT!
ÁDKOVÁ INZERCE V NEJTENJŠÍM REGIONÁLNÍM PERIODIKU

Dne 18. září 2018
uplyne již 25 let,
kdy nás navždy opustil
pan Jaromír HAVELKA
z Lipové.
Stále vzpomínají
manželka Ludmila
a dcery Jitka a Libuše
s rodinami.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Prodám pultový mrazák – levně. Zn.
Zanussi. Tel.: 604 538 199

JE V PÁTEK 21. ZÁØÍ
V 10.00 HODIN
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Čas rány hojí,
ale bolest zůstává...

18091320986

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

REALITY

Stavební firma hledá pozemek pro
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám. výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje Koupím chatu nebo chalupu. Tel. i SMS
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožit- 737 827 329
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší Pronajmu 1 pokoj + kuchyň pro 3 stuceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775, dentky nebo matku s dětmi, celkem 80 m2,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod. Soběsuky 91, Plumlov. K dispozici
zahrada. Tel.: 773 919 167.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté Dům k bydlení - koupím. Telefon:
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbra- 732 388 718
ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní Prodám zahradu 60x12m v Stražiskoa hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky -Maleny. Ovocné stromy, dřevěná chata
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.: 14m2. Tel.: 777 191 120
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Sháním dvoupokojový byt u nemocnice.
737 530 368

16011421482

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

řádková inzerce / vzpomínky

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

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi
Rudolf Grulich 1943
Prostějov
Ludmila Albrechtová 1930 Prostějov
Ivo Janeček 1964
Smržice
Marie Kaplánková 1935 Otaslavice
Ing. Eliška Kořenková 1951 Buková
Ludmila Lužná 1924
Čechůvky
Naděžda Kesslerová 1940 Prostějov
Marie Bařinová 1942
Vyškov
Alois Měřínský 1950
Vyškov

Poslední rozlouèení
Pondělí 17. září 2018
František Trnečka 1940 Vranovice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Anna Leitgebová 1919 Vícov 15.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 19. září 2018
Ing. Ladislav Večeřa 1944 Domamyslice 13.15 Obřadní síň Prostějov
Anna Štafová 1950 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Eliška Adamcová 1940 Kelčice 14.00 kaple Kelčice
Čtvrtek 20. září 2018
Věra Knallová 1952 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 21. září 2018
Jana Havlíčková 1938 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Anna Křupková 1950 Kostelec na Hané 14.00 kostel Kostelec na Hané

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi
Ladislav Kment 1934
Dětkovice
Ing. Miloslav Blaha 1956
Kostelec na Hané

Poslední rozlouèení
Pondělí 17. září 2018
Ján Stanko 1939 Vrbátky 13.15 Obřadní síň Prostějov
Středa 19. září 2018
Ing. Jaromír Svozil 1943 Olšany u Prostějova 14.00 kostel Olšany u Prostějova
Pátek 21. září 2018
Vlasta Veselá 1931 Hrubčice 13.15 Obřadní síň Prostějov

18091310982

Pohřební služba FCC Prostějov
Nejsou již mezi námi
Marie Mandlová 1935
Květa Ptáčková 1922

Prostějov
Prostějov

Poslední rozlouèení
Středa 19. září 2018
Drahomíra Špačková 1949 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmeme prodavače/prodavačku
do autoservisu v Prostějově. Praxe
v oboru výhodou. Nástup možný
ihned. Platové ohodnocení až
30 000 Kč. Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: lukas@pneufloryk.cz
Do kolektivu přijmeme pokrývače/
klempíře. Informace na tel.: 724 261 147
Rudolfovo pekařství přijme pracovníky do pekařské výroby, noční
směna. A pracovníky na zkrácený
úvazek, vhodné pro důchodce, nutný ŘP sk. B. Info na tel.: 731 657 705
v době 7:00 – 9:00 a 13.00 – 15.00.

Posilujeme náš tým – hledáme obsluhu do hotelové recepce v Prostějově.
Základ angličtiny, vhodné i pro aktivní důchodce, studenty. Hotel Gól, tel.:
777 005 488

HLEDÁTE PRÁCI?

NEPROPÁSNTE SVOJI ŠANCI...

Hledáme 2-3 spolupracovníky, jednoduchá práce na zaučení (výroba, sklad), mzda
20-24 tis. Kč, menší kolektiv, Kralický Háj.
Kontakt: p. Novák 606 031 220

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Přijmeme řidiče pro vnitrostátní dopravu ŘP sk. C, profesní průkaz – pokud není, zajistíme. Tel.: 605 248 001
Přijmeme pracovníka do pneuservisu v Prostějově. Nástup možný ihned, praxe výhodou. Platové ohodnocení až 25 000 Kč. Pro info volejte
777 870 729.

Pozice
Administrativní pracovníci
obchodního oddělení
Asistent/-ka pedagoga
Dělníci na výrobu
dopravních pásů
Konstruktéři
Logistici výroby - montáž
Ředitel/-ka zemědělského
družstva Smržice
Skladoví pracovníci - výdej,
příjem, expedice

Přijmeme prodavače/prodavačku do
obchodu se sportovním sortimentem/
jízdní kola v Prostějově. Zodpovědnost, spolehlivost, komunikativnost
Přijmu stoláře pro výrobu nábytku Do výrobní firmy ve Vrahovicích při- s lidmi, ochota se učit, práce v malém
kolektivu. Prodej a poradenství, vyjmeme
zručné
brigádníky
na
pomocs praxí, sídlo Vřesovice. Více info na
řizování objednávek e-shop, kontrola
né práce. Tel.: 603 533 508
tel.: 608 863 532
zboží, základní práce s PC. Přátelské
Přijmu kuchaře/kuchařku na občasnou STUDIO 365 hledá nové tváře pro prostředí. Nástup možný od 1.11.2018
výpomoc - za dovolenou, nemoc, víken- módní přehlídky a reklamu. Tel.: 605 Bližší info a životopis výhradně na
dy. Tel.: 775 780 046
427 271 od 9-12h. www.studio365.eu martin.mnich@seznam.cz

Přijmeme pracovníky úklidu na HPP.
Možnost i brigádně. Směny dle dohody.
Tel.: 777 099 406

Pondělí 17. září 2018
www.vecernikpv.cz
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Pro zimní sezónu přijmeme brigádně
servírku/číšníka na pátky a soboty.
Info Bowlingpalace 728 634 274

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

10 000-11 000 Kč jednosměnný
19 850 Kč
jednosměnný

ÚSO
ÚSO s maturitou

IF FACILITY, Prostějov
Základní škola Klenovice na Hané

18 000-20 000 Kč jednosměnný
30 000 Kč
jednosměnný
21 000 Kč
dvousměnný

střední odborné
Bratři Wilhelmové - TOPAS, Prostějov
ÚSO s maturitou
KITTEC, Vranovice-Kelčice
základní+praktická LINAPLAST, Kralice na Hané

30 000 Kč

vysokoškolské

Zemědělské družstvo Smržice

střední odborné

LASKI, Smržice

jednosměnný

23 000-28 000 Kč jednosměnný

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Pomocní pracovníci
ve výrobě
100 Kč/hod.
noční
základní+praktická GASL CZ, Olomouc
Správci areálu
a skladu/operátoři flexibee 90 - 150 Kč/hod. jednosměnný střední odborné
ReklamniTechnologie.cz-Plumlov

významný evropský výrobce sportovních
ŵşēƽĂ ũŝŶǉĐŚƐƉŽƌƚŽǀŶşĐŚƉŽƚƎĞď

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

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
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Vývoj podílu nezamstnaných osob v Ol. kraji v letech 2014 – 2018 v %

18072610772

Zdroj: Úřad práce ČR

Jako na houpace. V kraji opt ubylo
nezamstnaných ValeProosttøìi jokliveìnjety

OLOMOUCKÝ KRAJ Zatímco během
července došlo k mírnému navýšení
nezaměstnanosti v Olomouckém kraji,
srpnové výsledky jsou už zase mnohem
příznivější. V tomto měsíci se celkový
počet uchazečů o zaměstnání mírně
snížil o 0,8 procenta na 14 151 osob,
počet hlášených volných pracovních
míst se ovšem také snížil o 0,1 procenta
na 11 662 míst a podíl nezaměstnaných
osob dále stagnoval na hodnotě 3,2 procenta.

ce víc
Úøadu prá

K 31. srpnu 2018
evidoval
Úřad
práce ČR, Krajská
pobočka v Olomouci
celkem 14 151 uchazečů o zaměstnání.
„Jejich počet byl o sto jedenáct nižší než na
konci předchozího měsíce, ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku byl menší
o 5 348 osob. Jedná se o nejnižší srpnovou nezaměstnanost od vzniku krajského
uspořádání,“ prozradil Jaroslav Mikšaník,
analytik trhu práce Úřadu práce ČR,

Krajské pobočky v Olomouci. „Z tohoto
počtu bylo 13 069 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let. Bylo
to o 96 méně než na konci předchozího
měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku byl jejich počet nižší o 4 551.
V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 2
342 osob. Ve srovnání s minulým měsícem

to bylo o 75 osob méně a v porovnání se
stejným obdobím předchozího roku více
o 69 osob. Z evidence během srpna odešlo
celkem 2 453 uchazečů. Bylo to o 239 osob
více než v předchozím měsíci a o 449 osob
méně než ve stejném měsíci minulého
roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném
měsíci nastoupilo 1 285, to je o 15 méně
než v předchozím měsíci a o 384 méně než
ve stejném měsíci minulého roku,“ uvedl
Mikšaník základní statistická fakta srpnového vývoje nezaměstnanosti.

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého kraje byl podobný
– ve většině okresů došlo k mírnému poklesu počtu nezaměstnaných. Procentuálně
nejvíce na Jesenicku o 2,4 procenta.
K nepatrnému zvýšení nezaměstnanosti, o pět a tři osoby, došlo pouze na
Šumpersku a Prostějovsku. „Co se týká
Prostějova, tady bylo k jedenatřicátému
srpnu evidováno 1 769 lidí bez práce,
z toho 1 041 žen. Na Úřadu práce je
zde hlášeno 2 223 volných pracovních

míst a podíl nezaměstnaných činí
v Prostějově 2,3 procenta,“ sdělil Jaroslav
Mikšaník. Na konci srpna bylo evidováno
v Olomouckém kraji 607 absolventů škol
všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich
počet se ve srovnání s předchozím měsícem
zvýšil o 44 osob, ale ve srovnání se stejným
měsícem minulého roku byl nižší o 198
osob. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 579 uchazečů o zaměstnání, což je
32 procent všech uchazečů vedených v evidenci.
(red)
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Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už
tradičně vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.

správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 37/2018:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

I osmatřicáté číslo letošního roku vám 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 20. září 2018, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

správn:

vyhrál/-a

Drozdovická 24a
Veronika KAMENÁ, Čelechovice na Hané
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správn:
vyhrál/-a
Dagmar Halašová
D
Květoslav NADYMÁČEK, Prostějov
Výherce získává: JEDNA VSTUPENKA na akci v hodnotě 400 Kč
OSMISMĚRKA
správn:
vyhrál/-a
ROCKOVÉ
Alena HORÁKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na akci v hodnotě 600 Kč

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
správn:
vyhrál/-a
8,9,2,4
Filip BOUDA, Prostějov
Výherce
ýh získává: DVĚ VSTUPENKY na akci v hodnotě 600 Kč
SU
DO
KU

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

18073160763

KŘÍŽOVKA
správn:
vyhrál/-a
Výlety pro seniory s Filemon Baucis
Libuše SEDLÁČKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč.

Výherce získává POUKAZ
v hodnot/ 400 K1.

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

18082460897

I PODZIMNÍ ČÁST VÝSTAVY MÁ SVÉ .... KOUZLO

18073160792

SUDOKU

OSMISMĚRKA

ORBA, ŠPAGETA, OSLE, PLYNY, AURORA, CHÝŠE, EŠUS, TAINE, MNIŠI,
PRAK, MAŠLE, SAMOVAR, ŠTÁB, KARI, KRIL, PARAVAN, LIPA, ŠMÍR, REMA,
ANÝZ,VYPRCHAT, MÍLIUS, PORŠ, HMAT, LUPA

Výherce získává ŠEST VSTUPENEK
v hodnot/ 420 K1 na akci

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
v hodnot/ 400 K1

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

18060760621

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili hokejového brankáře
Jestřábů, který v přípravě alternoval v dresu
pražské Sparty a stal se trojkou extraligového týmu...

18032360323

Výherce získá RODINNÉ VSTUPNÉ
v hodnot/ 400 K1

Výherce získává DÁRKOVÉ BALENÍ
piva v hodnot/ 400 K1.
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TIPVeerníku

PLUMLOVSKÉ VINOBRANÍ

KDY: SOBOTA 22. ZÁØÍ OD 13:30 HODIN
KDE: ZÁMEK PLUMLOV (nádvoøí)
Spolek Plumlovských nadšenců každoročně připravuje
řadu originálních, vtipných a záživných akcí. V letošním
roce jste již mohli zajít na jejich ples, slet čarodějnic či
třeba pohádkový les. A v pořadí čtvrtým vrcholem roku
bude tradiční Plumlovské vinobraní, které je na pořadu
dne právě nadcházející sobotu. I letos vás tak potěší cimbálovka, ohňová show či další skvělí hudebníci jakožto
košt vína a vinná stezka.
V pořadí 12. ročník Plumlovského vinobraní odstartuje půldruhou hodinu po poledni. „Snad nás nepotká to, co vloni,
a nezačne pršet. Minulý rok nás, co se týče návštěvnosti, déšť
velice potrápil, a pokud by se letos mělo opakovat to samé,
bylo by to vskutku nemilé,“ přejí si organizátoři.
Co si letos připravili? Po zahájení akce zahraje od 14:00 hodin cimbálová muzika Primáš, v 16:00 hodin vystoupí coby
třešnička na dortu známý skladatel populární a filmové hud-

ATLETIKA
neděle 23. července:
14:30 Velká cena města Prostějova
2018 (RG a ZŠ, Studentská ul.)

by, herec, zpěvák, komik, klavírista a moderátor Jaroslav Uhlíř
s kapelou. V 17:30 hodin proběhne oficiální slavnostní zahájení, načež o půl hodiny později si můžete poslechnout originální hudební seskupení čtyř violoncellistů s bubeníkem,
které si říká Arrhythmia. V 19:30 hodin přijde na řadu ohňová show a ve 20:00 hodin se představí Michal Tučný revival
band. Kromě výše uvedeného bude připraven také bohatý doprovodný program včetně koštu vína, vinné stezky, tomboly
a atrakcí pro děti.
Do 20. září si přitom můžete zakoupit vstupenky v předprodeji, který probíhá v plumlovské Restauraci Pácl či na
pokladnu zámku Plumlov. Děti od 6 do 15 let zaplatí 30 korun, dospělí 120 korun a rodinné vstupné vás vyjde na 250
korun. Na místě za lístky dáte 50, 150 a 300 korun. A nebo
jste je mohli vyhrát v soutěži s Večerníkem, což se dozvíte ze
strany 32 dnešního vydání.

LEDNÍ HOKEJ
sobota 22. září:
13:15 SK Prostějov 1913 – Valašský hokejový klub (Liga mladších žáků „D,
sk. 18, Víceúčelová hala-ZS Pv)
16:45 SK Prostějov 1913 – EHC Lions
(Regionální liga dorostu, sk. L, Víceúčelová hala-ZS Pv)
neděle 23. září:
9:00 a 11:00 SK Prostějov 1913 – HC
Olomouc (Liga mladších a starších žáků
„D, sk. 18, Víceúčelová hala-ZS Pv).
15:00 SK Prostějov 1913 – HC Lvi Břeclav (Regionální liga dorostu, sk. L,
Víceúčelová hala-ZS Pv)
17:45 SK Prostějov 1913 – HK Nový Jičín (Regionální liga juniorů, sk. M,
Víceúčelová hala-ZS Pv)

FILMOVÉ, DIVA
DIVADEL
DELNÍ
NÍ

aneb, co se
OKÉNKO A VÝSTA
VÝSTAVY
VY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 17. září
14:00 PAT A MAT VE FILMU
animovaný film ČR
18:00 DÉMANTY NOCI
československé drama
20:00 UPGRADE
australský thriller
úterý 18. září
17:30 MAMMA MIA!
HERE WE GO AGAIN
americký muzikál
20:00 STUDENÁ VÁLKA
drama Polsko
středa 19. září
15:30 CHATA NA PRODEJ
česká komedie
17:00 FC ROMA
český dokument
20:00 PREDÁTOR: EVOLUCE
hororový thriller USA
čtvrtek 20. září
17:30 KING SKATE
dokument ČR
20:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
česká komedie
pátek 21. září
15:30 MALÁ ČARODĚJNICE
německá pohádka
17:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
20:00 PREDÁTOR: EVOLUCE
sobota 22. září
15:30 KUBÍK HRDINA
belgická animovaná komedie
17:30 MAMMA MIA!
HERE WE GO AGAIN
20:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
neděle 23. září
10:30 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
animovaná komedie USA
15:30 MALÁ ČARODĚJNICE
17:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
20:00 PREDÁTOR: EVOLUCE

Kulturní klub
b

DUHA

Školní 4, Prostějov
do 1. října
OBRAZY
výstava Ondřeje Petrlíka aneb absolvent
Akademie výtvarných umění v Praze
představuje svou malířskou tvorbu

ZLATÁ
BRÁNA
nám. T.G.Masaryka, Prostějov
do 20. září
VÝSTAVA OBRAZŮ
autor: Marek Matějček - student
SUPŠ Valašské Meziříčí, VŠUP Praha
(2. patro obchodního centra)

Státní
okresní archív
Třebízského 1, Prostějov
do 30. září
OBRÁZKY
výstava otaslavické rodačky
Dagmar Dorovské

www.vecernikpv.cz

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
pondělí 17. září
17:00 IZRAELSKO-PALESTINSKÝ
KONFLIKT OD ROKU 1905
přednáška Jaromíra Vykoukala
o jednom z nejkomplikovanějších
problémů novodobých dějin
čtvrtek 20. září
15:00 PORADNA SOS
17:00 SETKÁNÍ S MILOŠEM
URBANEM
autorské čtení známého spisovatele
zahájí druhý ročník jedinečného projektu Spisovatelé do knihoven, jehož cílem
je představit čtenářům zajímavé současné
české autory
pátek 21. září
16:30 MASARYK FASCINUJÍCÍ
A IRITUJÍCÍ
přednáška teologa prof. Ctirada V.
Pospíšila, autora připravované knihy
Masaryk fascinující a iritující, se zaměří na duchovní rozměr Masarykova
boje při vzniku Československé republiky v roce 1918 (koná se ve spolupráci
s Církví československou husitskou)
do 12. října
PETR HRACHOVEC:
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
výstava výtvarných prací, které vznikaly v dílně počítačové grafiky Nadace Bona v Praze podporující klienty
s psychickým hendikepem
(Galerie Na Půdě )

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
čtvrtek 20. září
17:00 ŽIDOVSKÝ ROK S TÁŇOU
KLEMENTOVOU
Židovský kalendář neboli luach může
pro laiky na první pohled představovat
poměrně složitý systém měření času.
Proto se na něj podíváme blíže, abychom zjistili, na jakém principu je kalendář založen, které svátky a náboženské
slavnosti v něm nalezneme a jaké tradice
jsou s nimi spojeny. Přednáška proběhne ve spolupráci se spolkem Hanácký
Jeruzalém.

Zámek Prostìjov
Pernstýnské nám.8, Prostějov
do 30. září
ART ECON - MATURITNÍ PRÁCE
výstava
do 31. ledna 2019
ZE SBÍRKY UMĚLECKÝCH DĚL
MĚSTA PROSTĚJOVA
výstava obrazů
(vstup přes kavárnu Gallery Dvořák)

Zámek Plumlov
neděle 23. září
14:00 OBRAZY
vernisáž výstavky Františka Kubíčka
16:00 KLAVÍRNÍ KONCERT
vystoupení Barbory Halouzkové - Dostalíkové
do 30. září
BAREVNÉ PŘÍBĚHY
výstava Radovana Veselého

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Zámek Konice
e
čtvrtek 18. září
17:00 NOVÝ ZÉLAND
přednáška cestovatele a dobrodruha
Petra Nazarova
do 29. října
KONICE V DATECH 1918 - 1938
výstava fotografií

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 18. listopadu
MAURIC REMEŠ - PŘÍBĚH LÉKAŘE
A SLAVNÉHO MORAVSKÉHO PALEONTOLOGA (1867-1959)
výstava je věnována známému moravskému paleontologovi a přírodovědci
do 18. listopadu
ZMIZELÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO
Výstavu, díky níž se návštěvníci mohou
vydat do zmizelého židovského města,
ke známým i méně známým objektům
prostějovské historie prostřednictvím
dochovaných fotografií. Úzké uličky,
dlažba z valounů i tajemná zákoutí – to
vše kdysi dotvářelo prostějovské židovské ghetto. Škoda, že nepřetrvaly hlasy
požadující citlivý přístup k památkovému dědictví našich předků jako například stanovisko architekta Miroslava
Putny z roku 1939. „Na uličky se díváme
velmi kriticky, ale nesouhlasíme s těmi,
kteří by je chtěli srovnat se zemí“.

GALERIE Kino
METRO 70
Školní 1, Prostějov
do 23. září
SRPNOVÉ UDÁLOSTI
V PROSTĚJOVĚ 1968
výstava k výročí okupace v srpnu 1968

Sobota

22.9.

10.30 - 12.30

akce
v regionu...

Pohádková cesta Kostelcem
Tuto neděli 23. září
bude pro děti od 14:00 hodin připravena Pohádková cesta Kostelcem
na Hané. Vstup na cestu se uzavře
v 16:30 hodin. Start je naplánován před
místním městským úřadem a můžete
se těšit na krásné pohádkové bytosti,
zábavné úkoly, skákací hrad, balónky,
dobré občerstvení u hasičů, turnaj
o ceny Albi, hezké odměny a hlavně
příjemně strávené odpoledne. Akci
pořádá Mateřské centrum Kostelec na
Hané ve spolupráci s městem Kostelec na Hané, JSDH Kostelec na Hané
a dalšími kosteleckými spolky.

Bazar knih
Městská knihovna srdečně zve na Bazar knih, který se uskuteční od pondělí
17. září v Městské knihovně v Němčicích
nad Hanou. Probíhat bude v pondělí a ve
středu od 13:00 do 18:00 hodin a v úterý
od 13:00 do 15:00 hodin.

Zahrádkáři do Určic!
ZO ČZS v Určicích pořádá o nadcházejícím víkendu Podzimní zahrádkářskou
výstavu za účasti včelařů v přísálí tamní
sokolovny. Výstava otevřena pro veřejnost
v sobotu 22. září od 14:00 do 18:00 hodin
a v neděli 23. září od 10:00 do 18:00 hodin.
Součástí je bohatá tombola.

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
CENTRUM PRO RODINU
Raisova 1159, Prostějov
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* v úterý 18. září se bude konat dal- * každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin se
ší lekce kurzu rodinného poradce uskuteční první školička - dopolední
„Jak budovat zdravý vztah?“
kroužek typu miniškolky a od 17:00 do
19:30 hodin přednáškové večery dle
MC Cipísek
aktuální nabídky, příprava snoubenců
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je
* individuální právní poradenství s A. Hál- na programu první školička - dopolední
kovou dle objednání, korespondenční po- kroužek typu miniškolky a od 16:30 do
radenství zdarma
17:30 hodin kroužek „Aby malé bylo
* individuální poradenství v péči o dítě velké“ zaměřený na základní etické hods I. Halouzkovou dle objednání
noty a předávání víry pro děti od 3 do 6 let
* individuální poradenství v oblasti zdravého pohybu pro dospělé a děti - zdravý poRÙZNÉ...
hyb, správný vývoj dětí, odstranění bolesti Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
a špatného držení těla cvičením, aromate- v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
rapie, podpora zdraví přírodními prostřed- k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
ky apod. s H. Peterkovou dle objednání
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
SONS PROSTÌJOV
rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší infor* v pondělí 17. září od 14:30 hodin se koná mace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588
RELAXAČNÍ CVIČENÍ s paní Světlanou 008 095, 724 706 773
* ve čtvrtek 20. září od 9:00 hodin se
koná PLETENÍ Z PEDIGU v klubovně
Rozloučení s letní sezónou v parku
* v pátek 21. září je na programu návště- v Určicích se skupinou ROMANTICA
va košíkářské dílny v Domově u RybníRomana „Pytlíka“ Doležela v pátek
ka ve Víceměřicích, odjezd autobusem
21. 9. 2018. Občerstvení zajištěno.
od Alberta ze stanoviště č.2 v 9:10 hodin

Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále
poskytuje služby nevidomým
a slabozrakým občanům na adrese:
Kostelecká 17, Prostějov.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel.
775 549 777 oznamuje, že poradenské
pracoviště v Prostějově, má provozní
dobu: pondělí a středa od 8:30 do 11:30
a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen po
předchozí domluvě. Můžete využít služeb
našeho zařízení v podobě odborného
sociálního poradenství a nabídky baterií
do sluchadel a drobné příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
ušní tvarovky různých velikostí).
Pomocná ruka, z.s. pořádá ve čtvrtek 20.
září od 10:00 do 15:30 hodin v ZŠ Jana
Železného na Sídlišti Svobody a ZŠ Studentská (vchod z ulice Tylova) CHARITATIVNÍ SBÍRKU. Sbírá se oblečení,
hračky, lůžkoviny, záclony, ručníky, utěrky,
kabelky, knihy aj. Vše balené v sáčcích nebo
pytlích. Více informací na adrese Školní 32,
Pv nebo na tel.: 734 575 711

®

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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SPOLEČNOST

Naleznete
uvnitř

Národní sportovní centrum

zaalo sloužit mládeži
FOTOGALERIE

 Tradiční tematická strana nejen pro něžnější pohlaví
představuje další vítězku Proměny
strana 32
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BYLI JSME
U TOHO

SERVIS
PRO ŽENY

TREFA A LÁ
LAST MINUTE

 Tři body a cenné vítězství nad
lídrem F:NL vystřelil fotbalistům
Prostějova v nastaveném čase Fládr
strana 34
Foto: Pavel Lebeda
Foto: Michal Kadlec

O víkendu žil Prostìjov
Hanáckými slavnostmi.
Jejich hvìzdou byla
Aneta Langerová

strany 30-31

Ladislav VALNÝ
PROSTĚJOV Přímo na sportovní palubovce proběhlo uplynulý čtvtek dopoledne slavnostní přestřižení pásky, které oficiálně zahájilo provoz Národního sportovního centra
Prostějov. Nůžky si vzali na starost mladí zástupci tenisového fotbalového, basketbalového a volejbalového klubu. Ne náhodou. Právě dětem bude především sloužit nový
areál. Symbolicky pásku drželi tenisté Jiří Novák, Tomáš Berdych a Radek Štěpánek,
volejbalistka Helena Horká, fotbalista Jan Polák a basketbalista Michal Křemen.
PŮVODNÍ REPORTÁŽ I S EXKLUZIVNÍMI ROZHOVORY
NAJDETE NA STRANĚ 39, FOTOREPORTÁŽ NA STRANĚ 48

Zuzana

➢

VÝHRA
V EDENU

 Prostějovští hokejisté válí!
Jestřábi zdolali po Jihlavě i pražskou
Slavii a to přímo v jejich sídle
strany 42-43

DAGMAR HALAŠOVÁ: Böhmová V neděli je Velká cena!
„Možná tvrdohlavá, alespoň

uklízela

18091311004

mám své názory!“ Kosí

Občanští demokraté v Prostějově vysílají do senátních voleb „mladou“ učitelku Mgr. Dagmar Halašovou (44). Sama tvrdí, že jí často vyčítají její tvrdohlavost. Proto prý také vstoupila před dvěma lety do
ODS, která tehdy procházela těžkou krizí. Dnes však
preference stoupají a strana přichází s novými osobnostmi. „Když něco dělám, snažím se to dělat co nejlíp.
Pokud si něco myslím, stojím si za tím a nedám si do toho
mluvit. To je možná důvod, proč mi často říkají, že si nikdy
nenechám poradit a dělám si vše po svém,“ dodala kandidátka do Senátu PČR za ODS Dagmar Halašová.
A s čím vlastě Dáša jde do senátních voleb?
Shrnuli jsme její názory do několika bodů:
ZA PRÁCI SLUŠNÉ PENÍZE Podle Dáši se náš stát
nesmí stát levnou montovnou. „Musíme především rozvíjet průmysl s přidanou hodnotou a zasazovat se o spravedlivé ocenění práce našich občanů, kteří svojí prací
tvoří bohatství naší země.“
MIGRACE JE PROBLÉM „Musíme především řešit
problém tzv. ekonomických migrantů. Evropa nemůže
být spásou pro celý Blízký východ či Afriku. Musíme řešit
problémy, které k migraci vedou a řešit je zejména tam,
kde vznikají, a nikoliv až v zemích Evropské unie.“
STOPKA OBCHODU S CHUDOBOU „Jako velký
problém našeho venkova vnímám nešvar, který trápí se podle mého přesvědčení musí snažit dojednat stejnou
řadu malých obcí. Jedná se o situace, kdy volné nemo- výjimku, jakou měla například Velká Británie.“
(pr)
vitosti skupují ‚obchodníci', kteří neobchodují s ničím
Více o názorech kandidátky do Senátu PČR
jiným než s chudobou. Určitě to znáte. Na vesnici je
za Prostějovsko se můžete dočíst na
starý domeček na prodej, koupí ho ‚obchodník', který
www.dagmarhalasova.cz
ho dále pronajímá. Na tom by nebylo nic špatného,
nebo na Facebooku @DasaHalasova.
pokud by dům pro tři- až čtyřčlennou rodinu nepronajal tzv. nepřizpůsobivým a v domečku nezačaly přebývat někdy i řádově desítky osob. Úřady v takových
situacích často nekonají, i když k tomu mají dnes dostatečné nástroje.“
EURO nebo KORUNA? „Jsem si vědoma toho, že jsme
se při vstupu do Evropské unie zavázali k přijetí eura, ale
já jsem rozhodně pro naši KORUNU. Česká republika

zveme na šlágr Večerníku - ATLETIKA

VELKÝ KOSÍŘ Někdo měří občanům krevní tlak, někdo pomáhá uklízet přírodu od odpadků zanechaných
méně vychovanými občany. Druhou
cestu zvolila kandidátka na senátorku
za KSČM Zuzana Böhmová, která
uplynulou sobotu dopoledne spolu
s příznivci vyšlápla ze Slatinek na Kosíř s igelitovými pytli na odpadky.
Ještě než senátorka dorazila na místo, stačila její dcera Kateřina upozornit telefonicky policisty na zmateně vyhlížejícího
psa, který se pohyboval po silnici mezi Lípami a Kaplí. Cestou vzhůru na nejvyšší
vrchol Hané pak skupina nasbírala nijak
překvapivé „úlovky“, mezi nimiž dominovala PET láhev od piva, konzerva, plechovky od nápojů a nejrůznější obaly. Po
pátečním dešti se pravda kolem cest daly
najít i slušné exempláře hub.
„Spojili jsme příjemné s užitečným
a kromě tolik potřebného pohybu jsme
aspoň malou měrou pomohli naší přírodě. Měli bychom už od útlého věku
děti vychovávat k tomu, že odpadky je
z výletu třeba v batohu donést až k nejbližšímu odpadkovému koši. Příklady
v tomto směru nesmírně táhnou,“ přeje
si možná budoucí senátorka.
(tok)

PROSTĚJOV Atletický mítink Velká cena města Prostějova má velice dlouhou tradici, letos se koná už 72. ročník. Milovníci královny
sportů se dočkají tuto neděli 23. září od 14:00 hodin na stadiónku
RG a ZŠ města Prostějov ve Studentské ulici.
Na programu rychle odsýpajících závodů trvajících dvě hodiny
bude jako obvykle řada disciplín dospělých i mládežnických kategorií, přičemž důraz je opět kladen na překážkové sprinty. Hlavní
závod neboli samotná Velká cena na 110 metrů překážek mužů odstartuje přesně v 16:00 hodin.
Ale zatímco loni se zúčastnil nejlepší plůtkař české historie Petr
Svoboda a vytvořil nový rekord klání 13,46 sekundy, tentokrát na
Hanou nedorazí. „Bohužel je zraněný a nemůže tedy přijet. Každopádně jsem pozval všechny finalisty letošního mistrovství republiky mužů v téhle disciplíně. Uvidíme, kdo se ukáže,“ sdělil Večerníku
ředitel prostějovského mítinku Milan Čečman.
Vyloučena není ani přítomnost zajímavého oštěpařského jména ve
29. ročníku Memoriálu Dr. E. Rozbořila, například před rokem hodil Jaroslav Jílek (svěřenec legendárního Jana Železného) téměř 74
metrů. Vstup na atletickou akci je pro diváky zdarma.
(son)

Na vrchol Kosíe donesli úastníci pedvolební akce nkolik pytl s odpadky.
Foto: Kateina Böhmová

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

I.A TØÍDA, SK. „A“ – 8. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 8. KOLO

SOKOL KONICE
SK HAŇOVICE
NEDĚLE 23.9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

FC KOSTELEC NA HANÉ
SK PROTIVANOV
NEDĚLE 23.9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

TBALEM
I.B TØÍDA, SK. „A“ – 8. KOLO

TJSOKOLKLENOVICENAHANÉ
HANÁ PROSTĚJOV
SOBOTA 22.9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích
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výsledkový servis

FORTUNA : NÁRODNÍ LIGA – 8. KOLO

1.SK Prost jov - FK Ústí nad Labem

1

(0:0)

0

Rozhodí: Mikyska - Vít, Poživil.
Diváci: 985.

Branka: 90.(+4) Fládr. Žluté karty: 28. Panochá, 72. Polák, 80. Koudelka – 66. Matjka, 87.
Miskovi. Statistiky: rohové kopy 4:4, stely na branku 5:2, stely mimo 5:4.

„Když vyhrajete gólem v devadesáté
t etí minut , je to krásné!“
Old ich MACHALA, trenér 1.SK Prost jov

strana 34

Foto: Tomáš Kaláb

Sestava Prost jova:

sestava Ústí nad Labem:

Bréda – Slaninka, Schuster,
Sus, Biolek (74. Machynek)
– Koudelka, Žikol (88. Fládr),
Panochá, Polák, Píchal (56.
Šteigl) – Kroupa.
Trenér: Oldich Machala.

Lindr – Leibl, Pimpara, Brak,
Strada – Peterka – Procházka, Miskovi, Richter (76.
Dvoák), Krátký (65. Bílek) –
Šup (59. Matjka).
Trenér: Aleš Keek

FOTBAL
Pr bžná tabulka po 7. kole:

FORTUNA NÁRODNÍ LIGA

8.kolo:

Prostjov - Ústí n/L
1:0 (0:0)
více v hlavním kuponu
Další výsledky 8. kola: FK Fotbal Tinec – FK
Baník Sokolov 2:0 (1:0). Branky: 29. Omasta,
58. Hejný * MFK Chrudim – FK Varnsdorf 0:1
(0:1). Branka: 45. Ondráek * FC Vysoina
Jihlava – FC Hradec Králové 0:1 (0:0). Branka:
65. Vlkanova * FK Viktoria Žižkov – FK Pardubice
4:4 (2:1). Branky: 7. a 31. Musa, 48. M. ermák,
90.(+3) Podrazký z penalty – 40. a 59. Tischler, 54.
P. erný, 90. Petráw * FC Zbrojovka Brno – FC
MAS Táborsko 4:1 (4:1). Branky: 27. Rsek, 34.
z penalty a 45.(+2) Magera, 37. Bartolomeu, – 29.
Musiol * FC Sellier & Bellot Vlašim – 1. SC Znojmo
FK 2:2 (1:1). Branky: 36. Fotr, 76. Hadašok – 25.
Mudra, 59. Helísek * SK Dynamo . Budjovice –
MFK Vítkovice 3:0 (1:0). Branky: 25. Grajciar, 48.
Helešic, 63. L. Havel
PRBŽNÁ TABULKA PO 8. KOLE

1. eské Budjovice
2. Hradec Králové
3. Ústí n. L.
4. Prost jov
5. Varnsdorf
6. Pardubice
7. Jihlava
8. Brno
9. Vítkovice
10. Sokolov
11. Vlašim
12. Žižkov
13. Chrudim
14. Znojmo
15. Mas Táborsko
16. Tinec

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
5
5
4
4
4
4
3
3
2
1
1
2
1
1
1

0
2
1
3
3
2
2
2
2
2
4
4
1
3
2
1

2
1
2
1
1
2
2
3
3
4
3
3
5
4
5
6

15:7
10:4
14:10
9:6
5:3
15:9
13:8
17:14
12:13
7:12
12:14
11:15
9:15
8:14
9:14
6:14

18
17
16
15
15
14
14
11
11
8
7
7
7
6
5
4

KAM PÍŠT
9. kolo, nedle 23. záí, 16:30 hodin: Vítkovice –
Chrudim (pátek 21.9., 17:00), Jihlava – Vlašim (pátek
21.9., 18:00), Znojmo - Ústí n. L. (pátek 21.9., 18:00),
Pardubice – Brno (sobota 22.9., 10:15), Sokolov –
Prostjov (sobota 22.9., 10:15), Hradec Králové
- Žižkov (15:00), Táborsko - eské Budjovice,
Varnsdorf - Tinec
CLEAN4YOU KRAJSKÝ PEBOR

15.kolo:

Kralice n.H. - ernovír
2:2 (1:2), na PK 5:6
Branky: 25. Prokop, 87. Skalník – 21. Pulkert, 28.
Smrek. Rozhodí: Slota – Vedral, Šafaík. ŽK:
58. Nmík, 73. Krobot, 81. Gábor, 90. Petržela
– 32. Zachar, 68. Láner, 72. Hrstka, 90. Pulkert.
Diváci: 110.
Sestava Kralic: Flajzar – Pikryl, Prokop, Hlaík,
Krobot – Petržela, Gábor, Nmík, Vincourek
(39. Skalník) – Neas, Blahoušek. Trenér: David
Kobylík..

„Pro nás zbytená bodová
ztráta.“
David KOBYLÍK, kou Kralic
strana 36

Ostatní výsledky pedehrávaného 15. kola:
Šternberk – Zábeh 2:0 (1:0), 2x Hustý Patrik, Velké
Losiny – Medlov 0:1 (0:0), Ryba Daniel, Hnvotín –
Dolany 1:1 (0:0) PK: 3:4, Hornich David – Kubeek
Václav, HFK Olomouc „B“ - Všechovice 0:5 (0:2),
2x Hrabovský Erik, Orava Tomáš, Rolinc Daniel,
Plešek Petr, Jeseník – Mohelnice 1:4 (1:2), Woitek
Lukáš – 2x Kloss Jií, Kuba Roman, Kožela Jaroslav,
Opatovice – Litovel 5:1 (1:1), 2x Hostaša Jan, 2x
Janásek Radim, Kürfurst Martin – Miklánek Martin,
Lutín – Želatovice 4:2 (2:1), Hrabálek Lukáš,
Vymazal Jií, Šoupal Vojtch, Prucek Michal – Zaoral
Lukáš, Mackovík Michal
7. kolo:

Kralice n.H. - Velké Losiny
3:2 (1:1)

Branky: 15. Neas, 61. Krobot, 80. Sklaník – 12.
a 46. Indra. Rozhodí: Kylar – Machala, Kopecký.
Žluté karty: 63. Skalník, 65. Neas – 3. Linet, 15.
Gargulák. ervené karty: 15. Kocourek, 90. (+)
Gargulák. Diváci: 120.
Sestava Kralic: Flajzar – Halenka, Prokop, Hlaík,
Krobot – Petržela, Gábor, Nmík (63. Troneek),
Skalník, Blahoušek – Neas, Cibulka. Trenér: David Kobylík.

„T i body chceme vždycky
z každého zápasu.“
David KOBYLÍK, kou Kralic
strana 36

Ostatní výsledky 7. kola: Mohelnice – Zábeh
2:1 (1:0), Kuba Roman, Marák Jan – Hymr Vojtch,
Jeseník – Opatovice 2:1 (1:0), 2x Woitek Lukáš –
Zela Jan, ernovír – Litovel 2:0 (1:0), Zachar Jakub,
Rak Pavel, Dolany – Všechovice 4:0 (1:0), Grézl
Jaroslav, Korec Tomáš, Kuchywka Tomáš, Pírek
Pavel, Hnvotín – Šternberk 0:2 (0:1), Zifák Petr,
Šulc Jan (vl.), Medlov – Želatovice 2:2 (0:1) PK:
4:2, Ryba Daniel, Okrouhlý Marek – Calábek Michal,
tvrtníek Tomáš, Lutín – HFK Olomouc „B“ 2:0
(1:0), Vymazal Jií, Skopalík Michal

1. Medlov
8
2. Lutín
8
3. Mohelnice
8
4. Opatovice
8
5. Všechovice 8
6. Šternberk
8
7. Jeseník
8
8. Zábeh
8
9. Želatovice
8
10. Dolany
8
11. Kralice n./H. 8
12. ernovír
8
13. Velké Losiny 8
14. Litovel
8
15 Hnvotín
8
16 HFK Olomouc "B" 8

7
6
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
6
7
7

16:6 20
19:11 18
17:12 16
24:11 15
22:12 15
14:6 15
17:15 15
9:9 13
11:13 12
14:15 11
16:17 10
8:18 10
15:14 9
5:17 7
8:21 4
4:22 2

2
0
0
0
1
0
0
2
2
1
1
1
0
1
0
1

FGP STUDIO I.A TÍDA SK.A
7. kolo: Blkovice – etzárna 6:0 (4:0), 3x
Jureka Jií, 2x Vrána Ondej, Frýba Jan, Hluboky
– Paseka 4:1 (3:1), 3x Režný Tomáš, Oral Tomáš –
Vojtášek Jaroslav, Námš n./H. - Chválkovice 1:3
(1:2), Fišara Miroslav – Štefek Radek, Vališ Jakub,
Galus Michal, Maletín – Bohu ovice 1:1 (0:1) PK:
4:5, Michalík Lukáš – Machala František, Konice –
Leština 2:1 (0:1), Paš Martin, Krása Jaromír – Lukas
Karel, Troubelice – Bohdíkov 2:2 (2:0) PK: 5:6,
Oš{ádal Jakub, Šenk Zdenk – Hatow Jaroslav, Diviš
Marek, Ha ovice – Rapotín 3:0 (2:0), 2x Sobota
Radek, Pidal Pavel
Pr bžná tabulka po 7. kole:
1. Bohuovice 7 7 0 0 20:4 20 1
2. Hluboky
7 6 0 1 28:6 18 0
3. Bohdíkov
7 6 0 1 12:6 17 1
4. Chválkovice 7 5 0 2 21:6 16 1
5. Maletín
7 4 0 3 19:10 13 0
6. Rapotín
7 4 0 3 12:14 11 1
7. Blkovice
7 4 0 3 16:20 11 1
8. Konice
7 3 0 4 13:13 10 0
9. Haovice
7 3 0 4 7:12 10 0
10.Paseka
7 2 0 5 14:18 6 0
11. Troubelice 7 2 0 5 15:25 6 1
12.etzárna 7 2 0 5 3:18 4 2
13.Námš n./H. 7 1 0 6 8:19 3 0
14.Leština
7 0 0 7 8:25 2 0
ALEA SPORTSWEAR I.A TÍDA SK.B
7. kolo: Plumlov – Urice 3:1 (3:1), 2x Chmela
Radek, Kotlán Vladimír – Hejduk Simon, Blotín –
Lipník n./B. 3:1 (3:1), Murin Ondej, Lhotský Marek,
Novosad Antonín – Kovaík Martin, Chomoutov –
Kojetín 2:1 (2:0), 2x Vybíral Tomáš – Žrek Libor,
Dub n./M. - Be ov 1:3 (1:2), Rychlý Zbynk –
Macha Filip, Hrabal Jakub, Zboilák Jan, Brodek u
Perova – Kostelec n./H. 1:1 (1:1) PK: 2:1, Hrabal
David – Preisler David, echovice – Protivanov 4:2
(1:2), 2x Novák Tomáš, Bhal Jií, Halouzka Filip –
Nejedlý Vít, Pospíšil František, Lipová – Slavonín
5:0 (2:0), 2x Štpánek Radek, Horák Jan, Palla
Sebastian, Vybíhal Matj

Pr bžná tabulka po 7. kole:

1. Lipová
7
2. Plumlov
7
3. Kostelec n./H. 7
4. Lipník n./B. 7
5. Blotín
7
6. Beov
7
7. echovice 7
8. Brodek u P. 7
9. Protivanov 7
10.Chomoutov 7
11. Slavonín
7
12.Kojetín
7
13.Urice
7
14.Dub n./M.
7

6
7
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
7

23:6
18:9
21:9
16:10
19:15
18:15
11:10
15:11
14:14
9:19
12:22
12:22
12:22
2:18

18
18
14
13
12
12
12
11
10
9
6
6
6
0

1
3
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0

SMOOS I.B TÍDA SK. A
7. kolo: Otaslavice – Tovaov 0:0 PK: 3:2,
Újezdec – Pivín 2:3 (1:1), Zbožínek Ladislav, Mazur
Václav – Zapletal Lukáš, Svozil Jaroslav, Trajer
David, Haná Pv – Ústí „B“ 2:4 (0:1), Strouhal
David, Zatloukal Marek – 2x Ševík Tomáš, Šerý
Daniel, Žeravík František, Jezernice – Mostkovice
2:3 (0:1), Simon Jakub, Bosák Daniel – Hatle Matj,
Šlambor Martin, Milar Ondej, Kovalovice – Troubky
4:1 (2:0), 2x Ševeek Jakub, Janová Ondej, Zezula
Zdenk – Stískal Tomáš, Nmice n./H. - Želatovice
„B“ 4:1 (3:1), 2x Koleká Petr, Jiiek Michal, Svozil
Jan – Jemelka Jií, Radslavice – Klenovice n./H. 2:3
(2:1), Šimeek Petr, Matyáš Jakub – 2x Všianský Jan,
Prášil Adam
Pr bžná tabulka po 7. kole:
1. Pivín
7 7 0 0 20:7 20 1
2. Ústí "B"
7 6 0 1 22:5 18 1
3. Klenovice n./H. 7 6 0 1 23:9 17 2
4. Tovaov
7 4 0 3 19:10 15 0
5. Mostkovice
7 3 0 4 14:16 11 0
6. Kovalovice
7 4 0 3 14:16 11 1
7. Újezdec
7 5 0 2 9:13 11 4
8. Želatovice "B" 7 3 0 4 16:13 9 0
9. Troubky
7 3 0 4 12:19 9 1
10. Jezernice
7 2 0 5 13:12 8 1
11. Radslavice
7 2 0 5 10:14 7 0
12. Otaslavice
7 2 0 5 5:14 5 1
13. N mice n./H. 7 2 0 5 10:20 5 1
14. Haná Prost jov 7 0 0 7 6:25 1 0
LIONSPPORT I.B TÍDA SK. B
7. kolo: Smržice – Teština 1:2 (0:1), Zbožínek
Ivo – Masopust Aleš, Masopust Lukáš, Moravský
Beroun – Doloplazy 1:0 (0:0), Lacman David,
Slatinice – Loštice 3:1 (2:1), 2x Pluháek Jií,
Veselský Jií – Morávek Roman, Nové Sady „B“
- Jesenec 1:1 (1:1) PK: 4:2, Žouželka Jaroslav
(vl.) - Poles Zbynk, Kožušany – Zvole 2:2
(0:0) PK: 4:1, Stuchlík Václav, Qehák Tomáš –
2x Havlíek David, Velká Bystice – Šternberk

„B“ 3:1 (1:1), 2x Loš{ák David, Schmidt Jií –
Tvarbožek Josef
Pr bžná tabulka po 7. kole:
1. Olešnice
6 6 0 0 33:4 18 0
2. Mor. Beroun 7 5 0 2 13:17 14 1
3. Velká Bystice 7 4 0 3 23:19 12 0
4. Teština
7 4 0 3 16:17 12 1
5. Nové Sady "B" 7 4 0 3 11:12 12 1
6. Jesenec
6 3 0 3 11:12 11 0
7. Kožušany
7 3 0 4 10:15 9 1
8. Šternberk "B" 6 3 0 3 15:14 8 1
9. Doloplazy
6 3 0 3 14:13 8 1
10. Zvole
6 2 0 4 11:14 7 1
11. Loštice
6 2 0 4 15:15 6 0
12. Slatinice
6 2 0 4 10:16 5 1
13. Smržice
7 1 0 6 10:24 4 0
PEBOR OFS PROST JOV – II.TÍDA

7. kolo (5. hrané):

Vrahovice – Brodek u Konice
4:2 (1:1)
Branky: 2., 50. a 58. Studený, 78. Alexy – 10.
R. Burget, 90. Zatloukal. Rozhodí: Milar –
Mašek, ezníek. Žluté karty: 20. Olejník, 57.
Michalec – 12. Kolá, 17. H. Burget, 85. Viar.
Divák: 80.
Sestava Vrahovic: Kr – Michalec, Olejník,
Prucek, Vitásek – Varga (90. Procházka), S.
Bukovec (25. M. Bukovec), Dvoák, Petík (60.
Alexy) – Studený (86. Klí), Poízka. Trenér:
Martin Procházka.
Sestava Brodku: Viar – Svoboda, H. Burget,
Müller, R. Burget – Z. Koudelka, P. Koudelka,
Sekanina, P. Grepl – Kolá, J. Grepl (60. Zatloukal). Trenér: Patrik Müller.

„První poloas jsme hráli na sestup...“
Martin PROCHÁZKA, trenér Vrahovic
Ostatní výsledky 7. kola (5. hraného):
echovice „B“ - Dobromilice 2:4 (0:2), 2x
Foret Pavel – 2x Špaek Jakub, Richter Patrik,
Blummenstein Zdenk, Nezamyslice – Vícov
2:4 (2:1), Musil Miroslav, Oulehla Kamil – 2x
Bošek Bernard, Vávra Vojtch, Zapletal Jakub,
Tištín – Skalka 2:0 (2:0), Návrat Rudolf, Mojtek
Jakub, Vrchoslavice – Horní Štpánov 11:2
(7:1), 5x Hradil Tomáš, 3x Konupka Lukáš,
Tomek Michal, Horák Pavel, Fialka Vladimír
– Nmec Libor, Abrahám David, Urice „B“ Držovice 0:3 (0:2), Solano Borja, Š{astný Viktor,
Zahradníek Petr, Brodek u Pv – Výšovice 2:1
(0:1), Soldán Radek, Piwos Petr - Olbert Ludk
Pr bžná tabulka po 5. kole:
1. Držovice
5 5 0 0 20:2 15 0
2. Vrchoslavice 5 4 0 1 19:6 11 1
3. Brodek u Pv 5 4 0 1 9:12 11 1
4. Tištín
5 3 0 2 11:9 9 0
5. Dobromilice 5 3 0 2 12:11 9 0
6. Vícov
5 2 0 3 11:9 8 0
7. Horní Štpánov 5 3 0 2 20:20 8 1
8. Vrahovice
5 2 0 3 12:15 6 0
9. Výšovice
5 2 0 3 12:17 6 0
10. Brodek u K. 5 2 0 3 12:17 6 0
11. Nezamyslice 5 2 0 3 9:13 5 1
12. Urice „B“
5 1 0 4 9:12 4 0
13. Skalka
5 1 0 4 5:11 4 0
14. echovice „B“ 5 1 0 4 11:18 3 0
III.TÍDA - SKUPINAA
3.kolo: Brodek u Pv „B“ - Pavlovice 6:0 (0:0),
2x Matoušek Jaromír, 2x Bureš Tomáš, Gamberský
Petr, Klobouk Petr, Kralice n./H. „B“ - Nezamyslice
„B“ 1:1 (1:1) PK: 3:4, Taká Miroslav – Špika
Zdenk, Biskupice – Nmice „B“ 9:0 (6:0), 5x
Marek Vratislav, Filický Zdenk, Tomeek Jakub,
Kubíek Radek, Naniáš Patrik, Otaslavice „B“ Olšany 4:1 (1:0), 2x Kaláb Lukáš, Chvojka Jakub,
Rakáš Patrik – Míška Martin, Žele – Bedihoš 4:2
(3:1), 2x Brátel Jaroslav, Žvátora Tomáš, Fojtík David
(vl.) - Bedná Vladimír, Kouil Dominik
Pr bžná tabulka po 3. kole:
1. Biskupice 3 3 0 0 23:2 9 0
2. Brodek u Pv „B“ 3 2 0 1 14:2 7 0
3. Otaslavice „B“ 3 2 0 1 9:6
6 1
4. Kralice n./H. „B“ 3 1 0 2 5:4
5 0
5. Olšany
3 2 0 1 4:6
5 1
6. Žele
3 1 0 2 8:7
4 0
7. Nezamyslice „B“ 3 2 0 1 6:12 4 2
8. Nmice n./H. „B“ 3 1 0 2 2:12 2 1
9. Pavlovice
3 1 0 2 3:14 2 1
10. Bedihoš
3 0 0 3 4:13 1 0
III.TÍDA - SKUPINA B
3. kolo: Kostelec n./H. „B“ - Otinoves 4:1 (2:1),
2x Lužný Michal, 2x Patoraj Peter – Kohout Jií,
Zdtín – Protivanov „B“ 2:0 (2:0), 2x Šimek
Bedich, Pemyslovice – echy p./K. 1:2 (0:2), Cita
Radovan – Kovácz Richard, Havelka Patrik, Plumlov
„B“ - Kladky 1:1 (0:1) PK: 5:4, Hladký Tomáš –
Keek Tomáš, Brodek u Konice „B“ - Ptení 2:4
(1:2), 2x Koudelka Jaroslav – 2x Doležal Stanislav,
Šmída Vlastimil, Sekanina Jan
Pr bžná tabulka po 3. kole:
1. 7echy p./K. 3 3 0 0 7:2 9 0
2. Kladky
3 2 0 1 10:2 7 0
3. Protivanov „B“ 3 2 0 1 9:5
6 0
4. Zdtín
3 2 0 1 4:2
6 0
5. Otinoves
3 2 0 1 8:5
5 1
6. Plumlov „B“ 3 2 0 1 7:7
5 1
7. Pemyslovice 3 1 0 2 4:3
4 0
3 0
8. Kostelec n./H. „B“ 3 1 0 2 6:7
9. Ptení
3 1 0 2 5:8
3 0
10. Hvozd
2 0 0 2 1:7
0 0
11. Brodek u K. „B“ 3 0 0 3 3:16 0 0

MSDL - starší dorost.
7. kolo: Kromíž – Opava 3:1 (0:1), 2x Navrátil
Jakub, Vyhlídl Šimon - Šudla Adam, Tinec –
Blansko 1:4 (0:2), Jež Daniel – 4x Ševík Radim,
Karviná „B“ - Frýdek-Místek 0:1 (0:1), Maceek
Ludk, Sigma Olomouc – Prostjov 3:0 (1:0), 2x
Machala Radim, Boukhatem Karim, Slovácko „B“ Zlín „B“ 2:1 (2:1), Zedníek Martin, Vincour Martin
– Knedla Milan, Zbrojovka Brno „B“ - Hluín 3:5
(3:2), 2x Kostrnek Ivo, Kanabe Dennis – 2x Dostál
Radim, 2x Bílý David, Zbek Marek, Vítkovice –
Valašské Meziíí 2:2 (2:0), Firáš Patrik, Mouka
Ondej – Gazda Jakub, Smékal Daniel, Baník
Ostrava „B“ - Líše 0:1 (0:1), Dostálek Richard
Pr bžná tabulka po 7. kole:
1. Opava
7 5 1 1 22:8 16
2. Brno „B“
7 5 1 1 20:12 16
3. Blansko
7 4 2 1 20:7 14
4. Sigma Olomouc 7 4 2 1 16:8 14
5. Hluín
7 4 2 1 13:13 14
6. Líše
7 4 1 2 12:6 13
7. Frýdek-Místek 7 4 1 2 13:9 13
8. Vítkovice
7 3 3 1 14:12 12
9. Slovácko „B“
7 3 1 3 9:12 10
10. Kromíž
7 3 0 4 10:16 9
11. Zlín „B“
7 2 1 4 8:10 7
12. Prost jov
7 2 0 5 13:16 6
13. Baník Ostrava „B“ 7 1 2 4 10:13 5
14. Valašské Meziíí 7 1 1 5 18:28 4
15. Tinec
7 1 1 5 10:22 4
16. Karviná „B“
7 0 1 6 7:23 1
MSDL - mladší dorost
7. kolo: Kromíž – Opava 1:2 (0:1), Dokal
Jakub – Rovenský Martin, Vojtšek Robin, Tinec –
Blansko 4:0 (1:0), 3x Lasota Adam, Tvrdý Martin,
Karviná „B“ - Frýdek-Místek 1:1 (0:0), Valoch Jií
– Rakovcij Marek, Sigma Olomouc – Prostjov
4:1 (2:0), 2x Vyhlídal Jakub, Seehof Maxim, Skopal
Dominik – Kosek Tadeáš, Slovácko „B“ - Zlín „B“
2:1 (1:0), Stropsa Maxim, Mandinec Filip – Albert
Filip, Zbrojovka Brno „B“ - Hluín 5:1 (2:1), 2x
Adamec Radek, 2x Darebník Roman, Kiesel Lukáš –
Buchvaldek Tomáš, Vítkovice – Valašské Meziíí
2:0 (1:0), Woo Sangyoon, Nmec Michael, Baník
Ostrava „B“ - Líše 5:3 (2:1), Šmiga Daniel, Holub
Denis, Kukuka Ondej, Handlí Marek, Blaha Vojtch
(vl.) - 2xChládek Filip, Broskva Daniel
Pr bžná tabulka po 7. kole:
1. Baník Ostrava „B“ 7 7 0 0 44:5 21
2. Sigma Olomouc 7 6 0 1 32:8 18
3. Brno „B“
7 5 2 0 26:4 17
4. Opava
7 5 1 1 29:4 16
5. Prost jov
7 5 1 1 27:10 16
6. Vítkovice
7 5 0 2 16:12 15
7. Slovácko „B“
7 4 0 3 20:15 12
8. Hluín
7 3 2 2 18:17 11
9. Kromíž
7 2 2 3 12:10 8
10. Tinec
7 2 0 5 9:16 6
11. Frýdek-Místek 7 1 3 3 6:24 6
12. Zlín „B“
7 1 1 5 10:16 4
13. Líše
7 1 1 5 7:25 4
15. Valašské Meziíí 7 0 1 6 4:36 1
16. Blansko
7 0 1 6 6:50 1
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PEBOR DOROST
5. kolo: Zábeh – ernovír 1:2 (1:1), Šebesta
Lukáš – 2x Hanus Patrik, Velké Losiny – HFK
Olomouc „B“ 2:4 (0:2), Ba|ura Petr, Fiala Tomáš
– 2x Lang Jan, Hrdlika Dominik, Pešek Matj
(vl.), Mohelnice – Jeseník 0:1 (0:1), Kmínek
Filip, Nové Sady – Urice 5:3 (4:1), 2x Smrek
Michal, 2x Pošusta Pavel, bažant Jií – 2x Balák
Martin, Mašek Marek, Chomoutov-Štpánov
– Želatovice 4:1 (3:1), 2x Stejskal Alexander,
Sedláek Tomáš, Bena Daniel – Cagaš Dominik,
Viktorie Perov „B“ - Konice 1:0 (1:0), Mloch
David, Ha ovice – echovice 3:4 (1:3), Dostál
Vojtch, Knebl Michal, Otava Lukáš – 3x Valdez
Daniel, Páleník Jakub
Pr bžná tabulka po 5. kole:
1. ernovír
5 5 0 0 23:6 15 0
2. Jeseník
5 4 0 1 14:5 13 0
3. echovice 5 4 0 1 18:8 12 0
4. Nové Sady 5 4 0 1 19:12 12 0
5. Zábeh
5 4 0 1 14:7 11 1
6. Chomoutov 5 3 0 2 14:8 10 0
7. Želatovice 5 3 0 2 11:12 9 0
8. HFK Olomouc "B" 5 3 0 2 13:11 8 1
9. Urice
5 2 0 3 16:14 6 0
10.Mohelnice 5 1 0 4 10:13 4 0
11. Perov "B" 5 1 0 4 6:16 3 0
12.Konice
5 1 0 4 6:19 2 1
13.Haovice
5 0 0 5 8:20 0 0
14.Velké Losiny 5 0 0 5 5:26 0 0
KRAJSKÁ SOUT Ž DOROST SKUPINA „B“
5.kolo: Nmice-Brodek u Pv – ÚstíOpatovice 1:1 (1:1) PK: 4:2, Kordzik Angel
– Chrastina David, Protivanov-Brodek u K. Kozlovice 0:2 (0:2), Suchomel Roman, Mirga
Maxmilián, Nezamyslice – Plumlov 0:10
(0:6), 3x Verner Martin, 2x Porcházka David,
2x Augustin Lukáš, Verner Štpán, Nmec
Michal, Mynaík Šimon, Blotín – Lipník n./B.
11:2 (3:1), 4x Samiec Miroslav, 2x Novotný
Radim, 2x Havran Marek, Šortner Radek,
Jakubec Ladislav, Vašek Mikuláš – Livora
Jakub, Stuchlík Jií, Otaslavice – Kojetín 6:3
(5:2), 2x Rakaš Miroslav, 2x Rakáš Patrik, Kaláb
Lukáš, Buriánek Jan – 3x Lukáš Marcel, Horní
Moštnice – Pivín 1:2 (0:1), Klimecký Matj –
Zapletal Lukáš, Buchlák Tomáš
Pr bžná tabulka po 5. kole:
1. Kozlovice
5 5 0 0 21:4 14 1
2. Pivín
5 5 0 0 13:10 13 2

tovní sumár
r
o
p
S
* výsledky * statistiky * tabulky

BOX

MEZISTÁTNÍ PÁTELSKÉ UTKÁNÍ ŽEN 2018
BC DTJ Prostjov - BC Ružinov
10:4
Jednotlivé výsledky:
uríková – Leuca
2:0 na body
Hradilová – Vecchiaro
0:2 na body
Toboliová – Vergano
2:0 na body
Grónská – Bassano
2:0 na body
Vrbová – Varaldo
2:0 na body
Anošiová – David
0:2 na body
Braníková – Bergantin
2:0 na body
Rozhodí: Plíva, Ková, Buchar a Šemnický
Divák:
200

„Docela poetné obecenstvo
mohlo sledovat kvalitní bojovný
box v sedmi velice dobrých a vyrovnaných zápasech“
Petr NOVOTNÝ, šéf prostjovského boxu
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Foto: Marek Sonnevend

NOHEJBAL
VÝSLEDKY TURNAJE NEREGISTROVANÝCH TROJIC 2018 (TJ SOKOL ECHOVICE)
Základní skupina A – po adí: 1. Stará Ves Základní skupina C – po adí: 1. Imbaque
8 bod (skóre 5:1), 2. echovice A 7 (5:1), 3. 9 (6:0), 2. echovice C 4 (2:4), 3. Píšmisti 4
(3:3), 4. Vitamín B 1 (1:5)
echovice D 2 (1:5), 4. Sokol II 1 (1:5)
Základní skupina B – po adí: 1. Ptenský Základní skupina D – po adí: 1. ízci 11
Dvorek 9 (6:0), 2. Dobro došli 4 (3:3), 3. e- (7:1), 2. Skudra tým 9 (6:2), 3. Ruda n. M. 7
(5:3), 4. TH 3 (2:6), 5. VSOP 0 (0:8)
chovice B 4 (3:3), 4. Zákeáci 0 (0:6)
Pi rovnosti bod rozhodovaly v tabulkách vzájemné zápasy.
Osmifinále: Stará Ves – Vitamín B 2:0, Skudra tým – echovice B 2:0, Imbaque – Sokol
II 2:0, Dobro došli - Ruda n. M. 0:2, Ptenský Dvorek – TH 2:0, echovice C –
echovice D 2:1, ízci – Zákeáci 2:0, echovice A – Píšmisti 2:1
tvrtfinále: Stará Ves – Skudra tým 0:2, Imbaque – Ruda n. M. 0:2, Ptenský Dvorek –
echovice C 2:0, ízci – echovice A 1:2
Semifinále: Skudra tým – Ruda n. M. 2:0, Ptenský Dvorek – echovice A 2:0
O 3. místo: echovice A - Ruda n. M. 0:2
Finále:
Ptenský Dvorek – Skudra tým 2:0

MALÁ KOPANÁ

DRUHOU LIGU NEJLÉPE

OTEVŘELO TRIO FAVORITŮ
PROSTĚJOV Týden po elitní soutěži odstartovala také 2. okresní liga
mužů v malé kopané ČUS Prostějovska 2018/19. A hlavní pozitivní
zprávou je, že se na poslední chvíli
podařilo sehnat osmý tým do startovního pole.

Po výsledkové stránce kralovaly úvodním turnajům tři nejvíc favorizované celky. Výběry SK Dřevnovice a SK Mexiko
Víceměřice nezaváhaly v Dřevnovicích,
kolektiv Spojené kluby Čehovice/Hluchov vládl v Klopotovicích, kde měla
malá kopaná premiéru.
(kopa, son)

2. OKRESNÍ LIGA MUŽÙ 2018/19 – VÝSLEDKY
1. KOLO: Hřiště Dřevnovice: SK Dřevnovice – FC Zavadilka Prostějov 2:1,
Dřevnovice – FC Bílý Balet Prostějov 5:0, SK Mexiko Víceměřice – Zavadilka PV
2:1, Bílý Balet PV – Víceměřice 0:5.
Hřiště Klopotovice: Spojené kluby Čehovice/Hluchov – TTCE Klopotovice
6:2, FC Juniors Semos Hluchov – Klopotovice 1:0, Čehovice/Hluchov – Béci Sokol 2 Prostějov 3:2, Béci PV – J. Hluchov 5:2.

Prb žná tabulka
1. Devnovice
2. Vícemice
3. ehovice/Hluchov
4. Béci PV
5. J. Hluchov
6. Zavadilka PV
7. Klopotovice
8. Bílý Balet PV
3. Otaslavice 5
4. Plumlov
4
5. Ústí
5
6. Sokol Blotín 5
7. Horní Moštnice 5
8. Nmice - Br. u PV 5
9. Protivanov - Br. u K. 4
10.Kojetín
5
11. Lipník n./B, 5
12.Nezamyslice 5

4
4
2
2
2
2
1
1
1
0

2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
3
3
3
3
3
4
4
5

23:5
22:3
14:8
23:16
11:12
9:6
8:9
9:21
6:34
1:32

12
11
8
7
7
6
4
3
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0

0
0
0
1
1
2
2
2

7:1
7:1
9:4
7:5
3:5
2:4
2:7
0:10

6
6
6
3
3
0
0
0

Sestava Držovic: Dorotoviová – Niklová,
Frömmlová, Gnipová, Kostíková – Valouchová,
Neherová, Ma{ová, Dufková – Soares, Zboilová.
Trenér: Tomáš Jetel.

„Bez ohledu na výsledek
jsme odehráli solidní zápas
s t žkým soupe em.“
Tomáš Jetel, trenér Držovic

MSDŽ, SK. „B“ – 3. KOLO

Mostkovice - Vlkoš
1:6 (0:4)
Branky: 88. Ptáníková - 20., 67. a 85. Lukešová,
30. a 40. Sležková, 37. Dohnálková. Žluté karty: bez
karet. Divák : 40. Rozhodí: Pospíšil – Milar, Holinka
Sestava Mostkovic: Nováková – Všetiková,
Karafiátová, Vaverková, Štefková – Janíková,
Kraváková, Vlková, Lisická – Kawáková, Ptáníková.
Trenér: Robert Karafiát.

„Nestaili jsme rychlostn ani
technicky.“
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Další výsledky 3. kola: Uherský Brod – Mutnice 0:1 (0:0), Iviiová Kateina, Zlín – Brumov 0:1
(0:1), Lysáková Marie,
Pr bžná tabulka po 3. kole:
1. Holešovské holky 3 3 0 0 27:2 9
2. Brumov
3 3 0 0 7:0
9
3. Vlkoš
3 2 0 1 13:6 6
4. Mutnice
3 2 0 1 4:14 6
5. Zlín
2 1 0 1 4:3
3
6. Uherský Brod
3 1 0 2 5:7
3
7. Beznice
2 0 0 2 2:6
0
8. Mostkovice
2 0 0 2 1:9
0
9. Držovice
3 0 0 3 1:17 0

Robert KARAFIÁT, kou Mostkovic
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Držovice - Holešov
1:7 (1:2)
Branky: 11. Frömmlová – 22., 27. a 77. Šiblová, 47.
a 60. Samsonová, 66. a 72. Kuchaová, . Rozhodí:
Zaoral – Klusal, Hubený. Bez žlutých karet. Divák : 60.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

Pondělí 17. září 2018
www.vecernikpv.cz

Branky a nahrávky: 11. Prokeš, 28. Divíšek (Kolá, Krejiík),
49. Dvoáek (Havlík) – 14. Harkabus (Osmík, Hrníko), 38.
achotský.
St ely na branku: 33:29. Rozhodí: Kašík, Obadal – Novák,
Zídek. Vylouení: 2:7, navíc Dostálek (J) osobní trest 10 minut za
nesportovní chování. Využití: 1:0. Oslabení: 0:1. Diváci: 1 440.
Sestava Prost jova
Neužil – Kolá, Zdráhal, Mikliš, Havlík, Kellner, Holland, Foltýn – Nouza, Divíšek, Starý – Rauk,
Venkrbec, Dvoáek – Žálík, Karpov, Luák – Krejiík, Prokeš, Matýs.
Trené i: Jií Vykoukal a Ivo Peštuka.

2

stovky a ukončila sezonu!

3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

„Celý tým musím pochválit za
kvalitní výkon, hlavn záv r p i
udržení t sného vedení jsme
zvládli skv le.“
Jií VYKOUKAL, kou Jestáb
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Sestava Jihlavy:
Lundström – P ža, Štebih, Suchánek, Pohl, Štindl, Mareš, Kajínek – Dostálek, Osmík, Chlubna
– Zeman, Andl, ermák – Hrníko, Hlinka, Pekr – Harkabus, Skoepa, achotský.
Trené i: Petr Vlk a František Zeman.

LEDNÍ HOKEJ
CHANCE LIGA- 2. kolo

Benátky n/J - Prostjov
6:4 (3:2, 1:0, 2:2)
Branky a nahrávky: 8. Kolmann (Niko, Šír),
9. Mikyska (Duda, Hanousek), 20. Kolmann
(Niko), 38. Zachar (Šír, Duda), 54. Husa (Braid),
59. Duda - 5. Žálík (Rauk, Venkrbec), 16.
Žálík (Karpov, Zdráhal), 51. Divíšek (Nouza,
Prokeš), 58. Rauk (Divíšek). Rozhodí: Kostourek, Valenta – Ševic, Votrubec. Vylouení:
8:9, navíc Maier osobní trest 10 minut za nesportovní chování. Využití: 4:3. Oslabení: 0:0.
Diváci: 205.
Sestava Benátek: Schwarz – Niko, Kolmann,
Kunst, Hanousek, Maier, Husa, Bedná –
Zachar, Mikyska, Duda – Psota, Chrtek,
Špaek – Pr žek, Šír, Braid – Wiencek, Burda,
Rychlovský. Trené i: Jií Kudrna a Antonín
Neas.
Sestava Prost jova: Neužil – Kolá, Zdráhal,
Mikliš, Havlík, Rašner, Foltýn, Kellner – Nouza,
Divíšek, Starý – Rauk, Venkrbec, Dvoáek
– Žálík, Karpov, Luák – Krejiík, Prokeš,
Matýs. Trené i: Jií Vykoukal a Ivo Peštuka.

„Ud lali jsme stupidní
vylouení, kterými jsme
dostali soupe e na kon .“
Jií VYKOUKAL, kou Jestáb
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Další výsledky 2. kola: Vsetín – Kada
11:0 (0:0, 3:0, 8:0). Branky a nahrávky:
24. Rác (Theoret, Karafiát), 29. Slováek
(Rác, Theoret), 35. Theoret (Mikuš, Holomek), 44. Pechanec, 44. Pechanec (Jonák,
Rudl), 45. Karafiát (Mikuš), 46. Vávra (Jenáek), 48. Jenáek (Theoret, Rác), 48. Vávra
(Podešva), 53. Kucharczyk (Teper, Bezina),
53. Jonák (Pechanec, Rob) * Benátky Prostjov 6:4 (3:2, 1:0, 2:2). Branky a
nahrávky: 8. Kolmann (Niko, Šír), 9. J. Mikyska (Duda, T. Hanousek), 20. Kolmann
(Niko), 38. M. Zachar (Šír, Duda), 54. Husa
(Braid), 59. Duda – 5. Žálík (Rauk, Venkrbec), 16. Žálík (Karpov, J. Zdráhal), 51.
Divíšek (Nouza, Prokeš), 58. Rauk (Divíšek,
Nouza) * Jihlava - eské Budjovice 7:0
(2:0, 1:0, 4:0). Branky a nahrávky: 5. Andl (Skoepa), 14. M. Hlinka (Chlubna), 21.
Pekr (Suchánek, Kajínek), 42. Andl (Pekr),
52. Pekr (Andl), 54. Pekr (Andl), 58.
Osmík (Pohl, Hrníko) * Litomice – Ústí
n.L. 6:1 (1:0, 4:1, 1:0). Branky a nahrávky: 20. Kadlec (Kloz, Pavlas), 22. Voženílek
(Kusý, Gaspar), 27. M. Kadlec (Korkiakoski,
Pavlas), 35. Voženílek (Kusý, Gaspar), 39.
Válek (M. Havelka), 47. Voženílek – 29. D.
Merta (M. Jandus, L. Volf) * Frýdek-Místek
- Havíov 0:3 (0:0, 1:0, 2:0). Branky a nahrávky: 25. R. Veselý (Rehuš, F. Seman),
48. Geš (Poízek, L. Bedná), 60. Kurovský
* Slavia Praha - Perov 2:4 (1:0, 1:2, 0:2).
Branky a nahrávky: 19. Kubica (Šagát), 38.
M. Ondráek (L. Krejík, Kohút) – 25. Pšurný
(T. Doležal, Pala), 26. M. Kratochvil (Goiš,
M. Pohl), 45. M. Kratochvil (Pšurný, Goiš),
56. M. Kratochvil (Goiš, Hejcman) * Poruba
- Kladno 2:1 po samostatných nájezdech
(0:0, 0:1, 1:0 – 0:0, 1:0). Branky a nahrávky: 50. Zdenk (P. Zdráhal, T. Jáchym), rozhodující nájezd Š. Stránský – 29. Kubík (J.
Qíha, J. Strnad) * Tebí volný los

* Kada –Benátky n.J. 6:7 v prodloužení
(0:1, 2:3, 4:2 - 0:1). Branky a nahrávky: 22.
Helt (J. Müller, Qíha), 33. Šulek (Tupý), 41.
Wágner (Klíma, Ks), 45. Klíma (Ks, Wágner), 49. Helt, 58. Klíma (Ks, Szathmáry)
– 17. D. Špaek (Chrtek), 22. Šír, 24. Duda
(Maier), 39. Chrtek (Psota, D. Špaek), 48.
D. Špaek (Husa), 60. D. Špaek (Kolmann,
Niko), 65. D. Špaek (M. Zachar) * Ústí n.L
– Frýdek-Místek odloženo * Perov volný
los

Chance liga muž R 2018/19 – 4. kolo:

Slavia Praha - Prostjov
1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 16. Matjka (Furch) –
20. Rauk (Zdráhal), 28. Karpov, 59. Mikliš.
Rozhodí: Šindel, Souek – Horaž|ovský, Štofa.
Vylouení: 4:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:1.
Diváci: 683.
Sestava Slavie: Honzík – Hrdinka, Novák,
Drtina, Štibingr, Hejda, Sawa, Antoš – Panna, Šagát, Kubica – Doležal, Veselý, Heldák
– Ondráek, Šteiner, Krejík – Tejral, Furch,
Matjka. Trenéi: Miloš Qíha a Jan Srdínko.
Sestava Prostjova: Neužil – Kolá, Zdráhal, Mikliš, Havlík, Rašner, Foltýn – Nouza,
Divíšek, Starý – Rauk, Venkrbec, Dvoáek
– Žálík, Karpov, Luwák – Krejiík, Prokeš,
Matýs. Trenéi: Jií Vykoukal a Ivo Peštuka.

„Slavia si nezasloužila
prohrát, byla aktivn jším
týmem.“ Jií VYKOUKAL, kou Jestáb
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více najdete v hlavním kupónu

Další výsledky 4. kola: Frýdek-Místek
– Tebí 8:2 (4:0, 3:2, 1:0). Branky a nahrávky: 5. Martynek (Przybyla, Žovinec), 6.
Motloch (Zahradníek, Kauki), 7. Mikulík
(Kofrow, Krisl), 16. Mikulík, 23. Martynek
(Žovinec, Przybyla), 31. Peterek (Martynek,
Adámek), 37. Žovinec (Adámek, Mikulík),
48. Christov (Žovinec) – 28. ejka (Nedbal,
M. Novák), 39. Raška (Vl. Brož) * Poruba
– Ústí nad Labem 7:3 (1:2, 4:0, 2:1). Branky a nahrávky: 7. Hudeek (J. Káwa, Illéš),
29. Toman (Baláž, Ollender), 30. T. Jáchym
(Matjíek, D. Krenželok), 38. Kanko (D.
Krenželok), 39. Hudeek (Illéš, Dundáek),
54. Ovaík (T. Jáchym, Zdenk), 56. Urbanec (Hudeek) – 4. M. Vágner (J. Havel,
J. Dlouhý), 9. Krliš (Tma, Davídek), 43. T.
Jandus (Chrpa, L. Volf) * Benátky nad Jizerou –Kladno 3:6 (1:3, 2:2, 0:1). Branky a
nahrávky: 16. Duda (M. Zachar), 31. Husa
(Niko, J. Mikyska), 33. Pržek (Najman) – 2.
Kubík (J. Qíha), 3. Hajný (Zajíc, Zikmund),
5. Kubík (Macha, J. Qíha), 27. J. Strnad
(Macha, Vildumetz), 40. Macha, 55. Vampola (Kružík, J. Strnad) * Perov – eské
Budjovice 1:3 (0:3, 1:0, 0:0). Branky a
nahrávky: 27. Milan Procházka (M. Novotný, Mašín) – 1. M. Novák (Gilbert, Endál), 3.
Endál (M. Novák, Fillman), 11. Bradley (Z.
Doležal) * Jihlava –Kada 7:0 (1:0, 3:0,
3:0). Branky a nahrávky: 14. Pekr (Andl,
J. Pohl), 24. M. Hlinka (Kajínek), 29. Pekr
(Skoepa), 38. Harkabus (M. Hlinka), 49.
Andl (Pekr, Skoepa), 55. Dostálek (achotský), 59. Dostálek (Suchánek, Zeman)
* Vsetín –Havíov 2:3 po samostatných
nájezdech (1:0, 0:0, 1:2 – 0:0). Branky a
nahrávky: 14. Pechanec (Jonák, Rob), 55.
Kucharczyk (Jonák, Rob) – 41. Dujsík (L.
Bedná, Veselý), 55. Matai (Poízek), rozhodující nájezd Rehuš * Litomice volný los

Další výsledky 3. kola: eské Budjovice
– Slavia Praha 5:0 (3:0, 1:0, 1:0). Branky a nahrávky: 1. Kutlák (Gilbert, Novák),
6. ermák (Kutlák), 7. Pavlin, 19. Endál
(Kutlák), 42. Plášil (Vydarený, Gilbert) * Tebí -Litomice 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Branky
a nahrávky: 1. P. Kratochvíl (Kusko, Bilík),
41. Nedvídek (Süss) – 21. M. Kadlec (J. Kloz,
Pavlas) * Havíov - Poruba 2:3 (1:1, 0:2,
1:0). Branky a nahrávky: 18. Rehuš (Chroboek, R. Veselý), 49. L. Bedná (Luža, Rehuš) – 14. D. Krenželok (Tomi), 33. Ollender
(Baláž, Toman), 39. Illéš (J. Káwa, Hudeek)
* Kladno - Vsetín 5:2 (2:0, 0:1, 3:1). Branky a nahrávky: 2. J. Strnad (Vildumetz), 12.
T. Kaut (Redlich), 43. Zikmund (Bláha), 48.
Zajíc (J. Strnad), 60. T. Kaut – 34. Karafiát
(Theoret, Holomek), 58. Jonák (Pechanec)

1. Poruba 2011 4
2. Kladno
4
3 eské Bud. 4
4. Havíov
4
5. Prost jov 4
6. Jihlava
4
7. Perov
3
8. Vsetín
4
9. Benátky n/J 4
10. Tebí
3
11. Litomice 3
12. Frýdek-Místek 3
13. Ústí n/Labem 3
14. Kada
4
15. Slavia Praha 3

CHANCE LIGA- 3. kolo:

Prostjov - Jihlava

3:2

PR B ŽNÁ TABULKA

31 0 0
30 1 0
30 0 1
21 0 1
21 0 1
20 0 2
20 0 1
10 2 1
11 0 2
11 0 1
10 0 2
10 0 2
00 1 2
00 1 3
00 0 3

17:9 11
16:8 10
13:9 9
12:7 8
16:14 8
20:8 6
10:9 6
20:14 5
17:21 5
8:12 5
9:7 3
9:9 3
7:17 1
9:30 1
3:12 0

KAM PÍŠT
dohrávka 3. kola, úterý 18. záí, 18:00 hodin: HC Slovan Ústí nad Labem – HC Frýdek-Místek
5. kolo, steda 19. záí, 18:00 hodin: HC Slovan Ústí nad Labem – VHK ROBE Vsetín
(pondlí 17.9., 18:00), Tebí –Poruba (17:30), Prostjov – Perov, Kadaw – Slavia Praha,
Kladno – Jihlava, Havíov – Benátky nad Jizerou, Litomice – Frýdek-Místek, eské Budjovice volný los.
6. kolo, sobota 22. záí, 17:00 hodin: eské Budjovice – Prostjov, Benátky n.J. – Ústí
n.L., Poruba – Litomice, Slavia Praha – Kladno, Perov – Kadaw, Vsetín – Tebí (17:30),
Jihlava – Havíov (17:30), Frýdek-Místek volný los.

Výsledkový servis
h
hokejové
mládeže

QUÉBEC, PROSTĚJOV Z první
světové stovky žebříčku WTA po
dlouhých letech vypadla Lucie Šafářová, když nedokázala obhájit loňské semifinále na turnaji v Québec.
Rozloučila se už v 1. kole po porážce 6:7, 6:3, 5:7 s Uns Džabúrovou z
Tuniska.
„Nedá se nic dělat, porážky k životu patří.
Škoda že mi utekl první set. I v tom třetím
jsem se snažila, klíčové výměny se mi ale
nepodařilo zakončit podle mých představ,“ uznala potíže v koncovce Šafářová,
která se po tomto utkání rozhodla pověsit raketu na hřebík. Alespoň pro letošek.
„Tenisová sezóna 2018 pro mě letos
končí trochu dříve. Rozhodla jsem se

Dva zápasy sehrála od pátku 14.
do nedle 16. záí juniorka SK
Prostjov 1913. Nejprve doma vyzvala v hanáckém derby Kromíž. V první tetin dvakrát inkasovala, dál už se skóre nemnilo.
Svenci koue Jaroslava Becka
tak padli 0:2 a druhé utkání po
sob vyšli gólov i bodov naprázdno. První body si pipsali na
závr týdne na p d Bobr z Valašského Meziíí, kde se strhla
jedenáctibranková
pestelka.
Eskáko ji zvládlo lépe a po triumfu 6:5 zapsalo do tabulky Regionální ligy junior premiérové BUDAPEŠŤ, PROSTĚJOV Na
horké maďarské půdě v Budapešti
vítzství.
zakončili daviscupoví reprezenJUNIOØI
tanti sezónu. V napínavém utkání
porazili domácí výběr 3:2, přestoSK Prostjov 1913 – HK Kromíž
že prohrávali 1:2 po čtyřhře. Češi
0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Sestava Prostjova: Kupka – erný, se úspěšně rozloučili ze starým
Fojt, Hladiš, Jiíek, Pokorný, Šabršula,
formátem soutěže a zajistili pozici
Vinter, Zeman – Kuba, Mikeš, Mrázek,
Píchal, Poledna, Šafránek, Ševík, Tar- mezi nasazenou dvanáctkou pro
šinský, Tichý, Tomajko, Vjaka. Trenér: los kvalifikačního kola příštího
Jaroslav Beck. Vedoucí týmu: Martina ročníku Davis Cupu, který má zceKupková.
HC Bobi Valašské Meziíí – SK Prostjov 1913 la nový formát.

ji ukončit již teď, protože kvůli zdraví ští hráči neuhráli na turnajích kategorie
nechci cestovat na asijskou tour. Nebyl Challenger ani set a jen potvrdili hluboto lehký rok právě kvůli zdravotním kou krizi tohoto odvětví v pánské složce...
komplikacím, ale i tak jsem si rok nako(lv)
nec užila. Bylo super vrátit se na kurt s
MUŽI
Bethanie a zažila jsem spoustu krásných
Štìtín - ITF challenger
momentů na kurtu i mimo něj. Děkuji
všem za podporu, kterou jste mi dali Dvouhra - 1. kolo: Kolá – Marcora
(Itálie)
3:6, 2:6.
a dáváte,“ vzkázala přes sociální sítě teIstanbul - ITF challenger
nistka.
- 1. kolo: Šafránek – Bonzi
V neúspěšných výsledcích pokračovala Dvouhra
(Francie) 1:6, 4:6.
v Kanadě také Kristýna Plíšková, která
ŽENY
letos v zámoří vyhrála jediné utkání v
Québec - WTA Tour
srpnu v New Havenu. Tentokrát byla
nad její síly domácí kvalifikantka ze třetí Dvouhra – 1. kolo: Šafáová (6) – Džabúrová (Tunisko) 6:7, 6:3, 5:7; Kristýna
stovky žebříčku Jessica Pegulaová.
Plíšková – Pegulaová (USA) 3:6, 6:7.
Nedařilo se ani mužům. Oba prostějov-

Vítìzné tenisové louèení
se starým Davis Cupem

5:6
Sestava Prostjova: Kupka – erný,
Zeman, Šabršula, Pokorný, Vinter, Fojt,
Hladiš, Jiíek – Vjaka, Mikeš, Šafránek,
Kuba, Poledna, Taršinský, Píchal, Vysloužil, Tichý, Mrázek, Tomajko. Trenér:
Jaroslav Beck. Vedoucí týmu: Martina
Kupková.

DOROST
HK Kromíž – SK Prostjov 1913
5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
Branky a nahrávky Prostjova: 22.
Kuchta (Šipakin), 42. Šipakin (Kuchta), 52.
Šipakin (Kudláek).
Sestava Prostjova: Dubský – Polcr,
Tomiga, Soldán, Beneš, Holub, Veselý,
Hruban – Tábor, Hofman, Kudláek,
Kuchta, Šipakin, Wind, Tománek, Zatloukal, Pibík, Kašpar.
Trenéi: Michal Janeek. Vedoucí týmu:
Martin Tománek.

Michal Janeček
(trenér SK Prostějov 1913):
„Utkání jsme zaali hodn vlažn. Soupe nás pebrusloval a pehrával v osobních soubojích. Bylo to tak celé utkání,
až na chvilku ve tetí tetin, kdy jsme
vyrovnali stav na 3:3. Po vyrovnání, kdy
jsme mli soupee pod tlakem, jsme se
nechali zbyten vylouit a v oslabení
inkasovali tvrtou branku. Místo snahy
o vyrovnání mužstvo pestalo hrát a následovala branka na 5:3. Kluci se musejí
nauit vyhrávat a daleko víc se rvát o výsledek a vítzství. Trápí nás také slabá
koncovka, na kterou v trénincích klademe draz, ale zatím bez efektu.“ (kom)

Veselého selhání
Naprosto nečekaným výsledkem
skončilo úvodní utkání, v němž Jiří
Veselý senzačně podlehl Zsomboru
Pirosovi v pěti setech. Český tenista
přitom vedl 2:1 na sety a v rozhodujícím pátém dějství ještě 4:1. Přesto
se z úspěchu radoval až 419. hráč
žebříčku ATP a zápas zakončil po
čtyřech a půl hodinách esem. „Utkání
rozhodla kondice. Od třetího setu mě
braly křeče, snažil jsem se je zbrzdit,
ale bohužel jsem pak tahal za kratší
konec. V závěru soupeř využil podpory fanoušků, i tak jsem měl vyhrát. Byl
to den, kdy mi nebylo přáno,“ soukal
ze sebe po porážce Veselý.
Pouze sedm her v celém střetnutí
ztratil Lukáš Rosol, který za sto minut přehrál Mátéa Valkusze a odvrátil
všech šest brejkbolů protivníka. Na
kurtu byl jasně lepší, sám neměl horší
chvilku a diktoval tempo. „Soustředil jsem se, abych předvedl hlavně
svůj tenis. Nepřipouštěl jsem si žádný tlak," těšilo Rosola, jehož duel se
musel hrát pod umělým osvětlením.
„Nebylo to příjemné, ale stihli jsme
dohrát před půlnocí. Musel jsem se
soustředit na míček. Zaostřit nebylo
vždy jednoduché. Povedlo se. Pod
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Foto: www.lhkjestrabi.cz
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Šafářová vypadla z první

CHANCE LIGA- 3. KOLO

LHK Jest ábi Prost jjov – HC Dukla Jihlava

3

výsledkový servis / tenis

světly jsem snad vyhrál první zápas Veselý sice ve zkrácené hře ztratil
v kariéře," usmíval se zkušený český první set, v těch dalších byl přesto
lepší a díky větší přesnosti získal důtenista.
ležitý bod, přestože v poslední sadě
Kolaps ve ètyøhøe neudržel vedení 5:1 a duel ukončil až
v deváté hře. „Zpočátku to byly vážně
Lukáš Rosol a Roman Jebavý na- velké nervy. Šlo o hodně, prostě jsem
stoupili do čtyřhry s cílem získat klí- musel vyhrát. S přibývajícím časem
čový bod a dlouho se zdálo, že svoji jsem se uklidnil a výkon šel nahoru.
roli zvládnou. Za stavu 2:0 na sety Nebyla to žádná velká jízda, ale takoale proti Gáboru Borsosovi a Péteru vé duely nejsou o kráse. Nechtěl jsem
Nagyovi selhali. Klíčová byla třetí se ze starým formátem soutěže loučit
sada, v níž Jebavý dvakrát přišel o své porážkou, to se povedlo,“ oddechl si
podání, a jeho hra ztratila lehkost. Veselý.
„Potom se to celé sesunulo, domácí O rozhodující bod si to rozdal Rosol
začali hrát mnohem lépe, odvážněji, s Pirosem. Zkušenost tentokrát uspězlepšili se o sto procent a hra se vy- la nad nastupujícím mládím, přestorovnala. Prostě jsme to nezvládli," že domácí mladík kladl tuhý odpor.
vypíchl rozhodující okamžiky ce- Druhou sadu dokonce dotáhl až do
lého střetnutí Rosol. Ještě v pátém zkrácené hry a byl dva míčky od vysetu Češi mohli senzaci odvrátit, rovnání. Rosol však ukázal větší překdyž se propracovali k několika dob- hled a snaživého protivníka přetlačil.
rým šancím. Ani to jim však výhru Převahu pak již neztratil. „Nebylo to
nepřineslo. „V pátém setu jsme to vůbec snadné. Soupeř vyběhal hodně
stále měli ve svých rukách, měli jsme zdánlivě ztracených míčů, několikrát
brejkbol. Ale oni vyhráli velké míče. to vypadalo, že už nemůže, ale poTo rozhodlo,“ litoval Jebavý.
každé chytil druhý dech. Musel jsem
neustále držet koncentraci. Jsem rád,
že se mi podařilo uspět. Přestože souZávìreèný obrat
těž v bývalém formátu končí, i toto
Za krajně nepříznivého stavu vstupo- vítězství má svoji cenu. Ukázali jsme,
val na kurt Veselý, tentokrát česká jed- že se můžeme měřit s týmy ze světové
nička svoji roli zvládla. S Valkuszem skupiny,“ řekl po zápase Rosol. (lv)

2

Maïarsko – Èeská republika

3

Piros – Veselý
3:6, 6:4, 4:6, 7:6, 7:5
Valkusz – Rosol
1:6, 2:6, 4:6
Borsos, Nagy – Jebavý, Rosol 3:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:4
Valkusz – Veselý
7:6, 3:6, 2:6, 4:6
Piros – Rosol
4:6, 6:7 (6:8), 3:6
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Přehlídka spolupořádaná společností
TK PLUS se bude konat již po jedenácté
BYLI JSME
U TOHO

DIVADELNÍ APLAUS NABÍDNE
HVZDNÝ POHEB I ROZVOD
Letošní podobu Aplausu na stedení tiskové konferenci prezentovali (na snímku zleva) editelka Mstského divadla v Prostjov Jana Maršálková, první muý spolupoádající agentury TK PLUS Miroslav ernošek a námstkyn prostjovské
primátorky Ivana Hemerková.
Foto: Martin Zaoral

mostatného Československa. Doplňující texty jsou z antikvy Vojtěcha
Preissiga, kterou vytvořil ve dvou
řezech a digitalizoval ji koncem de-

vadesátých let František Štorm. Festival i tentokrát podpoří studentské
Divadlo Point při gymnáziu Jiřího
Wolkera, které v roce 2015 získalo

Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. Pořadatelé mu
v průběhu přehlídky předají šek na
patnáct tisíc korun.

18091311017

PROSTĚJOV „Výrazné osobnosti přinášejí výjimečné zážitky“. Tímto heslem se už jedenáct let řídí divadelní festival Aplaus pořádaný Městským divadlem v Prostějově a marketinovou společností TK PLUS.
I letos nabídne trojici pozoruhodných představení, ve kterých jako největší hvězdy vystoupí Jiří Bartoška,
Jiří Langmajer, Eliška Balzerová a další herecká esa.„Začínáme v neděli sedmého října,“ vzkázala ředitelka
divadla Jana Maršálková. Vůbec poprvé převzal nad celou akcí záštitu ministr kultury České republiky
Antonín Staněk.
„Dva roky jsem slýchala, že s desátým šest osudových žen svého života. Na
PŮVODNÍ
ročníkem festival skončí. Teď se uka- prknech diváci uvidí například Janu
zpravodajství
zuje, že šlo o vymyšlený příběh. Jsem Janěkovou, Zuzanu Bydžovskou.
pochopitelně ráda, protože bez pod- Poslední představení festivalu pak
pro Večerník
pory TK PLUS bychom podobnou bude v pondělí 5. listopadu laskaMartin
přehlídku pořádat nemohli,“ uvedla vá komedie Můj báječný rozvod.
ZAORAL
Ivana Hemerková, náměstkyně pros- Tuto skvělou hru, kterou ocení nejen
tějovské primátorky.
rozvedené ženy, jsme mohli v Proza přispění
Návštěvníci Městského divadla v Pro- stějově vidět již několikrát. Všichni,
Ladislava Valného
stějově by se neměli nechat odradit kterým se na ni podařilo sehnat lístDo druhé desítky pořádaných roční- lešením, které v současnosti obepí- ky, mohou potvrdit, že výkon Elišky
ků vstoupí divadelní přehlídka Aplaus ná historickou budovu Národního Balzerové ztvárňující na jevišti všech
ve skvělé formě. Už loni se sice obje- domu. „Dali jsme si podmínku, že patnáct rolí je bez jakékoliv nadsázky
vily spekulace, že oblíbený divadelní všechny vchody a východy musí být naprosto famózní.
festival skončí, tak tomu ovšem není. přístupné. Omezení by tak divák měl „Jde o špičková představení. PoO jeho letošní dramaturgii se tento- pocítit snad jen v menším počtu par- kračujeme v představování velkých
krát postaral přímo šéf spolupořáda- kovacích míst přímo před divadlem,“ hereckých osobností, aby si i nadále
jící agentury. „Nedávno jsem oslavil ubezpečila Jana Maršálková, ředitelka mohli prostějovští diváci odnášet
sedmdesátku a tak jsem si k tomuto Městského divadla v Prostějově.
domů nezapomenutelné divadelní
jubileu dopřál herce, které mám rád Letošní Aplaus zahájí v neděli zážitky,“ těší Janu Maršálkovou.
a s nimiž se osobně znám. Zavolal 7. října představením Skleněný Plakáty, pozvánky, pamětní listy
jsem tedy postupně Jiřímu Bartoš- strop pražského Divadla Ungelt. a vstupenky přehlídky Aplaus i letos
kovi i Jiřímu Langmajerovi a zeptal Na jevišti se během něj potkají dvě vznikly dle návrhu akademického
se jich, s jakými představeními by výrazné herecké osobnosti – již zmi- malíře Borise Jirků. Letos byla podo Prostějova rádi přijeli. Třetí jmé- ňovaného Jiřího Langmajera doplní užita autorská plakátová písma od
no přidala moje žena, díky níž jsme Tatiana Vilhelmová. Druhým titu- Vojtěcha Preissiga, která vytvořil při
oslovili Elišku Balzerovou,“ prozradil lem bude v pátek 19. října komedie svém pobytu v USA pro propagaci
na středeční tiskové konferenci Miro- Moje hra Divadla Kalich Praha. československých legií a také jako
slav Černošek, spolumajitel marke- Jiří Bartoška v něm ztvární roli spi- součást marketingového vizuálního
tingové společnosti TK PLUS.
sovatele, který z rakve komentuje nástroje podporujícího vznik sa-

Z VERNISÁŽE
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Výstava v knihovn zaujala i znechutila
Ochotníci roztleskali

zámeckou oranžerii
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Laura a Julien se louí. Bude to navždy? Na tuto otázku si každý z divák
mohl na konci hry odpovdt „po svém“...
Foto: Martin Zaoral

ČECHY POD KOSÍŘEM „I kóma
může být zábavné!“ Takto by se dal
shrnout děj hry Hotel mezi dvěma
světy. S inscenací o životě, smrti a jednomvýtahuvystoupiluplynulousobotuvečervzámeckéoranžeriivČechách
pod Kosířem Divadelní spolek Za
dveřmi. Ochotníci z Náměště na Hané
tak završili oslavy Dnů evropského
dědictví na zámku, o kterých informujeme v rámci regionálního zpravodajství na straně 12-13.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Zhruba šest desítek návštěvníků zámecké oranžerie sledovalo laskavou
komedii o věcech mezi nebem a zemí
současného francouzského drama-

Tereza MACHOVÁ

www.vecernikpv.cz

Městská knihovna ve své Galerii Na
Půdě vítá nejčastěji tvůrce spjaté s Prostějovem. Také tentokrát tam zavítal
rodák z Prostějova Petr Hrachovec. Na
chodbě vedoucí ke galerii je vystaveno
celkem dvacet jeho děl, která zrcadlí
jeho těžký osud. „Každý z Petrových
obrazů, každý tah ‚štětcem‘ a každý
odstín barvy odráží jeho složitý životní příběh. Příběh kluka, kterému byla
v jeho osmnácti letech diagnostikována schizofrenie,“ popsala Petrova sestra
Lucie.

Návštvníci si rozliná díla Petra Hrachovce trpícího schizofrenií pozorn
prohlíželi.
Foto: Tereza Machová

Název výstavy Počítačová grafika není
náhodný. Hrachovec pravidelně navštěvuje dílnu počítačové grafiky, která
podporuje své klienty s psychickým
hendikepem a snaží se je tímto způsobem integrovat do běžného života
i společnosti. „Právě tam vznikají Petrovy obrazy. Základ díla si nakreslí tužkou na papír. Následně jej naskenuje
do počítače, kde své práce vybarví,“ vysvětlil techniku tvorby ředitel Městské

knihovny Prostějov Aleš Procházka.
A co o svých výtvorech řekl sám autor? „Jsem s nimi spokojen. Inspiraci
hledám všude kolem sebe. Nejčastěji ale v kosmu a vnitřních vibracích
a pocitech. Myslím, že právě tohle je
důležité, protože to hodně vychází
z mé duševní nemoci. Kdybych ji neměl, mé obrazy by určitě nebyly takto
rozmanité,“ prozradil Večerníku Petr
Hrachovec.

Technika tvorby i okolnosti, které ji provázejí, dozajista přinejmenším nabádají
ke zvědavosti. I proto do galerie zavítal
poměrně velký počet lidí. Přichystané
židle byly takřka do poslední obsazené.
Při prohlížení obrazů bylo přitom možné zachytit rozličné názory. „To je hrůza,
vždyť to vypadá jako ďábel!“ podotkla
jedna z příchozích poukazujíc přitom
na dílo s názvem Šintoistický polobůh.
Drtivá většina však Petrovu práci obdivně chválila. „Není nic úžasnějšího než se
ponořit do takové tvorby,“ ocenil jiný
návštěvník.
I vy se můžete do práce Petra Hrachovce pohroužit, výstava potrvá
do 12. října. O program v knihovně
je náramně postaráno také v tomto
týdnu, kdy se s přednáškami jakoby roztrhl pytel. V pondělí 17. září, tj.
dnes, je připravena akce o izraelsko-palestinském konfliktu, ve čtvrtek 20. září
uvidíme známého českého spisovatele
Miloše Urbana a nakonec v pátek 21.
září se můžete těšit na přednášku o „tatíčku“ Masarykovi.

tika Érica-Emmanuela Schmitta.
Děj je zavedl do tajemného hotelu. V něm na svoji další cestu, ať již
mezi živé, či zesnulé, čekalo několik
postav, které se na zemi ocitly v kómatu, a v bezvědomí bojovaly o svůj
holý život: těžce zkoušená uklízečka,
elitářský šéf několika společností,
povrchní šéfredaktor sportovního
magazínu, skromná dívka s podlomeným zdravím a kouzelník skeptický ke svým vlastním schopnostem.
S inscenací do Čech pod Kosířem
dorazili ochotníci z Náměště na

Hané tvořící Divadelní spolek Za
dveřmi. „Premiéru Hotelu mezi
dvěma světy jsme letos na jaře
připravili k desátému výročí uvedení naší první hry. Za tu dobu
jsme zvládli sehrát celkem sedm
komedií. Ve svých začátcích jsme
chtěli především navázat na slavnou náměšťskou ochotnickou
tradici, což se nám snad docela
daří,“ představila soubor režisérka
Radka Poučová.
Hotel mezi dvěma světy rozhodně
nebyl žádnou crazy komedií plnou

nedorozumění a záměn, k jakým
ochotnické spolky s oblibou sahají. Diváci se do tmavé noci zámeckého parku spíše rozcházeli s řadou
podnětných myšlenek k úvahám
o vlastním životě. „Myslím, že hra
byla hlavně o tom, že člověk to
podstatné v životě někdy stihne
až na poslední chvíli a mnohdy
ani to ne. A to proto, že už prostě
nedostane další šanci,“ konstatoval jeden z návštěvníků, který
na akci dorazil se svou přítelkyní.
„Bylo to opravdu dobře napsané

a ochotníci se s tím v rámci svých
možností popasovali velmi slušně.
Snad jen herec v hlavní mužské roli
mohl být v některých okamžicích
přirozenější. Také nás oba zaujalo, jak často se ústřední dvojice
na jevišti líbala, někdy to bylo až
moc,“ shodli se oba.
Kdo by chtěl hru Hotel mezi
dvěma světy v podání Divadelního
spolku Za dveřmi vidět, dostane
opět možnost v pátek 12. října
v Cholině, následující den pak ve
Vilémově.

PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek
proběhla v Galerii Na Půdě Městské knihovny Prostějov vernisáž výstavy Petra Hrachovce nazvaná Počítačová grafika. Zajímavá technika
tvorby i poněkud pohnutý životní
osud tvůrce přilákaly do knihovny
poměrně velký počet návštěvníků.
Někteří Hrachovcovo dílo s úctou
obdivovali, jiní na něj nahlíželi znechuceně. A Večerník byl u toho!

FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO
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Rekordní poet pomocník pi úklidu Hlouely

NESKUTEÈNÝ BORDEL! Vyhozené ledni-ky,
PROSTĚJOV Regionální sdružení ochránců přírody IRIS uspořádalo v rámci celonárodní akce Ukliďme si Česko i prostějovskou „sešlost“ dobrovolníků a milovníků přírody. Uplynulou
sobotu dopoledne se tak podobně jako stovky dalších míst
po celé republice uklízely říčka Hloučela a celý její biokoridor. Významným pomocníkem organizátora byl i Okrašlovací
spolek města Prostějova v čele s Miladou Sokolovou. Tato
parta si vzala za svůj úklid biokoridoru ve směru od mostu
v Olomoucké ulici až po pivovarský rybníček ve Vrahovicích.
A děly se tam věci!a
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

pro Večerník
Michal
KADLEC
Už před devátou hodinou ráno se poblíž mostu v Olomoucké ulici scházely
desítky mladých i starších pomocníků, kteří hodlali přiložit ruku k dílu při
úklidu Hloučely. Dorazili například
i skauti a dokonce také prostějovské hokejistky! „Úklid samozřejmě jako vždy
organizuje organizace IRIS. Jejich sraz
je u Abrahámka a uklízejí po Tichou.
Sraz na Olomoucké u mostu máme my,
kteří jsme přišli uklízet Hloučelu v oko-

lí Olomoucké ulice. Přidali se nejen
skauti z oddílu Járy Kaštila, kteří budou
uklízet levou část směrem od centra, ale
také hokejistky z HC Rebels a členové
Okrašlovacího spolku. My máme za
úkol uklidit říčku Hloučelu po obou
březích směrem k Močidýlkám,“ informovala Večerník přímo na místě Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova.
Účast ještě předtím, než se vydala
společně s dobrovolníky do akce,
spočítala jako rekordní. „Hloučelu uklízíme už nějaký ten rok, ale
tak vysoký zájem jsem ještě nezažila. Je nás celkem k šedesáti, a to
mi udělalo velkou radost,“ usmívala se Milada Sokolová.

Zhruba desítka vyhozených ledniek, rádia, plazmový televizor i videa. Kde se
u Hlouely vzalo tolik elektroniky?
Foto: Radek Kadlík

Restaurant Day je tu
PROSTĚJOV Stále populárnější Restaurant Day zná svůj další termín.
Bude se konat již tuto neděli 23. září
opět na zahrádce Národního domu.
Jako vždy jej organizují Okrašlovací
spolek města Prostějova a Marky obchůdek Markéty Valentové.
V nabídce naleznete například sushi,
italské dobroty, speciality japonské
kuchyně, domácí bábovky, buchty,

bramboráky, paellu, tortilly, potěší vás
domácí sirupy, likéry, pivo, pralinky,
šlehačkové dorty, pařížské kostky,
limetkové zákusky, panna cotta, specialitou budou červíčci na olivovém
oleji s česnekem a chilli, sarančata v karamelu či červíci v čokoládě, nebudou
chybět grilované chobotnice, risotto
con funghi či focaccia chléb s caprese
jednohubkami. Těšte se!
(red)
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás v rámci projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát můžete pokoušet
štěstěnu v případě, že máte rádi dobré víno. Již dvanáctý ročník Plumlovského vinobraní se koná TUTO SOBOTU 22. ZÁŘÍ 2018 od 13:30 hodin.
Kromě spousty vína a tradičního historického průvodu se návštěvníci mohou těšit na
cimbálovou muziku Primáš, kapelu Arrhythmia, ohňovou show a Michal Tučný revival band. Vrcholem celé akce bude již od 16:00 hodin vystoupení Jaroslava Uhlíře
s kapelou. Vstupenky přijdou na 120 korun, vyhrát je však můžete už nyní, ale hned
DESÍTKA z vás u toho může být díky Večerníku ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 10. do středy 19. září. Druhá šanci máte přitom právě teď.
Jestliže Správná odpověď z 1. kola: Varianta A. Jaroslav Uhlíř složil hudbu k slavné písni jiřího schelingera s názvem HOLUBÍ DŮM:
správně odpovíte na položenou otázku, máte šanci získat VOLNOU VSTUPENKU
pro dvě osoby.
Štěstí se při losování usmálo na tento kvintet výherců: Ondřej Kopecký, Prostějov
* Petr Synek, Němčice nad Hanou * Ivana Prokopová, Soběsuky * Adéla Ševčíková,
Konice * Pavel Růžička, Suchdol

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
JEDNOU Z NEJZNÁMĚJŠÍCH PÍSNÍ
MICHALA TUČNÉHO JE SKLADBA
TAM U NEBESKÝCH BRAN.
V KOLIKA LETECH TENTO
ZPĚVÁK ZEMŘEL?

A) 62
B) 48
C) 41

Své odpovědi, či tipy nám nadále zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@
VECERNIKPV.CZ s heslem „VINOBRANÍ“. Můžete nám ale ovšem také volat
na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042,
případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do STŘEDY 19. ZÁŘÍ, 15:00 hodin. Z těch
správných vylosujeme dalších pět výherců, kteří získají hned dvě vstupenky na
PLUMLOVSKÉ VINOBRANÍ. Kontaktovat jej budeme hned následující den,
tj. ve čtvrtek 20.9., vstupenky pak budou k vyzvednutí přímo v redakci Večerníku.
Účastí v soutěži souhlasíte s poskytnutím základních osobní údajů v rámci GDPR.

plazmová televize, rádia...
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Poté, co Milada Sokolová rozdala instrukce úastníkm úklidové akce, byla u íky Hlouely nalezena vyhozená plazmová televize. Pišla ale i další pekvapení.
2x foto: Michal Kadlec

Večerník pak ještě prožil pár minut s účastníky akce a hned na
začátku se nestačil divit. Po pár
metrech od mostu narazili uklízeči u břehu Hloučely na vyhozenou plazmovou obrazovku! To
byl ovšem skutečně jen začátek,
po ukončení úklidu nás Milada
Sokolová informovala o dalších

„úlovcích“. A člověk se nestačil
divit... „Odpadů jsme sesbírali
opravdu velké množství. Přibližně
desítka starých ledniček, televizí,
videopřehrávačů, jedna figurína
ženské postavy a nespočet plastů,
skla a papíru, což zabralo několik desítek pytlů. Nesmírně by mě
zajímalo, jak se elektronika v tak

Piložit ruku k dílu dorazili i skauti a skautky z oddílu Járy Kaštila. Dti byly do
úklidu jako divé...
Foto: Michal Kadlec

obrovském množství dostala ke
břehu Hloučely. Elektronika byla
označena značkou přepravní
společnosti. Je jen otázkou, zda
se tam dostala odvozem jednoho
z bezdomovců, přímo od přepravce, či nějak jinak? Toto je snad už
k šetření policie...,“ krčila rameny
šéfka Okrašlovacího spolku.

Nahromaděný odpad z břehů Hloučely zlikviduje společnost FCC.
Organizátoři akce pak pro všechny
účastníky připravili menší občerstvení. „Špekáčků na opékání i pití
byla pro všechny spousta, až kolem
jedné hodiny jsme tedy vyrazili
domů. Všem velmi děkuji za pomoc,“ vzkázala Milada Sokolová.

Pomoci uklidit oba behy Hlouely pišly rovnž hokejistky HC Rebels. I tato dvata byla svdky nebývalého úlovku.
Foto: Radek Kadlík
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MOSTKOVICE Jak Večerník předeslal již v minulém vydání, v neděli 9. září se uskutečnil pátý ročník
akce Prostějovský voříšek, jejímž
hlavním partnerem se stala místní
firma Krmiva Komínek. Tradiční
psí klání i letos organizovaly Barbora Zelinková a Eva Sloupská. K vidění bylo mnoho pejsků i feneček
různých ras, z nichž cenu pro celkového vítěze získala šestnáctiletá
kříženka čivavy a jezevčíka jménem
Kellynka, která svým elánem předhem mladší pejsky.
čila mnohé mnohem
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

pro Večerník
Jakub
ČERMÁK
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Jedná se již o pátý ročník a i tentokrát
měla akce velký úspěch. Zúčastnilo se
jí 111 psů se svými majiteli, a to nejen
z Prostějova, ale dokonce celé Moravy. Prezence začala už v brzkých ranních hodinách a posuzovat se začalo
o půl desáté. Hlavní výstava, která
byla zahájena v pravé poledne, byla
rozdělena do tří hlavních kategorií:
voříšci, psi bez PP a psi s PP. Dále byli
pejsci rozděleni podle věku, pohlaví
a výšky, a tak si každý přišel na své.
Celkovým vítězem celé voříškiády se
stala šestnáctiletá kříženka čivavy a jezevčíka Kellynka, která svým elánem
a vzhledem nejvíce zaujala porotce
soutěže. Ale žádný psí účastník neodešel
s prázdnou, jelikož chutné ceny a trofeje
v podobě pískacích hraček dostali od organizátorů všichni zúčastnění.

První v soutži o chytání piškot skonila fenka Gira (na snímku vlevo).
Foto: Jakub ermák

Po výstavě proběhly další zajímavé a pestré soutěže pro pobavení
všech, například v chytání piškotů, ve kterém měla největší trpělivost fenka Gira se svojí paničkou,
o pejska šikulu, kde se psi předvedli
v běhu, v chytání šišek, panáčkování a poslouchání, dále soutěž párů
a přehlídka kostýmů. K vidění bylo
několik desítek druhů psů od těch
nejmenších až po velké ovčácké psy

nebo zlaté retrívry a k pohodovému
obrazu celého dne přispělo i kamarádské chování všech psů mezi
sebou. K zakoupení tam byla také
tombola pro dobročinné účely.
„Z pohledu organizátorů se akce velmi vydařila, i počasí nám letos přálo.
Výtěžek z akce poputuje pejskům
do útulku Útulek jinak,“ prozradila
Večerníku organizátorka Barbora
Zelinková.

jjak
ak probíhal
probíhhal prostějovský
proosttějjovvskký voříšek...
vořříššekk....

3x foto: Jakub ermák

Pejsk bylo k vidní pes stovku, a to všechny mož- Nkteí psi chtli radji dobrotu než cenu za první V soutži o psího šikulu pevedli pejsci rychlost, rené rasy a velikosti.
místo.
flexy i fyziku.

JESTŘÁB PODLE
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torie si váží, ať v krojích, zvyklostech,
či řeči, si zaslouží, aby zde dnes byl až
do skonání světa. A Hanáci tady do
skonání světa určitě budou! Máme
tady totiž nejenom dospělé, ale hlavně
děti, které jsou naší nadějí do budoucna. Přeji všem, aby se skvěle bavili,
a pili a hodovali, co hrdlo ráčí,“ vybídla
primátorka Alena Rašková všechny
návštěvníky Hanáckých slavností.
„Vážení Prostějované a všichni další
hosté Hanáckých slavností, dovolte
mi, abych vás všechny pozdravil jménem Olomouckého kraje a také pana
hejtmana. Všem bych chtěl popřát,
aby si užili Hanáckých slavností

klikni na
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Vykoukal celkově dietní mač z české metropole. Znovu přitom vyzvednul dva klíčové faktory vedoucí k dílčímu úspěchu.
„Stejně jako s Jihlavou výborně zachytal
Kuba Neužil, jsme moc rádi za formu, do
které se teď dostal. A oceňuji rovněž kvalitní práci hráčů v oslabeních, která jsme
oproti startu sezóny o dost vylepšili. Celkově se dá říct, že bývají perfektně odehraná utkání bez zisku bodů, jež naopak Marek SONNEVEND
někdy urvete i po horším výkonu. My Hosté přijeli povzbuzeni působivou
v Praze jsme naplnili ten druhý případ,“ demolicí Českých Budějovic 7:0, když
předtím rovněž po divoké přestřelce
uznal Jiří Vykoukal.

pěti sty diváky. Krátce před polednem
tam Prostějovany rozezpíval s Moravskou cimbálovkou Petra Mikulky. „Je tu
se mnou také Bronďa Suříková, která nejen krásně hraje a zpívá, ale také řídí. A to
nejen auto! Ale i kantory a hlavně děti na
hudební škole,“ představil pěveckou posilu cimbálovky slavný folklorní zpěvák
Jiří Helán.

kantů, z nichž někteří hráli na specifický,
ač tradiční lidový nástroj skřipky, který je
typově velmi podobný houslím. Skřipáckou muziku, pro niž jsou typické zemitý,
skřípavý zvuk houslí a velmi zvučné zpěvy, obvykle hraje kvarteto hudebníků ve
složení dvou malých huslí, jedněch velkých huslí a takzvaného ploschpermentu.
A jinak tomu nebylo ani na Hanáckých
slavnostech.
Početný folklorní soubor umělců byl
samozřejmě oděn do rozličných krojů,
ženy a dívky měly navíc příhodně učesa-

né vlasy. Atmosféra tak byla do puntíku
naplněna lidovou kulturou, což ocenili
i návštěvníci hodů. „Soubor Pramínek
Jihlava vidím prvně, ale náramně se mi
líbí. Jejich vystoupení je velice rozmanité a zábavné,“ uvedl pro Večerník jeden
z příchozích.
Po více než hodinovém vystoupení
Pramínku Jihlava doslova vyskočila na
pódium trojice sympatických dam, které
pochází z Blovic a říkají si Přelet M. Jejich
folkové písně vlastní tvorby návštěvníky zaujaly i pobavily. Tyto sympatické

a věčně usměvavé ženy zahrály melodie
se swingovým a bluesovým nádechem.
Zazněly skladby Žába, Madla, Ježibaby,
Dámský blues a mnoho dalších. Při prvně jmenované si příznačně do mikrofonu dokonce i zakvákaly... Nejen těmito
svými autorskými písněmi, ale zejména
průpovídkami, které provázely jejich
vznik, místní vskutku pobavily. „Když
jsme nahrávaly svou první desku, dal nám
kamarád text nazvaný Víly, abychom si jej
zhudebnily. Řekl nám přitom, že ten text
je o nás. O několik let později, kdy jsme

Trio sympatických dam ze skupiny PŘELET M. S. do mikrofonu dokonce i zakvákalo

Pavlína Jíšová. A Večerník i v těchto
případech vše bedlivě sledoval.
Mladí umělci z folklorního souboru písní a tanců Pramínek Jihlava zazpívali za
doprovodu živé hudby, zahráli mnoho
folklorních písní a předvedli i lidové tance. Právě do svých tanečních vystoupení
doprovázených lidovou hudbou soubor
mnohdy zakomponoval i tradiční řemesla či jarní zvyky. Vedle klasické ukázky
tradičních tanců tak vznikala i vystoupení
doplněná o příběh související s nimi.
Hudbu zprostředkovala čtveřice muzi-
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mo do levé šibenice – 1:0. Pro vyslance
z Vysočiny šlo o signál ke zvýšení aktivity, načež měli rychle za sebou tři šance.
Chlubna rozvlnil zprava boční síť klece,
Pekrovu jedovku na zadní tyč výborně
Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
zmařil Neužil a ve 14. už bylo srovnáno.
Harkabus se zleva natlačil přes obránce „První třetina mi připadala taková ospalá, venku svítilo sluníčko a hráči podle toho působili. Ve
k Neužilovi, potáhl kotouč podél bran- druhé třetině se náš výkon rapidně zvedl, vytvořili jsme si přesilovky i šance, znovu šli do vedení.
Ale zbytečně jsme pak inkasovali po situaci, ve které je Jihlava velice silná, tedy v jejím oslabení.
koviště a zasunul jej k pravé tyči vedle Ve třetí části jsme se naštěstí střelecky prosadili a v závěru utkání už se soustředili na ubránění
betonu – 1:1. Plejeři LHK v této fázi výsledku. Hráčům děkujeme za výkon i body a divákům za skvělou atmosféru!“
opět zmatkovali vzadu jako v minulých
Petr VLK – HC Dukla Jihlava
duelech, naštěstí jejich hrubky nepo- „Úvodní třetina nebyla z naší strany vůbec špatná, ale nechali jsme domácí z ojedinělé šance jít
trestali Skořepa ani Harkabus díky spo- do vedení a sami až potom vyrovnali, několik dalších našich příležitostí zůstalo nevyužitých. Většinu druhé části jsme naopak herně nezvládli a dostali se pod velký tlak, tady mohl pro změnu
lehlivým zákrokům Neužila.
Během úvodní přestávky se ptačí dravci odskočit soupeř. Nestalo se však, v oslabení se nám podařilo opět srovnat stav. O bodový zisk
jsme potom přišli jak nedůsledností v bránění při gólu na 3:2, tak jalovým náporem v závěru.“
vzpamatovali a do prostřední části vlétli na mnohem vyšším výkonnostním agresivním pojetím plným pohybu pod kou do sóla Divíška a ten nechytatelně
levelu. Sice totálně promrhali další po- stále větší tlak. Až ve 28. minutě logicky zavěsil do vinklu – 2:1.
dokončení na straně 47 >>>
četní převahu, leč protivníka dostávali udeřili. Krejčiřík vyslal krásnou přihráv-

odmítl „Prcek“ interview.
Každopádně má v zádech výbornou
bilanci vzájemných soubojů. Platí totiž, že ať vedl ptačí dravce nebo tury,
vždycky dokázal své mužstvo dovést
v těchto vypjatých střetnutích k většímu počtu vítězství než porážek.
A to s poměrně vysokou úspěšností. Jestřábí letce se stále delší mizérii
podařilo prolomit až v poslední bitvě
minulé sezóny, kdy zubří stádo doma
přestřílela 6:4. Předtím mu však podlehla pětkrát za sebou a celkem osmkrát z devíti pokusů.
„Tyhle různé bilance ale teď nejsou
vůbec důležité. Rozhodující bude
pouze to, jak zvládneme právě nejbližší utkání. Musíme se na Přerov
co nejlépe připravit, dodržovat stanovenou taktiku a hlavně se snažit,
aby ji plnili úplně všichni jako jeden
mančaft. Potom můžeme zvítězit,“

odtušil kormidelník Vykoukal. „My
hráči derby nevnímáme až tak vyhecovaně, to spíš fandové ho berou jako
maximálně prestižní a vyhrocenou
věc. V každém případě se těšíme na
skvělou atmosféru, která snad zůstane v mezích slušnosti. A na ledě
samozřejmě uděláme vše pro naši
výhru,“ ujistil kapitán LHK Matouš
Venkrbec.
Následně v 6. kole prvoligové soutěže Jestřáby čeká papírově ještě silnější
protivník, neboť v sobotu 22. září od
17:00 hodin nastoupí v Budvar Aréně proti tamnímu ČEZ Motoru České Budějovice. Největšímu favoritovi, který kromě šokujícího debaklu
0:7 v Jihlavě jen vítězí (Benátky nad
Jizerou 5:1, Slavia Praha 5:0, v Přerově 3:1). A je průběžně na třetí pozici.
Dokážou Hanáci zaskočit svěřence
Václava Prospala na jejich kluzišti?

SROVNÁNÍ PROSTÌJOV – PØEROV

Dosavadní výsledky:
PV - doma Vsetín 6:5p, venku Benátky 4:6, doma Jihlava 3:2, venku Slavia Praha 3:1
PŘ - doma Jihlava 5:4, venku Slavia Praha 4:2, doma České Budějovice 1:3.
Zápasová bilance:
2-1-0-1
2-0-0-1
Získané body:
8
6
Skóre:
16:14
10:9
Průměr nastřílených gólů:
4,0
3,3
Průměr inkasovaných gólů:
3,5
3,0
Nejlepší střelci:
Tomáš Divíšek 5,
Matouš Kratochvíl 4,
Marek Račuk 3
Roman Pšurný 2
Nejproduktivnější hráči:
PV: Tomáš Divíšek 7 (5+2), Marek Račuk 6 (3+3), Tomáš Nouza 5 (0+5)
PŘ: Matouš Kratochvíl 5 (4+1), Roman Pšurný 3 (2+1), Tomáš Doležal 3 (1+2).

Marek SONNEVEND

ÚSTY TRENÉRč

1:3

postupně převahu a ve 28. ji zužitkovali nechytatelnou ranou Karpova – 1:2. Tenhle
podstatný moment srazil pražský výběr
ještě víc dolů, naopak muži elhákáčka v dalším průběhu drželi protivníka na distanc
téměř bez větších příležitostí. Hokej to byl
sice z jejich strany dost úsporný, leč účinný.
A tak čas ubíhal, zatímco plejeři HC si až do
konce duelu vypracovali jen dvě zajímavé
možnosti. Panna ve 48. minutě zamířil
vedle, Matějka v 53. ztroskotal na pevném
Neužilovi. Devadesát sekund před koncem
normální hrací doby pak Slávisté zkusili power play, ovšem měla krátké trvání, když
Mikliš skoro přes celé kluziště poslal puk do
opuštěné svatyně – 1:3!
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis s průběžnou tabulkou
najdete na straně 27

SL PRA
LHK PV

V Edenu vytĚžil LHK z minima maximum

5

13

13
5
4
22

3bodové vítězství Prostějova
2bodové vítězství Prostějova
2bodové vítězství Přerova
3bodové vítězství Prostějova
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LHK Jestřábi Prostějov

počet vstřelených branek v derby

4

„Musím říct, že si Slavia nezasloužila prohrát, byla aktivnějším týmem. Nám se podařilo
vstřelit branky, ale výkon nebyl povedený. Pozitivem se stalo, jak dnes chytal Kuba Neužil v bráně, a také výborná práce hráčů v oslabení.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

„Chtěl bych mužstvo pochválit, protože si myslím, že vstup do utkání byl výborný. Ve
všech třech třetinách jsme byli aktivnější a všichni hráči bojovali tak, jak měli. Vyhořeli jsme pouze v efektivitě, brankových příležitostí měli hodně. A kdybychom některé
z nich proměnili, určitě bychom zápas dovedli do vítězného konce.“

Miloš ØÍHA mladší - HC Slavia Praha

ÚSTY TRENÉRč

142

HC Zubr Přerov

22

průměr 2,68 gólů
průměr 3,02 gólů
Vzájemná bilance za posledních jedenáct let:

Forma brankářů: Jakub Neužil úspěšnost 92,38 %
Lukáš Klimeš úspěšnost 89,41 %

„VITÉTE O NÁS, NôCO SI VYPIJEM,“ pravila primátorka

ale naposledy podlehl. Společné oba
konkurenti mají, že porazili Jihlavu
i Slavii Praha. Rozdílné pak to, že Jestřábi navíc přemohli též Vsetín a padli v Benátkách nad Jizerou, zatímco
Zubři nestačili na České Budějovice
a v jednom kole měli volno.
Zajímavostí je, že právě této skutečnosti využil trenér Přerova Kamil Přecechtěl k osobní návštěvě
zápasu Prostějov - Jihlava a na
vlastní oči tak sledoval dosud nejlepší výkon soka. Před samotným
mačem se srdečně objímal se svým
někdejším parťákem ze střídačky
Jiřím Vykoukalem, současným
koučem elhákáčka. Bodře pozdravil také několik bývalých svěřenců
a dokonce se dal do řeči i s klubovým šéfem Jaroslavem Luňákem.
„Ohledně derby vám ale nic neřeknu, to je ještě daleko,“ se smíchem

poté êeká LHK další tøžká bitva v éeských Budøjovicích

PROSTĚJOV Pro fanoušky prostějovských i přerovských hokejistů dlouhodobě a bezezbytku platí
jedno: největšími zápasy každého
soutěžního ročníku vždycky jsou
vzájemná derby! Další, zároveň
úvodní v Chance lize 2018/2019
právě přichází. Pokaždé horečně
očekávanou řežbu Jestřábů proti
Zubrům tentokrát uvidí Víceúčelová hala-zimní stadión Prostějov
ve středu 19. září od 18:00 hodin.
A hlediště bude nepochybně zaplněno tisícovkami bouřících diváků!

PRAMÍNEK JIHLAVA zatančil, zazpíval, zahrál i pobavil PROHRANÁ...

PROSTĚJOV Kromě hudebních
vystoupení probíhá na náměstí T. G.
Masaryka v čas hodů pravidelně také
jarmark, na němž můžete ochutnat výborný burčák, dát si něco k snědku či si
třeba zakoupit drobnost na památku,
a rozmanité pouťové atrakce. Celý
program Hanáckých slavností byl
zahájen v sobotním odpoledni, kdy
vystoupil folklorní soubor Pramínek
Jihlava, následoval koncert tria Přelet
M. S. a nakonec hudební odpoledne
uzavřela první dáma českého folku

padli v Přerově. Na jiném hanáckém zimáku měli brzy k dispozici přesilovku,
během níž mohutně ostřelovali Neužila, který však odolal včetně dvou nepříjemných závarů. Vzápětí šli do početní
výhody i Jestřábi, avšak vůbec se jim
nepovedla. Navíc krátce po jejím skončení měl tutovku Anděl, jehož průnik
středem kluziště vyřešil Neužilův rozklek. Na druhé straně nadělala Lundströmovi velké potíže tečovaná střela
Havlíka od modré, zajímavě vypadal
také brejk v oslabení tří na jednoho
zakončený individuálně Dvořáčkem z
pravé strany nad. Domácí se stále víc
dostávali do hry a v 11. minutě šli zaslouženě do vedení zásluhou Prokeše,
který při přesilovce zakvedlal sám před
bránou pukem a švihem jej poslal pří-

V jakém rozpoložení jdou rivalové do
hanáckého střetu? Borci LHK mají
na kontě 8 bodů ze 4 utkání a moPozději při vystoupení ho v duetech do- mentálně zvítězili dvakrát za sebou.
plnila také Hana Cvrkalová. „Zpívejte, Výběr HC získal 6 bodů ze 3 duelů,
a také máte možnost s námi tancovat.
Místa pod pódiem je tu dost,“ vybídl diváky při známých lidových písničkách,
při nichž zabrousil i do historie Moravanky a Moravěnky, Jiří Helán.
PRAHA, PROSTĚJOV Získají pros- tabulky Chance ligy 2018/19? Otázka kladnou odpověď, ačkoliv Jestřábi v EdeA stalo se, Prostějované se před hodovým tějovští hokejisté premiérové venkovní před utkáním 4. kola soutěže na ledě HC nu nepředvedli žádný super výkon. Ale
obědem rozezpívali jako zamlada!
body v sezóně a odrazí se tím blíž čelu Slavia Praha našla v sobotním odpoledni stačilo to na důležité vítězství 3:1.
Hlavně úvod hostům vůbec nevyšel, neboť je omlazený soupeř přehrával a už ve
3. minutě mohl jít do vedení. Kubicovu
vyloženou šanci však nadvakrát skvěle
zlikvidoval Neužil. Ačkoliv byli Hanáci
pod tlakem, přesto zvládli nebezpečně
zaútočit a Dvořáček uprostřed zahajovací
třetiny trefil tyč. Následně sešívaní pokrapracovaly na svém druhém albu, nám
čovali v aktivitě, během 15. Krejčík zahodil
přinesl druhý text, který se jmenoval Ježibaby. Tak nevíme, jestli si to nemáme brát
tutovku minutím odkryté brány. Minutu
osobně…“
nato už se skóre zaslouženě měnilo po akci
Jiøí KUDRNA – HC Benátky nad Jizerou
„Inspiraci k jedné z písní jsem našla, „Pochopitelně jsme šťastní, že jsme tento zápas vyhráli. Myslím si, že jsme podali dobrý, Furcha, jehož objetí klece zezadu vyražekdyž mě manžel zapomněl v super- poctivý výkon. Kluky chci pochválit za to, že oproti minulému zápasu více stříleli. Také né Neužilem pohotově doklepl Matějka
nám
vyšly
přesilové
hry,
což
ale
souvisí
se
zvýšenou
četností
střelby.
A
chválím
také
Mar– 1:0. Za daného vývoje bylo klíčové, že
marketu. Ale nemyslete si, on se pro
Schwarze v bráně, který nás hodně podržel. Doufám, že toto vítězství nám pomůže
tým LHK ještě do přestávky vyrovnal. A to
mě nakonec vrátil! I když až potom, ka
do dalších utkání.“
zásluhou exslávisty Račuka, který úspěšně
co ujel deset kilometrů…“ „Celkově
Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
máme rády jídlo, zvířátka a písně o lás- „Udělali jsme stupidní vyloučení, kterými jsme dostali soupeře na koně. Podobné to dorazil svou vlastní střelu – 1:1.
ce, nejlépe spojené s jídlem…
bylo i v minulém zápase proti Vsetínu. Nemůžeme dělat takové prohřešky, protože při To Prostějovany povzbudilo natolik, že po
Dámy tedy ve svém životě zažily vskutku rovnovážném počtu hráčů jsme byli lepším týmem. Máme kvalitu, ale v oslabeních jsme přežití nebezpečné situace s Krejčíkovým
zakončením mimo, získali ve druhé části
pestrou směsici komických situací a stej- čtyřikrát inkasovali, což rozhodlo.“
Jiąí Helán s Moravskou cimbálovkou Petra Mikulky dokázal divákčm rozproudit krev
krásnými lidovými písniékami.
Foto: Michal Kadlec

je tu dost,“
vybídl diváky
Jiüí Helán

PROSTĚJOV Z příznivců lidové
hudby snad není nikdo, kdo by neznal
Jiřího Helána. V minulosti zcestoval
s legendární Moravankou snad celý
svět, vyprodal pražskou Lucernu,
zpíval s Karlem Gottem. A ve svých
jednasedmdesáti letech zpívá i dnes.
Roman Horký s Kamelotem sklidil pąi Hanáckých slavnostech v Prost÷jov÷ právem
Jen s tím rozdílem, že vystupuje už
bouąlivé ovace divákč.
Foto: Michal Kadlec
s jinou cimbálovou muzikou, se kteNa pódiu před muzeem byl však Ka- certu zazpíval Roman Horký všechny rou přijel v neděli také do Prostějova!
melot excelentní, což potvrzovali di- největší hity kapely, třeba Zachraňte Představení známého folklorního zpěváci bouřlivým potleskem po každé koně, Honolulu, Anděl či Psáno na váka z Brna zaplnilo hlediště před muzeem na náměstí T. G. Masaryka více než
písničce. Při zhruba hodinovém kon- březové kůře.

www.vecernikpv.cz

3:2

PROSTĚJOV Až ve 3. dějství Chance ligy odehráli prostějovští hokejisté
první „normální“ zápas nové sezóny
bez gólových hodů. Na vlastním ledě
přivítali jednoho ze dvou největších favoritů soutěže a svedli s ním naprosto
vyrovnaný boj, místy dokonce jihlavskou Duklu výrazně přehrávali. Aby
se nakonec radovali ze sice těsného, leč
nesmírně cenného vítězství!

LHK PV
DJIH

“

Útoࣂník Vojt࣒ch Krejࣂiংík si je pln࣒
v࣒dom, jaká je jeho role v mužstvu

První velké derby v sezónø JestĆábi vs. ZubĆi je tu!
PĆerov pĆijede do Prostøjova k top šlágru ve stĆedu,
Cimbálovka rozezpívala Hanáky püed obîdem

Kamelot a Roman Horký zazáŐili „Tanàete, místa

PROSTĚJOV Nejen lidovými písněmi byl naplněn kulturní program
šestatřicátých Hanáckých slavností
v Prostějově. Organizátoři včlenili mezi představení folklorních
souborů také vystoupení folkové
a country kapely Kamelot s Romanem Horkým. A všichni u svých fanoušků opravdu zazářili.
Skupina Kamelot patří už k nestorům českého folku a country. Založil
ji v Brně v roce 1982 Roman Horký
s Radkem Michalem. Z původního
složení zbyl dnes už jen současný lídr
kapely Roman Horký, který je zároveň
autorem hudby i textů u všech písniček. „Před měsícem mi vzali policajti
řidičák, takže rok a půl teď budu chodit pěšky. Vrátím se tak do mládí, kdy
jsem řidičák ještě ani neměl. Ostatně
někam k táboráku, když jdu jen s kytarou, ani papíry na auto nepotřebuji,“
udivil svou upřímností diváky při Hanáckých slavnostech Roman Horký.
Ani se snad nebylo třeba pídit po tom,
proč oblíbený zpěvák o řidičský průkaz na tak dlouhou dobu přišel...

3x foto: Michal Kadlec

Jiąí Vrba varoval všechny hodovníky, aby si dávali pozor Krojovaní taneéníci a zp÷váci rozveselili poéetnou Už pąed zaéátkem ned÷lního galaprogramu bylo hledišt÷
na šavlový tanec!
návšt÷vu hodového pąedstavení.
velmi slušn÷ zapln÷no.

Fotoreportáž

I folk a country møly pĆi hodech své místo

Na pódiu před muzeem na náměstí
T. G. Masaryka právě ukončil své
vystoupení Roman Horký s oblíbenou kapelou Kamelot. Tu vzápětí
vystřídaly
krojované
souboru
a mezi ně přišly i politické celebrity.
Návštěvníky Hanáckých slavností
přišli pozdravit primátorka Prostějova
Alena Rašková, její náměstkyně Ivana
Hemerková a také náměstek hejtmana Olomouckého kraje František
Jura. „Jsme velice rádi, že jste přijeli
na naše Hanácké slavnosti. Ať už jste
praví Hanáci, nebo jste k nám dorazili
ze kteréhokoliv kraje republiky. Každý
národ, který má svoji historii, a té his-

Pąed zapln÷ným hledišt÷m pąivítala prost÷jovská primátorka Alena Rašková s nám÷stkem hejtmana Olomouckého kraje Františkem Jurou a svojí nám÷stkyní Ivanou Hemerkovou všechny úéastníky Hanáckých slavností.
2x foto: Michal Kadlec

BYLI JSME
U TOHO

Kvalitní výkon těsně srazil favorita z Jihlavy!

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

„My jsme mladí kluci
a jsme tu od toho, abychom bruslili a napadali.“

Výrok:

PROSTĚJOV Přestože se v pořadí již šestatřicáté Hanácké slavnosti v Prostějově pomalu ale jistě již chýlily ke konci, v neděli ve
tři hodiny odpoledne zahájily zbývající kulturní a společenský
program politické celebrity města i Olomouckého kraje. A náměstí před muzeem zaplněné stovkami přihlížejících diváků se
pomalu připravovalo na vrchol hodů. Ten obstarala populární
zpěvačka Aneta Langerová, a byl to skutečný vrchol víkendu, ve
kterém tekl burčák proudem. Vystoupení někdejší vítězky soutěže Česko hledá Superstar předcházel bohatý program, který po
celé dva dny Večerník bedlivě sledoval. Prostě, byli jsme u toho!

„Když se sejdou dobří lidé, není o úsměvy a pohodu
nikdy nouze,“ vítala všechny primátorka Rašková

hodly fauly, protože jsme byli často mně osobně se líp hraje v zimě. Douvylučovaní, někdy úplně zbytečně. fám, že až bude větší zima, půjdou mé
A čtyři góly dostali v oslabeních. výkony nahoru.“
„Byli jsme živější než soupeř. Odehráli Tentokrát proti Jihlavě jsme faulovali
O odmìnì do šatny...
jsme výborný zápas, třikrát vedli. A na mnohem méně, což bylo pro výhru
konci jsme měli víc sil, když se nám hodně důležité.“
„Klukům do kabiny jsme před utkápovedlo dobře zvládnout závěr takO osobních pocitech...
ním slíbili za vítězství svačinku, spoticky.“
lečně Honza Zdráhal, Tom Karpov
O klíèovém zlepšení...
„Necítil jsem se zrovna dobře. Bylo a já. Teď ji moc rádi zaplatíme. Určitě
strašné vedro a na kvalitě ledu se ta- bude chutnat skvěle, stejně jako chut„Předchozí utkání v Benátkách roz- kové horko samozřejmě projeví, navíc ná tahle výhra.“
(son)
O prùbìhu støetnutí...

Obrovský rozdíl v počtu inkasovaných
branek Jestřábů je u dvojic jejich úvodních střetnutí Chance ligy 2018/2019.
Zatímco v prvních dvou zápasech dostali
hrozivých jedenáct kusů, během dalších
dvou utkání uhájili své konto obdržených gólů na pouhých třech.

HODŮM PŘÁLO NÁDHERNÉ PO
FOTOGALERIE
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pondělí 9. ledna 2017
Pondělí 17. září 2018
www.vecernikpv.czwww.vecernikpv.cz

jsem se dobøe, ale vítìzství nad Duklou 11 - 3
PÁTÉ MÍSTO „Necítil
chutná skvìle a bude i svaèinka,“ øíkal Žálèík

letos slavíme jubileum...

PROSTĚJOV Extra speciální motivaci měl ve středečním prvoligovém šlágru Jestřábů s Ježky
sedmadvacetiletý útočník domácích Lukáš Žálčík. Do Prostějova
přišel před touto sezónou právě
z Jihlavy, tudíž chtěl opravdu moc
zvítězit. A povedlo se, byť sám
kanonýr nepřispěl k výsledku 3:2
žádným gólem či asistencí. Co říkal
po skončení duelu?

Dvoustranu připravil: Petr Kozák.
Texty: Michal Kadlec, Tereza Machová
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JESTŘÁB PODLE

lední hokej

PROSTĚJOV Hned tři kola obsahoval druhý týden Chance ligy
mužů ČR 2018/2019. Hokejisté LHK Jestřábi Prostějov se nejprve ocitli dole vinou pondělní nečekané porážky, aby poté
zamířili nahoru díky dvěma výhrám dost rozdílného charakteru. Dohromady mají na kontě solidních osm bodů ze čtyř
střetnutí a vystoupali už na pátou pozici průběžného pořadí.

-

Naopak trochu rozpaky budí to, že
v soubojích s papírově horšími mužstvy Jestřábi herně tápají. V Benátkách nad Jizerou vyfasovali ostudný
půltucet při porážce 4:6, na Slavii
Praha vděčili za hubené vítězství 3:1
především výbornému představení
gólmana Neužila mezi tyčemi.

Proti slabším

Pochvala patří hokejistům Prostějova
za to, jak zatím v nedávno započatém
ročníku zvládají bitvy s prvoligovými
favority. Ambiciózní Vsetín navzdory
trablům v defenzivě heroicky přestříleli 6:5 v prodloužení, nadupanou
Jihlavu dobrým výkonem i takticky
zvládnutým závěrem přemohli 3:2.

Proti silným

NAHORU ҃ DOLࡡ

HOKEJOVÉ

Jednoho zajímavého úkazu
jsem si všimnul v prvních étyąech d÷jstvích Chance ligy
2018/2019 ve spojitosti s Jestąáby. Kompletní kvarteto
jejich zápasč v dosavadním
prčb÷hu sout÷že m÷lo totiž
spoleéný znak v tom, že vrcholilo hrou bez brankáąe neboli power play.
O éem to sv÷déí? Že pąevážn÷ platí éasto rozebírané dogma, nakolik je každá
nová sezóna zpoéátku vyrovnaná. Všechny týmy mají
natrénováno a jsou plné sil,
tudíž se složit÷ji získává výrazná pąevaha. Kdokoliv pąitom
mčže porazit kohokoliv.
Napąíklad Jihlava padla 4:5
v Pąerov÷ a 2:3 v Prost÷jov÷,
aby mezitím vypráskala èeské Bud÷jovice 7:0 a poté
Kadaÿ stejným pom÷rem.
Nebo muži LHK proložili skolení
Vsetína 6:5p i Dukly 3:2 neéekaným výpadkem v Benátkách nad Jizerou 4:6.
Takových pąíkladč bychom
hrav÷ našli mnohem víc, pąiéemž nejv÷tší senzací aktuálního roéníku druhé nejvyšší

sout÷že èR uréit÷ je senzaéní
jízda nováéka z Poruby. Torax
si poradil s Kadaní, Kladnem,
Havíąovem i Ústím a usadil se
v éele tabulky, což tady od
postupujícího druholigisty již
dlouho nebylo!
Pokud se však vrátíme k tématu z úvodu, je velice dobąe, že prost÷jovští hokejisté
zvládají power play s pom÷rn÷ vysokou úsp÷šností. Proti
Vsetínu tento risk pąetavili v klíéové vyrovnání na 5:5, s Jihlavou pokus soupeąe zdárn÷
ubránili a na Slavii Praha dokonce peéetili výsledek na
3:1. Jen na led÷ Benátek pąi
hąe bez gólmana sami inkasovali stvrzující trefu.
Jakkoliv je schopnost úsp÷šn÷ dorazit vypjaté koncovky
cenná a sv÷déí o síle kolektivu, rozhodn÷ by neškodilo
jedno: n÷jaký maé už vyhrát
v klidu v÷tším rozdílem. Tąeba
hned nadcházející derby
s Pąerovem!

Marka
a
SONNEVENDA

Ve znamení power play

Mezi hokejovými mantinely
nelyy

najdete nás také na www.vecernikpv.cz
www.lhkjestrabi.cz

Tentokrát nešlo o jediný top moment, nýbrž o celou herní pasáž.
Ve středu proti Dukle totiž Hanáci
uprostřed zápasu rozjeli takový
kolotoč bruslení, přihrávek i držení
kotouče, že prvoligového favorita
více než dvě minuty nepustili z jeho
obranného pásma! Jen škoda, že
chybělo ještě pořádné zakončení,
tudíž tenhle obrovský nápor nevyústil v žádné skórování. Nadšeným
fanouškům to však nevadilo a svůj
tým za drcení Horáků odměnili
bouřlivým rachotem.

Nejkrásnější
akce

-

„V Benátkách to byl podobný scénář jako loni, kdy jsme tam taky v první čtvrtině soutěže prohráli
s hodně inkasovanými góly. Sice jsme asi působili hokejověji, ale mladý soupeř je nepříjemný svým rychlým bruslením a rozhodl v přesilovkách tím, že čtyřikrát potrestal naše četné fauly. Po téhle zbytečné
porážce jsme šli na Jihlavu, která smázla České Budějovice 7:0 a je top týmem v první lize. Věděli jsme
tak, že nás čeká velice těžké utkání, které doma chceme maximálně zvládnout. Což se podařilo. Dokázali jsme s Duklou držet krok, místy jí i přehrávali a za vyrovnaného stavu 2:2 rozhodli díky pěknému gólu
Davida Dvořáčka. Šlo o hrozně cenné vítězství, po těch Benátkách taky o vítanou vzpruhu. Do Prahy
na Slavii jsme pak jeli s tím, že se nám v Edenu daří, ale tentokrát jsme tam nezačali dobře. Naštěstí
omlazení domácí dali z několika šancí pouze jednu branku a my jsme navíc trefou do šatny ještě na
konci úvodní třetiny vyrovnali. Což bylo pro další průběh klíčové. Potom jsme měli víc klidu i trpělivosti
a hlavně skvělého Kubu Neužila v bráně. Osm bodů ze čtyř zápasů je solidních, teď je potřeba zvládnout
derby s Přerovem a pokusit se o překvapení v Budějicích.““
Matouš VENKRBEC,
útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

KAPITÁNA

Další měl hned po ruce. „Po Benátkách
jsme hodně zapracovali na oslabeních.
Klukům jsem zdůraznil, že budu naprosto striktní ohledně dodržování pravidel
při přesilovkách soupeřů. A taky že musí
mnohem méně faulovat. Oboje hráči splnili, navíc skvělým výkonem v bráně pomohl i Kuba Neužil. Všechno dohromady
sedlo a je z toho cenné vítězství,“ shrnul
prostějovský kouč přemožení loňského
účastníka extraligy.
Kvalitu nedokázali Jestřábi zopakovat
v sobotu při výjezdu k 4. prvoligové-

Jeden z prost÷jovských gólč Dukle Jihlava
pąi vít÷zství 3:2 vstąelil kanonýr Tomáš
Divíšek (vlevo). Foto: Marek Sonnevend

mu dějství na Slavii Praha. Defenziva
byla prostupnější, ofenziva zdaleka
neměla takovou nebezpečnost. Přesto
hanácká parta zvládla v Edenu dospět
k tříbodovému importu a po výsledku
1:3 z pohledu domácích atakuje medailové příčky zatímní tabulky. „Za výkon
mužstvo tentokrát nemůžu pochválit, nebyl příliš dobrý. Slávisté působili
mnohem aktivněji a určitě si nezasloužili
prohrát. Na rozdíl od nich jsme však byli
schopni vstřelit víc gólů, což mělo na tenhle zápas rozhodující dopad,“ rozebíral

Cimbálovka rozezpívala Hanáky püed obîdem

zišti. Přivítali zde jednoho z největších
favoritů soutěže HC Dukla Jihlava a vystřihli proti němu svůj nejlepší part v aktuálním ročníku. Zaslouženě se zrodil
převelice hodnotný triumf poměrem
3:2. „Ze začátku to bylo oboustranně trochu ospalé, na čemž se asi podepsalo velké
horko, krásný letní den venku. Od druhé
třetiny jsme výkon hodně zvedli a uprostřed
zápasu tam měli pasáž, kdy se nám dařilo
Jihlavu hodně přehrávat. Neuhlídali jsme
si však to, v čem je Dukla velice nebezpečná – její oslabení. A místo zvýšení náskoku
si nechali ve vlastní přesilovce vyrovnat na
2:2,“ rekapituloval Vykoukal. „Ve třetí části
to pak dlouho vypadalo, že utkání směřuje
k remíze a prodloužení. David Dvořáček ale
vytáhl perfektní akci, zásluhou toho jsme šli
potřetí do vedení. A výborně odbráněným
závěrem jsme jej udrželi. Ukázalo se, že pokud se každý člen našeho kvalitního týmu
podřídí stanovené taktice a dělá na ledě to,
co má, tak se to na herním projevu celého
mančaftu projeví. A můžeme být úspěšní,“
zmínil Vykoukal stěžejní faktor.

i celého programu, které připravilo
město Prostějov. Sám věřím, že ve
zbytku oslav se máme ještě na co těšit,“
přidal se ve slavnostním proslovu
František Jura, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje. Ten pak předal
mikrofon náměstkyni prostějovské
primátorky Ivaně Hemerkové. „Přeji
všem krásný den, jsem nesmírně ráda,
že dneska oproti loňsku opravdu
krásný den je. Užívejte si to, hodujte
a bavte se,“ uzavřela slavnostní zahájení nedělního galaprogramu Ivana
Hemerková.
Politiky pak na pódiu vystřídaly krojované soubory, tančilo se a zpívalo.
Jednotlivá představení vyplňoval
svými humornými proslovy nestor
Hanáckých slavností, bez kterého si
prostějovské hody už rovněž těžko
můžeme představit. Předseda divadelního spolku Větřák z Pivína Jiří Vrba
pobavil stovky diváků i v neděli.
„Prostějovské náměstí je dneska jedna velká hospoda. Dejte si, co hrdlo
ráči! Pivo, slivovicu, burčák, víno
nebo hořký likér. Jen to pak prosím
vás nějak přežijte! Dejte pozor, ať
večer není u vás doma šavlový tanec,
který by ani Aram Chačaturjan
nesložil,“ nabádal hodovníky Jiří
Vrba. Není třeba dodávat, že obecenstvo se smíchy za břicha popadalo...

O prùbìhu støetnutí...

Foto: www.lhkjestrabi.cz

ƔƔ Důležité rovněž bylo, že jste výrazně
omezili počet svých vyloučení, ne?
„To je pravda. V Benátkách jsme faulovali
strašně moc, doplatili na to a trenér samozřejmě nadával. Když hrajeme pořád ve
čtyřech nebo ve třech, někteří kluci mimo
speciální formace úplně vypadnou z tempa a dostávat se potom kolektivně zpátky
do zápasu je těžké. Proto byla jen dvě naše
vyloučení dneska hodně důležitá, i díky
tomu jsme utkání zvládli na jedničku.“

PROSTĚJOV
Neodmyslitelnou
součástí každoročních Hanáckých
slavností v Prostějově jsou projížďky historickým kočárem centrem
města. Ani letos tedy nemohli chybět Václav Obr a jeho parta kočích.
Občanské sdružení Mylord Václava
Obra z Čech pod Kosířem připravilo
pro hosty prostějovských hodů náramnou atrakci.
„Já jsem hlavně potěšen z toho, že na
rozdíl od loňského roku nám vyšlo počasí. Vloni jsme tady byli sice rovněž,
ale v prudkém lijáku lidi o projížďky
moc zájem neměli. Letos se ale ten
nahoře nad námi smiloval,“ usmíval se
Václav Obr.
Na možnost svézt se v historickém
kočáře taženém dvěma hřebci se během celé neděle stály dlouhé fronty.
„Já se náhodou s dětmi svezla i vloni,
měly jsme na sobě pláštěnky. Letos je to

BYLI JSME
U TOHO

ovšem mnohem příjemnější,“ svěřila se
Večerníku Jana Protivánková, která svého tříletého synka svěřila „šášovi“ a jeho
koníčkům na kolečkách. „To je novinka
pro letošní hody, malí hřebečci na kolečkách povozí tu nejmenší drobotinu,
která se možná do velkého kočáru bojí,“
vysvětloval Obr.
Po celý den využily možnost projížděk
v historickém kočáru stovky návštěvníků Hanáckých slavností v Prostějově.
Kočí povozili zájemce od zámku přes
Pernštýnské náměstí, Kravařovou a Fügnerovou ulicí zpět na Skálovo náměstí.

nu
Pro droboti
KONÍÈCI
ÚSTY
ch...
na koleèká

6:4

BENÁTKY NAD JIZEROU, PROSTĚJOV Proti Vsetínu dokázali hokejoví Jestřábi vyrovnat minutu před koncem při
power play na 5:5, aby následně strhli vítězství na svou stranu v prodloužení. Na
ledě HC Benátky nad Jizerou ve 2. kole
Chance ligy mužů ČR 2018/19 se jim
stejný kousek už nepovedl, když za opětovného stavu 5:4 pro soupeře potrestal
risk s opuštěnou klecí známý rebel Radek Duda a Středočeši tak zaknihovali

HC BEN
LHK PV

triumf 6:4. Hanáci naopak i napodruhé
inkasovali vydatný příděl gólů.
Hosté přitom byli favority střetnutí a svou
roli začali brzy naplňovat, když v 5. minutě Žálčík využil přesilovku přesnou ranou
z levé strany nad Schwarzovo rameno – 0:1.
Početní výhoda však zanedlouho pomohla
domácím k obratu skóre. Nejprve v 8. při
hře 5 na 3 zastavila až branková síť bombu
Kolmanna od modré, vzápětí proměnil klasickou převahu jednoho hráče po Dudově
uvolnění Mikyska – 2:1. Navýšení náskoku
HC poté zmařil Neužil vychytáním Chrtekova sóla, načež v 16. minutě potrestal
hrubku v rozehrávce Žálčík, který si položil

Schwarze a zavěsil – 2:2. Prostějované ale
znovu doplatili na faul inkasováním trefy
v oslabení takzvaně do šatny zase z hole dělostřelce Kolmanna – 3:2.
Vyrovnanou prostřední část provázela hromada vyloučení v obou týmech, trestné
lavice v podstatě neměly čas vychladnout.
Šance měli Benátečtí i borci LHK, leč na
rozdíl od úvodní třetiny dlouho žádná nebyla zužitkována. Teprve ve 38. rodák z PV
Zachar neomylně zacílil na konci hezké přesilovkové kombinace, do níž se opět zapojil
Duda – 4:2.
Zvýšená snaha ptačích dravců o záchranu
výsledku vedla ve třetí periodě k herní převa-

ÚSTY

Hanáckých slavností jejich tradiční
patron Jiří Vrba, principál pivínského divadelního spolku Větřák. „Jsme
rádi, že v tak krásných prostorách naší
stoleté matičky radnice zvete i prostý
lid. Je to už taková tradice, že se tady
vždycky v poledne potkáváme, zazpíváme si a taky si spolem přiťukneme
nějakým tím frťanem. Je velice důležité, aby i v dnešní uspěchané době se
lidé potkávali, bavili se navzájem a navazovali i nová přátelství. Jsme tady
dnes rádi a jsme připraveni pro zdar
víme, nevypadá dobře,“ posteskla si Pavlína Jíšová. Svými úvahami přitom prokládala nejen přestávky mezi jednotlivými
skladbami, ale dokonce i některé písně,
když náhle ustala s hraním a vyjádřila se
k tomu, co právě odezpívala.
Návštěvníci se mohli ponořit do písní Být
sama sebou, Láska je nádech či Já neumírám s modrou planetou. Nejdříve hrála na
pódiu Jíšová sama, později se k ní přidala
baskytaristka Romana Tomášková ze

ke slavnostnímu přivítání hostů
XXXVI. Hanáckých slavností v Prostějově.
Je to tradiční zvyk. V pravé nedělní
poledne se představitelé města setkávají na radnici s hosty a účinkujícími
Hanáckých slavností. Zasedací místnost primátorky i letos doslova a do
písmene praskala ve švech. Bylo zde
tolik „vítačů“ i hostí, že tady pomalu nebylo k hnutí. „Tož jsme tade! Je
nám velkó cťou, že ste nás pozvale,“
promluvil nejdříve za všechny hosty
kou kytarou v ruce přišla na pódium, nezačala hned hrát, jak by se dalo čekat, svůj
koncert uvedla projevem o stáří. „Je těžké
si zvyknout na to, že stárneme. Zvláště
ženy tento fakt přijímají špatně. Když
jsem slavila padesátku, uvědomila jsem si,
že mládí je pryč a do důchodu je daleko.
Vy muži to máte jednodušší. Když si najdete někoho mladšího, hned omládnete.
My ženy ovšem nic podobného udělat
nemůžeme. U nás něco takového, jak

skupiny Přelet M. S. Příchozí si stejně jako
předchozí vystoupení i toto užili. „Hudba
paní Jíšové se mi velice líbí, poslouchám ji
už mnoho let. A jsem proto ráda, že jsem
se dočkala jejího koncertu i naživo,“ prohlásila nadšeně návštěvnice Jitka. I ostatní
zřejmě měli podobný názor. Ze všech odpoledních koncertů na tenhle totiž přišlo
určitě nejvíce lidí. Celkově se tedy první
den Hanáckých slavností jistě vyvedl na
výbornou.

prostějovských hodů udělat všecko,“
dodal Vrba, kterého v proslovu vystřídala Marie Pachtová.
„Já to vemo zkrátka! Za pozvání
děkojem, za podporo, kteró město
hanácké kultuře věnoje, děkojeme
na stotisíckrát! A přejo všeckém, co
nohe majó, co roke majó, tancojó
a zpívajó, abe se dařilo. A abe nikdy
nezapomínale, že só z Hané,“ rozesmála svojí jedinečnou hanáčtinou
roztomilá tetička Pachtová.
Jak se na hostitele sluší, ujala se vzá-

3x foto: Michal Kadlec

nádherné a já věřím, že jsou tu samí
dobří lidé,“ uvedla při tradičním přivítání hostů Hanáckých slavností první
žena Prostějova.
Na tradiční akci byli přítomni nejen zástupci hanáckých folklórních
souborů, starostové polské Šródy
a slovenských Vysokých Tater, ale
i většina prostějovských radních,
náměstek ministra kultury České
republiky Alois Mačák či náměstek hejtmana Olomouckého kraje
František Jura.

Folklorní soubor písní a tancč Pramínek Jihlava pąedvedl ve svých tematických krojích mnoho rozliéných vystoupení.
Foto: Tereza Machová

ÚSTY

pětí slova primátorka Prostějova Alena Rašková a přivítala všechny hosty
na radnici. „Děkuji vám všem, že jste
přišli a hned na začátku nás obveselili nádhernou hanáčtinou. Máme zde
i hosty z družebních měst v Polsku
a na Slovensku, tak snad vám porozuměli nebo jim tlumočnice vše řádně
přeložily. Všichni se těšíme na vaše
vystoupení a nádherné písničky a tance, které jste si pro návštěvníky hodů
připravili. Říká se, že když svítí slunce,
tak jsou dobří i lidé. Počasí je naprosto

Slavnostního uvítání, pąi kterém byli nejv÷tšími hv÷zdami Jiąí Vrba a tetiéka Pachtová, se ujala dle tradice primátorka Statutárního m÷sta Prost÷jova Alena Rašková. Na radnici dorazila v ned÷li v poledne i ta nejmenší hanácká drobotina.

PROSTĚJOV Co by to bylo za
hody, kdyby domácí „šlechta“ nepřivítala návštěvníky a účinkující
Hanáckých slavností? Tradiční akce
„Vitéte o nás“ se i uplynulou neděli
v pravé poledne nesla ve velmi pohodové atmosféře v zasedací místnosti primátorky na prostějovské
radnici. Zatímco stoly v místnosti
se prohýbaly pod tácy s jídlem i pize přetavené v 51. ve snížení poté, co rovněž tím a krojovaný soubor vyhrával
pěkný ťukec v přesilovce zkušeně finalizoval říznou muzikou, představitelé měsDivíšek – 4:3. Jenže o tři minuty později ta i Olomouckého kraje se chystali
děravá hostující defenziva vůbec nepokryla
útočný výlet zadáka Husy zakončený přímo ně tak o nich uměly s nadhledem a hudo šibenice – 5:3. Novou naději Jestřábi za- morem vyprávět. A úsměvy na tvářích
žehli v 58. a jak jinak, znova v početní výho- dokázaly nadto rozšířit i dál mezi publidě. Umocnili ji odvoláním Neužila ze svaty- kum. Všichni se tak při představení skupině a situaci 6 na 4 vyřešil Račuk zblízka mezi ny Přelet M. S. náramně pobavili.
Schwarzovy betony – 5:4. Posléze hanácká Posledním hudebním vystoupením
power play pokračovala, ovšem dvaadeva- sobotního programu Hanáckých slavdesát sekund před koncem ji zrušila nepřes- ností byl koncert známé folkové hvězná přihrávka ztrestaná všudypřítomným dy Pavlíny Jíšové. Ta posluchačům
Dudou do prázdné brány – 6:4.
(son) nejen zazpívala, ale dokonce si s nimi
Statistiky z utkání najdete na straně 27 i družně povídala. Když totiž s akustic-

ƔƔ Dukla patří k největším favoritům
Chance ligy. Šli jste do vzájemného souboje s víc defenzivní taktikou?
„Po předchozích zápasech s mnoha inkasovanými góly jsme si řekli, že musíme
zrychlit rozehrávku dopředu a zbytečně se
s pukem nedrbat vzadu, protože při tom
děláme dost chyb. A soupeři pak lehce darujeme vyložené šance. Tohle jsme zlepšili,
i když nějaké hrubky tam i tentokrát byly.
V útoku se pak snažíme být kreativní, hrát
svůj kombinační hokej a využívat produktivní kluky, které v mančaftu máme.“
ƔƔ Užíváte si euforii ze skolení silného
protivníka díky své vítězné trefě ještě
víc?
„Pokud rozhodnete takovou bitvu, je to
samozřejmě pěkný pocit. Ale radost mám
stejně velkou, jako kdyby ten rozhodující
gól dal kdokoliv jiný. Důležitý je jedině týmový úspěch. A my jsme touhle výhrou
aspoň trochu odčinili nepovedené Benátky, zároveň získali strašně cenné body.“

V Benátkách další divočina, tentokrát

ƔƔ Můžete popsat ze svého pohledu
rozhodující moment střetnutí?
„Havlis šel dobře napadat do rohu, protihráč se snažil puk vyvézt zpoza brány kolem první tyče a já se pohyboval před bránou, kde se mi povedlo soupeře o ten puk
obrat. Rychle jsem si ho stáhnul na hokejku
a hned zakončil, protože jsem byl už dlouho na ledě. A bylo super, že střela zapadla
přesně k bližší tyči.“

Marek SONNEVEND

ƔƔ Šlo o vaše třetí vedení během duelu,
o dvě předchozí jste přišli. Věřil jste, že
tentokrát náskok uhájíte?
„Určitě jsem věřil, protože máme silný tým
a právě v takhle vypjatých koncovkách by
se naše kvalita měla projevit. Po výpadku
v Benátkách jsme všichni věděli, že vítězství prostě musíme udržet. A měli jsme velkou radost, že se to povedlo, jak jsme těžké
chvíle v závěru zvládli.“
ƔƔ V úvodních dvou kolech soutěže
jste inkasovali hrozivých jedenáct gólů.
Rozebíral to s vámi kouč před Jihlavou
nějak podrobněji?
„Samozřejmě jsme o tom po Benátkách
mluvili. Jedenáct obdržených branek za
dva zápasy je opravdu moc, ale my jsme víc
než polovinu dostali v oslabeních – dvě od
Vsetína a čtyři od těch Benátek. Takže jsme
právě na oslabeních během tréninků zapracovali, říkali si, jak je hrát líp. Dnes proti
Jihlavě pak bylo vidět, že jsme její přesilovky už dokázali ubránit.“

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

OHLÉDNUTÍ ZA HODY a EXKLUZIVNÍ ROZHOVORY
S JEHO AKTÉRY NAJDETE V PØÍŠTÍM ÈÍSLE VEÈERNÍKU

Nádherné písniéky Anety Langerové poslouchali mladí i ti starší. Nám÷stí pąi vystoupení první vít÷zky SuperStar bylo zcela zapln÷né.
2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV To nejlepší nakonec! Šestatřicáté sta andělů, Jsem, Stačilo říct, Píseň pro Světlušku, Když
Hanácké slavnosti zakončilo vystoupení historicky nemůžu spát a mnohé další.
O osobních
pocitech...
první vítězky soutěže SuperStar Anety Langerové. Půldruhou hodinu trvající
koncert diváky,
kteří zcela
Zpěvačka, která tvoří i zpívá své písničky srdcem zaplnili prostor před prostějovským muzeem, úplně
O klíèovém
zlepšení...
a netají se svojí náklonností k ženám, zcela
zaplnila nadchl.
A když Aneta Langerová dokázala v mnohých
prostějovské náměstí. A koncert to byl skutečně jako případech mladé i starší obecenstvo sama rozezpívat,
břitva!
nebylo co řešit. Skvělá Aneta! Skvělý závěr Hanáckých
Aneta Langerová přijela do Prostějova s kapelou podle slavností v Prostějově!
vlastních slov velice ráda. „Vždycky ráda přijedu tam, kam
jsem srdečně zvána. To poznám. Jsem poctěna, že mohu
být součástí tak nádherné akce, jako jsou Hanácké slavnosti v Prostějově,“ řekla lidem pod koncertním pódiem Aneta
Langerová.
Na závěr prostějovských hodů vystoupila historicky
první vítězka České SuperStar většinou s písničkami
z posledního alba Na Radosti. To ale vydala už v roce
2014, nové teprve tvoří. „Zazpívám vám ale i mé ještě
starší pecičky,“ uklidnila diváky žena, která se stala mimo
jiné i tváří Nadačního fondu pro nevidomé Světluška. A jak
slíbila, tak i učinila. Zazněly i hity jako například Spou-

Na koho nezbylo místo v historickém
koéáru, toho usm÷vavý šáša povozil na
O odmìnì
doSamoząejm÷
šatny... jen
koníéku
na koleékách.
co se té nejmenší drobotiny týkalo...
2x foto: Michal Kadlec
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Na kočár se stály fronty
SkvĚlá
Aneta
napsala
teÿku
ČASÍ
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David Dvořáček
po Jihlavě:
PĆivítání na radnici, kde se stoly prohýbaly...
„Tanàete,
místa„Získali jsme strašně
cenné body ajetrochu
odčinili nepovedené Benátky“ „VITÉTE O NÁS, NôCO SI VYPIJEM,“ pravila primátorka
tu dost,“
vybídl diváky
Jiüí Helán

PROSTĚJOV Kdo odpálil ve středečním večeru na prostějovském zimním
stadiónu velkou euforii? David Dvořáček! Šestadvacetiletý útočník Jestřábů trefil po zisku kotouče i efektním
uvolnění vítěznou branku těžké bitvy
s Duklou Jihlava a hokejistům LHK tím
mocně pomohl k hodnotnému tříbodovému zisku za vydřený výsledek 3:2.
Po oslavném pokřiku v kabině věnoval
Večerníku následující rozhovor.

Fotoreportáž

Výše zmíněné klopýtnutí přišlo 10. září na
zimním stadiónu HC Benátky nad Jizerou,
kde Hanáci dostali naloženo od papírově
slabšího protivníka 6:4. „Domácím jsme
sami výrazně pomohli tím, jak často se
kluci nechali vylučovat. Až stupidně. Soupeř pak měl k dispozici spoustu přesilovek
a my jsme z nich kvůli špatnému bránění
v oslabení čtyřikrát inkasovali, což rozhodlo,“ kroutil hlavou trenér elhákáčka Jiří Vykoukal nad nepovedeným duelem.
Své ovečky zkritizoval za špatný přístup.
„Hráči v Benátkách viditelně nastoupili
tak, že se jim nemůže nic stát, tamní mladíky hravě přehrají a odvezou si pohodově
vítězství bez potřebné práce i jakýchkoliv
komplikací. Jenže takhle to ve sportu nechodí, my jsme na podcenění doplatili
zbytečnou porážkou,“ mrzelo Vykoukala.

Marek
SONNEVEND
ND
D

zpravodajství
ví
pro Večerník
k

BYLI JSME
U TOHO

Blíž k čelu prvoligové tabulky dolétli parádním skolením
jednoho z favoritů celé soutěže a úsporným udoláním outsidera

letos slavíme jubileum...

ŠESTIBODOVÁ INJEKCE VYNESLA JESTìÁBY NA

„Když se sejdou dobří lidé, není o úsměvy a pohodu
Něco diametrálně odlišného předvedli
nikdy
primátorka Rašková
PŮVODNÍ
ptačí dravci ve středu na vlastním kluOKÉNKOnouze,“ vítala všechny

V Benátkách nad Jizerou dostal prostějovský gólman
man pět
fíků (šestý padl při power play), ale s většinou z nich nemohl vůbec nic dělat. A další dvě utkání odchytal famózně.
amózně.
Svou bránu sice úplně nezavřel, když Jihlava ho překonala dvakrát a Slavia jednou. Neporovnatelně víc však
šak toho
Kuba zlikvidoval, včetně řady skutečně vyložených
ých
šancí. Přesně tohle hokejisté LHK po dvou výsledkových divočinách zkraje nové sezóny potřebovali jako sůl. Strážce svatyně v dobré formě je nezbytným předpokladem úspěchu a Neužil se po
třech absolvovaných duelech dostal s úspěšností
zákroků už na 92,38 procent.

JAKUB NEUŽIL

VEČERNÍKU SEZÓNA 2017-2018
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servis pro ženy

PRO NÌŽNÉ
POLOVIÈKY...

ODDECHOVÝ
ÈAS
rrady a tipy...

Milé čtenářky a milí čtenáři,
doufám, že jste si horké letní dny příjemně užili
a jste alespoň na nějakou dobu odpočinutí i nabití
novou energií. V relaxaci můžete pokračovat také
v rámci dalšího dílu tematického Servisu pro ženy,
který vám nejčtenější regionální periodikum přináší pravidelně každý měsíc. Na chvíli se tedy usaďte
a přečtěte si o tom, co všechno může způsobovat
energetický upír a jak s ním bojovat, odhalíme vítězku zářijové PROMĚMY IMAGE, opět si také zacvite
číme a nechybí ani recept. Nezapomeňte, že se můžete
oznovu hlásit do dalšího klání oblíbeného seriálu Proměn, kde na vás čeká zážitek na celý život.

Bolí vás často hlava? Tak dávejte velký pozor!
V dvou předchozích dílech jsme si řekli,
Ve
že není nutné, ale ani žádoucí bolest hlavy
ookamžitě řešit léky. V první řadě je důležité zeptat se sám sebe, proč mě hlava začala
bbolet a proč právě teď. Posléze pokračovat
tí
tím, kolik jsme doposud vypili čisté vody,
k jsme právě dnes měli cukru, kolik
kolik
h
hodin
a jak jsme spali, zda nás bolí, či
n
nebolí za krkem, jestli jsme byli ve shonu,
st
stresu a napětí více než jindy či zda jsme
d
dnes potkali někoho, koho jsme potkat
zr
zrovna nepotřebovali, případně jestli
js
jsme jedli v rámci možností zdravě, nebo
ja
jak správně a řádně dýcháme apod. Tohle
všechno totiž může způsobovat bolesti
hlavy.
Jak tedy známo, příčin bolestí hlavy může být
hned několik, probrali jsme již vliv úplňku,
znamení zvěrokruhu, také vliv geopatogenních zón, ale i elektrosmogu. Zbývají nám
ještě energie těch, v jejichž blízkosti se člověk
nachází, a v neposlední řadě, avšak často opomíjené, překyselení organismu. Pojďme se
tedy podívat na možná řešení těchto příčin.
Určitě to znáte, přijdete do práce v dobrém
rozpoložení, sednete si naproti kolegovi a ihned je vám z ničeho nic hůř, objeví se bolest

Krásné zářijové dny přeje vaše
Aneta Křížová

Motto na tento týden:
n:

„Řeč člověka je jako jeho život.“

Pondělí 17. září 2018
www.vecernikpv.cz

Sókratés

HLASTE SE DO ÍJNOVÉ PROMNY IMAGE

Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly vždy na jedničku. Není co ztratit,
naopak zcela zdarma získáte nejen novou image, ale také nezapomenutelný zážitek.
Co musíte udělat? Stačí na e-mail: vecernik@pv.cz poslat dvě
své aktuální fotografie (tvář a postava). Do předmětu e-mailu
uvádějte „PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do
redakce Večerníku v Olomoucké ulici.

zřejmě možné, tak se s takovými lidzřej
hlavy, začnete se cítit slabě a máte po
ást
mi vůbec nestýkejte. Ne vždy ale
ýtt
m
náladě. Dalším případem může být
tetí
eexistuje toto východisko. V tomto
ex
schůzka s kamarádkou či kamarápříp
případě si udělejte tzv. ochranu.
dem, velice se těšíte, přijdete nalae,
Př
Představte si, že kolem svého těla
dění a domů odcházíte bez energie,
kd se máte neprodyšný, zrcadlově zářivý, zlatavý
malátní, s bolestí hlavy a otrávení, i když
vlastně vůbec nic nestalo. Zde se pak nabízí balón či bublinu. V této bublině jste schovaní
dvě varianty, buď se jednalo o energetic- a chrání vás před těmito útoky a nejen jimi.
kého upíra, nebo jste absorbovali negativ- Další variantou je překřížení rukou, nohou
ní energii dotyčného. Energetického upíra a ochrana břicha překřížením rukou. Bez této
nemusíte vůbec poznat. Jsou to většinou lidé, ochrany s upíry či lidmi s negativní energií
co nevysávají energii cíleně, ani tak nemusí na ani nejednejte, pokud o nich tedy víte. Citliví
první pohled působit. Energetický upír může jedinci při komunikaci s těmito lidmi vnímají
být i manžel, manželka, někdo z rodiny, i nepříjemné pocity v břiše a okamžitý odtok
soused, prodavačka, lidé v MHD, v čekárně energie, něco jako vodopád, který vytéká
u lékaře, šéf v zaměstnání a podobně. Jsou to z těla ven. K této ochraně můžete přidat hlulidé, co často vyhledávají konflikty či hádky boký nádech a výdech, avšak s nádechem si
a lidi kolem sebe provokují. Dělají to proto, představujeme, jak od hlavy až do celého těla
aby se mohli nabít cizí energií. Vstupují také přichází čistá energie z vesmíru a při výdechu
v nadmíře do osobní zóny, aniž byste to chtěli, zase vyfoukneme vše negativní.
či vám to bylo příjemné, často vyžadují i kon- Po návratu domů je dobré se rychle opláchtakt. Upíři ale mají strategií vysávání více. Vy nout studenou sprchou, čímž ze sebe odstrav jejich přítomnosti vadnete, zatímco oni kve- níte negativní usazené energie. Představujte
tou. Obdobně to funguje i s lidmi, kteří jsou si, jak z vás tyto energie a pocity odchází pryč.
pohlceni negativní energií. Ty už ale můžete V přítomnosti těchto lidí se také vyvarujte
poznat od pohledu.
přílišné radosti, smíchu, ale i pláče a lítosti, tím
Jak se před nimi bránit? Pokud je to samo- se totiž otevírá vaše nitro.

CVIČENÍ

PRO TĚLO
O
I DUŠI

XLVII.
DÍL

V tomto okénku se budeme již po
sedmačtyřicáté společně věnovat různým harmonizačním, relaxačním,
ale i posilujícím či rehabilitačním
a kompenzačním cvičením. K tomu,
abychom předešli bolestem zad, kloubů, blokádám a dalším nešvarům, je
potřeba pravidelný pohyb. Pokud
však již k nějakému narušení v oblasti zad, páteře či kyčlí dojde, je potřeba
se problematické partii pravidelně
věnovat. Dnes se zaměříme na oblast
pánevního dna. Pojďme tedy na to...
1. V tomto cviku si připravíme
overball, lehneme si na záda a pokrčíme kolena, chodidla umístíme
téměř u sebe (viz. foto). Nyní se od
břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od
břicha do žeber, kde máme pocit,
že se žebra otevírají doširoka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.

ZářijovouPROMĚNUIMAGEzískalaJanaMaštalířová

18031670309

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE V PÁTEK 19. ŘÍJNA 2018.

I po prázdninách pokračuje jedinečná PROMĚNA IMAGE PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Kdo
o oblíbeném seriálu ještě neslyšel,
tak vězte, že víceméně pravidelně
měníme vzhled mužů i žen, přičemž
pro tuto příležitost disponujeme
profesionálním týmem a snažíme se
nejen o změnu image, ale ruku v ruce
s tím i o vnitřní proměnu a zvýšení
sebevědomí. Hlavním záměrem je
splnit vaše přání a dělat vám radost.
Je třeba poznamenat, že všechny
dosavadní proměny dopadly skvěle
a každá z nich byla něčím výjimečná.
Jsme proto nesmírně rádi, že se tento
projekt stále těší velké popularitě a ví
se o něm i za hranicemi prostějovského regionu. Měli jsme tak milou příležitost přivítat vítězky dokonce až
z Prahy a Ostravy, ale i z Olomouce,
Vyškova či od pohádkového Bouzova. Aktuálně zavládla radost v Bedihošti. Pojďme si přiblížit, jak bude
vypadat podzimní proměna, kterou
najdete již v příštím vydání.
Jana Maštalířová z Bedihoště, původem

rodačka z jižní Moravy, má osmapadesát let a pracuje jako OSVČ. Nejraději
nosí sportovní módu, pravidelně navštěvuje kadeřníka, ale nelíčí se. Řídí
se heslem našich babiček, že na pleť je
nejlepší vepřové sádlo, které již pěknou
řádku let používá. „Příroda je moudrá
a sádlo má blahodárné účinky na pleť,“
směje se bodrá dáma, která se tak dobře
cítí. V telefonickém rozhovoru pak na
sebe prozradila: „Jsem sama se sebou
spokojená, ale každou změnu uvítám.
Navíc to pro mě bude takový dodatečný
dárek k nedávným narozeninám.“ A co
naše vítězka ráda dělá ve svém volném
čase? „Toho mám minimálně, ale když

už, tak ho s radostí trávím s vnoučaty,
ráda si také čtu a chodím na procházky
se psem,“ sdělila Jana Maštalířová.
„Na nás si však paní Jana čas udělá a ráda
si prý taky pro jednou odpočine. A bude
to jistě příjemný odpočinek. Čeká ji totiž
výběr vhodného oblečení a brýlí, také
líčení, změna účesu. Bude se o ni po několik hodin starat náš profesionální tým
ve složení módního stylisty, vlasové stylistky, kosmetičky a odborníka na brýle,
ale také profesionálního kameramana
a fotografa. Má se skutečně na co těšit,“
upřesnila průběh akce Aneta Křížová,
patronka projektu PROMĚNA IMAGE
a redaktorka Servisu pro ženy.
„Jsem už moc zvědavá, ale bude to určitě moc příjemné a zároveň to beru jako
výzvu,“ podotkla pár dnů před svojí Proměnou žena z Bedihoště.
Jak Jana Maštalířová dopadla, se dozvíte v posledním čísle měsíce září.
Nezapomeňte také sledovat internetový portál www.vecernikpv.cz a rubriku Servis pro ženy, kde najdete
videa i fotografie z našich z předchozích proměn a nejen to.

R ecept pro vás

2. Nyní mezi kolena vložíme overball, přitáhneme stydkou kost
k zemi a zatlačíme koleny do míčku (viz. foto), chvíli míč podržíme
a potom pomalu uvolníme. Průběžně dýcháme a nadechujeme se
do spodní části břicha, zad a pánve,
před každým stlačením míče přitáhneme stydkou kost k zemi. Cvik
opakujeme patnáctkrát, výborně
pak působí na svaly pánevního
dna, příčný sval břišní, vnitřní stranu stehen a také je velice účinný po
porodu.

3. Další cvik bude obdobný, jen se
přemístíme na židli a usadíme se
směrem k jejímu kraji (viz. foto).
Než zahájíme cvik, je opět důležité
se prodýchat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme
pocit, že se žebra otevírají doširoka,
dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.

Ingredience

Zubní lékař
MDdr. Zdeněk Linhart
Přijímá nové
pacienty na adrese

Čechovická 42,
prostějov
18061310640

Tel. Č.:

721 457 114
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polohrubé mouky
másla
lžic mléka
lžíce cukru krupice
žloutky
kostka droždí

4. Nyní se usadíme na konec židle
a mezi kolena si vložíme overball.
Chodidla necháme kousek od sebe.
Vezmeme overball a vložíme ho
mezi kolena. Při nádechu se uvolníme a ke konci výdechu zatlačíme
koleny do míčku (viz. foto). Takto
cvik opakujeme opět patnáctkrát za
sebou. Stejně jako předchozí cvik,
i tento posiluje vnitřní stranu stehen
a aktivuje svaly pánevního dna.

špetka soli
špetka citrónové kůry

V misce smícháme
smíc
í há
há vlažné mléko společně s cukrem, droždím a necháme
háme
vzejít. Poté v míse smícháme mouku se soli, přidáme rozpuštěné máslo,
žloutky a kůru. Vše řádně vypracujeme na hladké těsto, které ihned na vále
vyválíme na plát. Z plátu vykrajujeme stejně velká kolečka. Na jednu polovinu kolečka dáme přiměřené množství náplně a přiklopíme druhou polovinou. Pečeme naplechu vyloženém pečicím papírem přibližně 20 minut. Jako
náplň můžeme zvolit tvaroh nebo povidla.
Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 9/2018 - Šátečky
a koláčky, který si můžete koupit na stáncích tisku od středy 19. 9. 2018.

Nyní se už můžete společně se
mnou těšit zase na příště!

Pondělí 17. září 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k
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ERNÉHO

PROSTJOVSKÝ KAREL HNÍK
V NOMINACI
NA MS!
Jakub ČERMÁK

PROSTĚJOV Do rakouského Innsbrucku, dějiště letošního
mistrovství světa, odcestuje reprezentační výprava České
republiky v rekordním počtu jednadvaceti závodníků a ani
ambice letos nebudou rozhodně malé. Po velmi vydařené sezóně, převážně juniorských úspěchů na evropských
šampionátech v Brně a Zlíně a výkonů profesionálních závodníků ve WorldTour pelotonu jede česká výprava bojovat o nejvyšší příčky. Mezi jednadvacetičlennou skupinou
reprezentantů je i Karel Hník, který od roku 2017 závodí
v barvách prostějovského týmu TUFO-PARDUS. Závodit
bude v kategorii Muži elite po boku profesionálů Romana
Kreuzigera, Zdeňka Štybara nebo Jana Hirta.

Foto: SKC Prostjov

rubriky
Večerníku

GLOSA VEERNÍKU
GLO
TOMÁŠ KALÁB
Trenér Oldřich Machala vsadil
na totožnou sestavu jako před
dvěma týdny ve Znojmě, pouze
na stoperu nastoupil místo Pernackého Sus. A právě obranná
čtveřice patřila k ozdobám výkonu eskáčka. „Ani je nepočítám,“
zavrtěl hlavou brankář Bréda na
dotaz, jestli registruje vychytané
nuly v prostějovském dresu. A je
to především zásluha vynikající
defenzivní práce především obra-

ny a samozřejmě zodpovědnosti
celého mužstva. Nepřehlédnutelný byl samozřejmě Koudelka se
svými brejky, o které se snažil i Píchal. V rozhodujícím okamžiku
pohrdl vavříny Žikol, kterého tak
v roli tříbodového spasitele nahradil střídající Fládr. Koudelkovo parádní uvolnění a Fládrova
chladnokrevnost tvořily základy
doslova výbuchu radosti na domácí střídačce.

MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Málem to byla ostuda, ale nakonec
se z toho kousek, který se zapsal do
historie. Český daviscupový tým prohrával v barážovém utkání na půdě
Maďarska 1:2, avšak členové TK
Agrofert Prostějov Jiří Veselý a Lukáš
Rosol dokázali zvládnout závěrečné
dvouhry a výsledek otočit.
DEBAKL:

BÁLINT SE PØESUNUL

Čtvrté
eskáčko
jede
DO OSTRAVY
Novým hlavním trenérem mladých
basketbalistů se stal Michal Pešta
Ladislav Valný
PROSTĚJOV K výrazné změně došlo
lo
ho
v trenérské struktuře basketbalového
m
klubu BCM Orli Prostějov. Novým
rý
šéftrenérem se stal Michal Pešta, který
a.
na tomto postu nahradil Petera Bálinta.
eTen odešel do Ostravy, kde kromě vem
dení mládeže bude rovněž asistentem
hlavního kouče Dušana Medveckého na
střídačce Nové huti. Stane se tak přímým
konkurentem BK Olomoucko. Na sever
Moravy zamířil formou hostování také
talentovaný hráč Martin Nábělek..
Čtěte na straně 46

SONDA
JIÍHO
MOŽNÉHO

Odcházejícího Petera Bálinta (na snímku v pozadí) nahrazuje Michal Pešta.
Foto: internet

na druhý konec republiky

PROSTĚJOV Po euforické sobotě,
kdy prostějovští fotbalisté skolili
v té době lídra Fortuna Národní
ligy, je čeká další pořádný ořech.
A to vůbec nejdelší cesta za soupeřem. Aktuálně čtvrtý tým aktuální
tabulky totiž míří až do Sokolova,
který leží blízko nejzápadnější části
České republiky. Svěřenci nepsaného trenéra Horvátha sice letos
nepatří k ozdobám soutěže, přesto
nelze tohoto dlouholetého tradičního účastníka druhé ligy podcenit.
Srpnové utkání před dvěma lety
mohl už po pěti minutách rozhodnout nynější hráč Znojma Štrombach, který se řítil na domácího

brankáře, ale nepřekonal jej. To se
podařilo až šest minut před koncem
domácímu Glaserovi střelou z dálky.
I odveta počátkem jara 2017 v Prostějově skončila nejtěsnějším výsledkem, když o vítězství domácích rozhodl tři minuty před koncem Sečkář.
Sokolov měl poměrně obtížný los,
začínal dvěma zápasy venku a oba
prohrál. Když nezvládl ani domácí
zápas s Hradcem, začínalo jít do tuhého. Pak se ale Baník chytl dvěma
remízami s Varnsdorfem a Jihlavou,
po nichž přišla dvě vítězství nad
Chrudimí a Žižkovem. Na Sokolovu
se ale v posledním kole chytl doma
beznadějně poslední Třinec. Na se-

veru Moravy nastoupila sestava Belaň – Mejdr, Ševčík O. (68. Voleský),
Mišůn, Dvořák II. – Glaser, Čihák
– Kosak (47. Voleský), Vávra, Čihák
– Vašíček (46. Liener). Mužstvo fakticky vede bývalý vynikající fotbalista Pavel Horváth, hlavním trenérem
je Vítězslav Hejret.
Se Sokolovem, který se drží těsně
pod polovinou tabulky, by měli být
připraveni všichni hráči včetně stopera Janíčka. Trenér Machala by tak
měl mít možnost poskládat do obtížného zápasu aktuálně nejsilnější
sestavu. Utkání 9. Kola F:NL je na
programu v sobotu 22. září od 10:15
hodin.
(tok)

TIKRÁT BRAVO

VYLUOVÁNÍ ZA PROTESTY

AŽ NEEKANÉ DRAMA

Oba nejpopulárnější domácí kolektivní sporty
musejí v regionu přinášet spoustu radosti. Jestřábi
se oklepali z úvodních „dnů otevřených dveří“ a
po celkem jedenácti gólech od Vsetína a Benátek výrazně zpevnili obranu, načež přišly výhry
nad dle názvu věhlasnými celky Jihlavy a Slavie,
„eskáčko“ pro změnu skvěle zvládá poslední
sekundy zápasů, díky čemuž získává další a další
body. V domácím poháru se sice fotbalová cesta
uzavřela hned při úvodní zastávce v Líšni, ve druhé lize ale celý stroj šlape až překvapivě úspěšně
a bez přehánění lze označit za nejpříjemnější
překvapení celé soutěže. Hokejisté za sebou ještě
nemají tolik duelů, drží se ale v plusových číslech
u skóre i tabulky pravdy, z páté pozice jsou na dostřel úplnému čelu soutěže. A Machalovi svěřenci
si vedou ještě lépe, po osmi kolech mají na kontě
už čtyři výhry, tři remízy a jedinou porážku, což
je po čtvrtině soutěže řadí dokonce na čtvrtou
pozici s minimálním odstupem na baráž o postup.
Tak vysoko sice necílí, výchozí pozice do zbytku
sezóny je ale výtečná.

Neuběhne snad týden, aby alespoň ve zdejších
krajských soutěžích nebyl některý z fotbalistů vyloučen ne za faul, ale vulgární počastování rozhodčích. Naposledy se tato nemilá věc přihodila například duu Gargulák - Kocourek z Velkých Losin
při duelu v Kralicích či Petru Halouzkovi z Určic
v závěru zápasu s Plumlovem. Ano, bezesporu by
se hráči měli zdržet některých výrazů a používat
vybranější slovník, co když ale mají pravdu a pouze rozhodčího označili výrazem, který si za daný
výklad zaslouží? Pokud mají být tak nekompromisně trestány reakce samých fotbalistů, je namístě, aby také jednotlivé zápasy rozhodovali pánové
a dámy, kteří dokáží nasekat co nejméně chyb,
unesou kritiku svých přehmatů a budou schopni
si zjednat pořádek i citlivějšími způsoby. Zejména
s poukazem na fakt, že jde o amatérskou úroveň
hranou po škole či práci, a tedy o koníček, který
má po náročných povinnostech a starostech hlavně bavit a ne přinášet další pocity křivdy. Někdy
mám pocit, že při stejné přísnosti na profiúrovni
by řada zápasů zůstala nedohrána.

Třídenní daviscupové zápolení českých a maďarských tenistů ukázalo, jak hluboko zdejší mužský
tenis klesl. Před pěti lety Berdych, Štěpánek a spol.
obhájili „Salátovou mísu“, když v Bělehradu slavně
zdolali domácí výběr včetně suverénního Novaka
Djokoviče, tentokrát museli svést velkou bitvu s
nevýrazným Maďarskem, jehož nejznámější hráč
a nynější třiačtyřicítka žebříčku Marton Fucsovics
ani nebyl ve výběru. Místo něj Veselý s Rosolem
zápolili s Valkuszem a Pirosem, kteří patří až do
závěru třetí a na počátek páté stovky pořadí ATP.
Jde o brutální propad, který jen podtrhává nevýrazné a nepříjemné časy, jimiž si mužská linie
nyní prochází. Říkalo se, že právě týmová soutěž
Česku vyhovuje a těží nejen z osobní kvality, ale
i týmovosti, hráči v reprezentačním výběru už ale
dávno nejsou žádným postrachem a spíše se zdá,
že bychom se jako fanoušci měli začít stejně jako
při fotbale obávat soupeřů dosud považovaných
za velké outsidery. Fotbalisté pomalu slaví jako
prvotřídní úspěch zdolání San Marina, u tenistů
nyní hrozí podobné scénáře.

Přestože nejde přímo o nějaké selhání, navíc se nachází stále ve fázi přípravy, něco to ale přece jen naznačuje.
Volejbalistky Prostějova nestačili na
turnaji v Bratislavě proti loňskému
nováčkovi Liberci a odvezly si „až“
druhé místo.
ÍSLO:

6

Půltucet bodů si připsali na své konto hokejisté Prostějova, když po zaváhání v Benátkách skolili dva ještě
nedávno extraligové týmy. Jihlavskou Duklu zdolali doma, pražskou
Slávii dokonce v Edenu.
VÝROK:

„TAK TO MÁ BÝT,
JE TEBA VYUŽÍT
SPORTOVIŠT
MAXIMÁLN“

Záměr podporovat sport vyjádřil při
čtvrteční návštěvě Prostějova u příležitosti otevření nové haly ministr školství,
mládeže a tělovýchovy Robert Plaga,
kterého potěšilo, že v aktuálním rozvrhu
haly není téměř ani jedno volné místo.
KOMETA:

ZDENĚK FLÁDR

Dát branku v nastaveném čase, která
znamená tříbodový zisk, to přivede
k euforii každého fotbalistu. Přesně
takový kousek se povedl odchovanci
1.SK Prostějov, který byl na trávníku
druholigového souboje jen šest minut.
A byl to on, kdo trefil cenné vítězství
gy
nad lídrem Fortuna:Národní ligy.

Foto: archiv
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HRÁČ

PODLE

VEČERNÍKU

MARTIN SUS
& ALEŠ SCHUSTER
Málo se stane, aby trenér po zápase
Málokdy
pase
jmenovitě
ocenil hráče soupeře.
j
e.
To právě udělal trenér Ústí
Aleš Křeček, který vyzdvihl
domácí stoperskou dvojici.
„Hráli tvrdě, agresivně, naši hráči si s ní neporadili,“ posteskl si. A skutečně!
Oba hráli bezchybně, Martin Sus dokonce dohrával se zlomeným nosem, což
osvědčuje charakter hráče. Při jeho nesčetných vzdušných soubojích opravdu
velká míra osobní odvahy.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb
pohledem karla kroupy
„Byli jsme svědky vyrovnaného utkání, ale když si celý zápas promítnu, šance byly na
naší straně. Ústí si nevytvořilo skoro nic, takže si myslím, že těsné vítězství je z naší strany
zasloužené. Od počátku jsme hráli to, co jsme chtěli. Věděli jsme, že jsou silní na balónu,
proto jsme je nemohli nechat hrát, vzali jsme jim jejich zbraně, a jak říkám, zaslouženě
jsme vyhráli. Vycítil jsem, že postupem času by soupeři bod možná stačil, kdežto my jsme
šli za vítězstvím. Dneska musím kluky pochválit, všichni to odedřeli, chytaly nás v závěru
křeče, opravdu skvělý týmový výkon. Vítězný gól měl už na kopačce Dyma Žikol, kdyby se
mu povedlo zaseknout míč, měl před sebou prázdnou branku, ale to je na každém hráči,
jak se v daném okamžiku rozhodne. Pak střídal Zdena Fládr a rozhodl, klobouk dolů.
Na střídající hráče se můžeme spolehnout, hra poté rozhodně neutrpí, ba naopak. Během reprezentační pauzy se mi opravdu podařilo dobít baterky, dnes se mi hrálo opravdu
dobře, tak doufám, že to vydrží. V soutěži si pomalu budujeme určitý respekt, což je určitě
příjemné, na druhé straně jsme pořád nováček a musíme se soustředit na každý zápas. Je
třeba nadále jít do zápasů s pokorou a nelítat někde v oblacích.“ Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

ALEŠ
SCHUSTER
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Pondělí 17. září 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k


fotbal

MINIŠPÍL

Ze
zápisníku
pedsedy

FRANTIŠKA JURY
Pro mě je hlavní to, že po prvních
dvaceti minutách takové oťukávané
se oba týmy rozehrály a druhá polovina byla herně vynikající, hrálo
se nahoru - dolů. Ústí nad Labem
bylo vynikajícím soupeřem, hrálo
až do konce, hrálo na vítězství.
Jsem rád, že přišlo poměrně hodně
diváků, že se chytli a fandili. Fotbal
je evidentně strhnul, tak to má být.
Nebývá častým jevem, aby obě
mužstva hrála na vítězství, většinou
se jedno spokojí i s bodem. Velký
tlak jsme si vytvořili už na konci
prvního poločasu, kdy přišly tři
dobré šance, to si soupeř za celý zápas nevypracoval. Prostě vynikající
zápas s fotbalovou kulisou, což mě
těší. Když se daří, mužstvo drží při
sobě, věří si, je sebevědomé. Ústí
byloasinejlepšímužstvo,kteréjsme
zatím přivítali. Na zápase byli také
hráčští agenti Pavel Paska s Pavlem
Kukou, kteří sledovali především
Davida Píchala, který teď odehrál
výborné zápasy za reprezentaci,
podle trenéra Suchopárka patřil
k nejlepším hráčům. Byl tady
i Sportinvest. O našich hráčích
se prostě mluví, byli tady lidé
z Baníku, Zbrojovky, patříme
už k týmům, na které se hodí

PROSTĚJOV Otázka z titulku je samozřejmě míněna s nadsázkou...
Jenže prostějovští fotbalisté se aktuálně opravdu pohybují nedaleko
míst, která po závěrečném kole budou znamenat postup do baráže
o první ligu. Konkrétně je z toho po osmi kolech čtvrté místo bod od
třetí příčky, která by skončení soutěže znamenala baráž o první ligu!
Prostějov je každopádně spolu s Varnsdorfem bezesporu největším
překvapením první třetiny soutěže. Zatím poslední obětí Machalova
výběru se stal dosavadní lídr druhé ligy Ústí nad Labem.

původní
zpravodajství
ství
pro Večerník
k

Tomáš
KALÁB
V předchozích sezónách nepříliš běžná
reprezentační přestávka měla na kádr
1.SK Prostějov blahodárný vliv. Pomohla
některým hráčům laborujícím se zdravím i těm vyloženě zraněným. Tak si pomyslné baterie dobil kapitán týmu Karel
Kroupa, do pořádku se dali Biolek i Slaninka a bez sádry na ruce už trénuje i stoper Janíček. „Tak trochu jsem si vysnil, že
bych mohl nastoupit už dnes, ale ještě
chodím na rehabilitace. Pevně doufám,

že příští týden už budu moci nastoupit,“
svěřil se před zápasem zkušený obránce.
V civilu se na stadionu pohyboval i ukrajinský stoper Pernackij, takže po jednozápasovém distanci za kvarteto žlutých
karet ve Znojmě se do hry vrátila klasická
stoperská dvojice z minulé sezóny Sus Schuster. A právě Martin Sus málem
zápas nedohrál...
Po dvaceti minutách hry druhého poločasu se na polovině hřiště srazil se
soupeřem, který mu přerazil nos. Zda
šlo o náhodu, či úmysl těžko spekulovat, každopádně byl domácí stoper delší
dobu ošetřován a další minutu trvalo, než
postranní sudí zaregistroval, že by se chtěl
také vrátit na hřiště. Po zápase odjel okamžitě na rentgen. „Mám zlomený nos,
jinak snad dobrý,“ vzkázal přes SMS.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Oba trenéi s masérem se práv vracejí od rohového praporku, kde
slavili spolu s hrái vítzný gól. Oldicha Machalu kvli tomu rozhodí
vykázal na tribunu.
Foto: Tomáš Kaláb
Po tradiční úvodní oťukávací pasáži se
víc na míči objevovali hosté, ovšem bez
většího stupně nebezpečnosti, dokonce
„Arma“ za celý první poločas nevystřelila na branku. V závěru první půle
ale mělo několik dobrých příležitostí
eskáčko a od té doby se iniciativa přelila
na domácí kopačky. Obzvláště patrné
to bylo v závěrečných pasážích zápasu.
Poslední desetiminutovku včetně dlouhého nastavení za Susovo ošetřování
šlapali domácí evidentně za vítězstvím.

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

Ústí vůbec nehrálo špatně, ale přece jen
byla trochu viditelnější snaha uhrát bod
než hrát o tři. To se hostům nakonec
nevyplatilo.
V gentlemanském duchu se nesla i pozápasová tisková konference. Oba trenéři
se téměř předháněli v poklonách soupeři. Aleš Křeček upozornil, že bod z hřiště
Prostějova je pro každé mužstvo velmi
cenný, a pochválil kompaktní defenzivní
práci celého mužstva, kterou nemohli
jeho svěřenci překonat. Oldřich Machala naopak neskrýval, že Ústí nad Labem
bylo zatím nejtěžším soupeřem, který do
Prostějova přijel.
A právě skalp bývalého lídra pomohl
Prostějovu po sobotě k zatím nejlepšímu umístění v tabulce. Čtvrté místo
s tříbodovou ztrátou na aktuálně první České Budějovice je dostatečnou
vizitkou kvalitní práce Oldřicha Machaly a Petara Aleksijeviće.

Lídra zlomil gól v nastavení

ZNÁMKA

Oba zkušení stopei mají ve
svých týmech podobnou roli dirigent zadních ad. Zatímco Schuster se mže
spolehnout na kvalitní paráky v obran, Pimpara je tak trochu osamocen, navíc je jeden
z mála výškov disponovaných hrá využitelný na více postech. Jeho talent ale v minulosti zastavily nkolikanásobné zdravotní
potíže. V sobotním duelu pedvedli oba borci
spolehlivé výkony a potvrdili, že jsou základní
páteí svých celk. Bez jejich kvality by utkání
nerozhodla pouze jediná branka.

BUDE
HRÁT
ESKÁKO
O
BARÁŽ?
1.SK Prostějov poskočil po výhře nad Ústím na čtvrté místo tabulky

1.SK PV
FK UNL
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JIŘÍ
PIMPARA
ZNÁMKA

íslo
ZÁPASU

94
Předposlední minuta nastavení, v níž padla vítězná branka
z kopačky Fládra, rozhodla
o erupci domácích emocí.

RYCHLÝ
VEERNÍK
Do Sokolova cesta dlouhá
Prostějov (tok) – Zkrácený tréninkový týden budou mít tentokrát fotbalisté
eskáčka, poslední trénink je na programu v pátek od 10:15 hodin. Poté bude
následovat oběd a přesun do západních
Čech, kde celý tým přespí a v sobotu
ráno odehraje Prostějov zápas 9. kola
proti domácímu Sokolovu. Hned po
utkání se pak bus s prostějovskými fotbalisty vydá na dlouhou štreku domů.
Snad ne s prázdnou.

1
0

PROSTĚJOV Na první pohled remízové utkání dosáhlo emociálního
vrcholu až v nastaveném čase. Toho
bylo kvůli ošetřování Suse více než
dost a tentokrát minuty navíc hrály
do karet domácím. Přesně pět minut
navíc potřebovali k tomu, aby vystupňovali závěrečný tlak, který zužitkoval
Fládr po akci Koudelky! Ze zajímavého souboje 8. kola Fortuna : Národní
ligy tak vyšel vítězně domácí výběr
1.SK Prostějov.

Tomáš KALÁB
První střelecké pokusy si v sobotním
odpoledni připsal domácí Koudelka,
nebezpečnější ovšem byla Procházkova
střela na druhé straně, která jen velmi těsně minula břevno. Po dvaceti minutách
se po levé straně vydal dopředu Procházka, svůj průnik zakončil střelou téměř od

brankové čáry, která ovšem způsobila
díky Richterově důslednosti Brédovi
těžkou hlavu.
Iniciativa se však od té doby přelévala na
domácí kopačky a pět minut před přestávkou poslal prostorovým míčem Polák do sprintu Koudelku. Ten poslal před
branku přetažený centr, který z voleje
napálil nepřesně právě Polák. Vzápětí vyslal další navštívenku Lindrovi Koudelka,
bývalý gólman Hradce míč vytěsnil nad
břevno. V závěru poločasu po rohovém
kopu neuspěl hlavou Kroupa, odražený
míč napálil značně nepřesně Schuster.
V nastavení odcentroval před branku
Koudelka, jenže Kroupu na zadní tyči si
obrana „Army“ pohlídala.
Po přestávce pokračovala urputná hra
z obou stran, šance ale viděli trpěliví diváci až v závěru. Deset minut před koncem
hlavičkoval těsně nad branku Miskovič,
vzápětí po odvráceném rohu vrátil míč
na druhou stranu vápna Slaninka a Žikol
tvrdou střelou prověřil odolnost Lindra.
O chvíli později tentýž hráč místo střely
hledal lépe postaveného spoluhráče a ze
šance nebylo nic. Snad právě proto Žikol

POHLEDEM TRENÉR
Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„Zápas se mi hodnotí samozřejmě dobře, když vyhrajete gólem v devadesáté třetí minutě,
je to krásné. (úsměv) Musím složit poklonu Ústí, protože jsem je viděl proti Zbrojovce
Brno. Výborně kombinovali, Zbrojovku přehrávali, a přestože zápas skončil remízou, byli
jednoznačně lepším mužstvem. Říkal jsem, že přijede zatím vůbec nejlepší tým, kterého
nám los přihrál. Dnes se to potvrdilo. Proto jsme vysunuli obranu, hodně jsme vysunuli
napadání a Ústí to mělo daleko složitější, nekombinovalo tolik, s naší agresivitou mělo
problémy. Náznaky šancí v prvním poločase jsme neproměnili, pak se to podařilo až
v samém závěru. Co jsme tady s Vlašimí ztratili, to jsme teď získali, takový je fotbal, jednou
ti to sebere, jednou zase vrátí. Jsem spokojen a vítězství nad Ústím si velice cením. Máme
patnáct bodů, jedeme do Sokolova, čeká nás těžké utkání.““

Aleš KØEÈEK - trenér FK Ústí nad Labem:
„Utkání, které prohrajete ve třetí minutě nastavení, se nehodnotí dobře. Chtěl bych
pogratulovat domácím k vítězství. Viděl jsem soupeře dvakrát naživo, je to tým, s nímž se
hraje hodně těžko. Kromě střely Miskoviče a několika náznaků jsme si nevytvořili žádnou
velkou šanci. To samé ovšem platí o soupeři, bylo to utkání bez vyložených šancí, spíše
bojovné než fotbalově kvalitní. Nasazení bylo oboustranně obrovské, my se nedokázali
vyrovnat se soubojovostí, zarputilostí a dobrou obrannou hrou domácích. Utkání aspoň
podle mého názoru mělo skončit remízou, protože v prvním poločase jsme třicet minut
měli více ze hry my, soupeř naopak čekal na brejky a standardní situace, které jednak umí
rozehrávat, jednak má výškově disponované hráče. Mrzí mě konec, protože bod zvenku
z Prostějova se počítá, my udělali dvě chyby, které nás stály bod.“

dvě minuty před vypršením řádné hrací
doby přepustil místo Fládrovi.
Ten si v poslední minutě nastavení
naběhl do šestnáctky na přihrávku
Koudelky a pod gólmanem na vzdá-

lenější tyč rozhodl o výhře domácích
- 1:0. Výbuch nadšení v hledišti, ale
zejména na trávníku doslova neznal
mezí... „Je to paráda,“ rozplývali se
všichni přítomní.

„V týmu každý dýchá pro klub, pak se nám to vrací,“
prozradil recept na úspěch hrdina ZDENĚK FLÁDR
PROSTĚJOV Už při nástupu na rozcvičení v druhém poločase tipoval,
že bude střídat zhruba v 89. minutě. Nakonec to bylo o minutu dřív.
„Zdeněk Fládr přišel na hřiště, aby víc střílel na bránu, střídali jsme Žikola,
protože zápas nebyl až tak v jeho režii,“ vysvětlil na tiskové konferenci
trenér Oldřich Machala. Samozřejmě v době střídání netušil, že právě
posílá na hřiště střelce jediného gólu utkání.

EXKLUZIVNÍ
IVNÍ
rozhovor
pro Večerník
k

Tomáš
KALÁB
yy Jaké jsou vaše pocity bezprostředně po utkání?
„Vyhrálo se, dal jsem gól a myslím, že za ty
tři minuty na hřišti mohu být spokojený.“
yy S jakými pokyny vás trenéři po-

sílali na hřiště do posledních minut
zápasu?
„Podle trenéra jsme měli hrát především
na nulu vzadu, zatímco spoluhráči mi
z legrace říkali, ať dám gól. Tak jsem ho
dal.“ (směje se)
yy Jak vlastně vypadala celá situace
z vašeho pohledu?
„Přehodil jsem balón přes obránce, Koudelka šel sám, potáhl si míč, mezi dvěma
hráči mi to tam nějak procedil. Zastavil
jsem si balón a vystřelil. Brankář vyběhnul celkem rychle, takže se mi to podařilo

Foto: Josef Popelka

procedit pod ním. Spadlo to tam, možná
trochu se štěstíčkem.“
yy Už poněkolikáté se vám podařilo
rozhodnout zápas v samotném závěru. Co to podle vás vypovídá o mužstvu jako takovém?

„Na prvním místě je určitě bojovnost.
V létě jsme také dost zapracovali na fyzické kondici, teď se nám to vrací. Tady
v týmu každý dýchá pro klub, což se zase
vrací právě v zásadních okamžicích, kdy
dokážeme rozhodnout zápasy v samém
závěru.“
yy Jak se vám vůbec slavilo v rohu
hřiště s oběma trenéry?
„Musím říci, že sprint mají oba hodně
dobrý.“ (úsměv)
yy S příchodem Jana Poláka se opět
zvýšila konkurence v záloze, jaká je
podle vás šance nastoupit v základní
sestavě?
„Kvalitu ve středu hřiště máme, je jistě
hodně těžké se dostat do sestavy, to záleží
samozřejmě na trenérovi, jak základní jedenáctku postaví. Já se snažím dělat maximum na tréninku a uvidíme dál.“

Pondělí 17. září 2018
www.vecernikpv.cz
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

„Postup do finále je nad plán,“
ČECHOVICE
POSKOČILY
DO
FINÁLE
POHÁRU
přiznává čechovický kapitán
Souboj s rivalem z Plumlova přinesl půltucet branek,
boj o Okresní pohár bude hostit areál v Konici
František
Kolečkář
_(](`+;@\q@

klikni na

www.vecernikpv.cz

ČECHOVICE Druhým kolem nebo chcete-li semifinále pokračoval Okresní
pohár Prostějovska. Uplynulou středu v podvečer přivítaly Čechovice na
svém hřišti Plumlov a v prvním poločase jej v podstatě nepustily do hry.
Hosté ale i přes územní převahu regionálního rivala nesložili zbraně a v průběhu druhé půle zápas několikrát zdramatizovali. Na kontaktní branku
ovšem domácí vždy rychle odpověděli, a tak se mohou právě Čechovice
těšit na finále okresního poháru proti Konici. Hrát se bude v polovině října.
rozehrávce zužitkovali hosté na svou drupůvodní reportáž
hou branku. Deset minut před koncem
pro Večerník
svěřenci Lukáše Koláčka definitivně pečetili výsledek a tím i postup do pohárového
Tomáš
finále.

BYLI JSME
U TOHO

KALÁB
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Oba týmy měly do středeční pohárové
bitvy rozdílnou cestu. Právě domácí mohli
hovořit o velkém štěstí, když v Klenovicích po půlhodině hry jasně prohrávali
o tři branky. Druhý poločas jim však vyšel
náramně, o vyrovnání se zasloužil dvěma
brankami kapitán Kolečkář, přičemž na
penalty byli šťastnějším týmem. Naproti
tomu Plumlov si v Brodku u Konice otevřel střelnici a domácí Jiskru zničil poměrem 9:0. Podle postavení v tabulce po šesti
odehraných kolech I.A třídy Olomouckého KFS měli být favority hosté z Plumlova, to by však přirozeně nesměli postrádat
několik hráčů základní sestavy. Trenér Pavel Voráč si dokonce raději s sebou přivez
převlečení, kdyby musel na hřiště...

 "
Od úvodního hvizdu měli hru plně ve
své režii domácí. Vyjádřením jejich jednoznačné převahy byl brzký úvodní gól
utkání, který Čechovice patřičně uklidnil. Po druhé brance se zdálo, že o osudu
utkání je rozhodnuto. Plumlov zaznamenal první střelu mezi tři tyče až po změně
stran, a hned z toho hned byla kontaktní
trefa. Domácí následně přepnuli na vyšší
rychlost a těsně před vypršením hodiny
hry opět navýšili svůj náskok. Ještě trochu vzruchu do závěru utkání přinesl
čechovický brankář, jehož nepřesnost při

O úvodní zápis do listiny střelců se postaral domácí útočník Halouzka, který
se z hranice vápna trefil křížnou střelou
přesně k tyči – 1:0. To byla výzva pro jeho
parťáka v útoku Chmelíka, který si dobře
naběhl do uličky na skvělou průnikovou
přihrávku a přehodil vybíhajícího brankáře Simandla – 2:0.
Po změně stran jako kdyby se Čechovice
nechaly ukolébat nejen náskokem, ale
především jednoznačným obrazem hry
v prvním dějství. Prudkou, leč nepřesnou
střelou se je snažil probudit Parák. Vzápětí
po rohovém kopu si na zadní tyči našel míč
Aujezdský a hlavičkou snížil - 2:1. Z dobré
pozice se pak neprosadil Kiška. Standardní situaci měli dobře nacvičenou i domácí.
Po dalším z mnoha rohů napodobil Kolečkář Aujezdského a bylo to znovu o dvě
branky – 3:1. Dvacet minut před koncem
se po nepřímém volném kopu a následné
hlavičce hostí vyznamenal brankář Zapletal. Do dobré šance se dostala dvojice
Fajstl – Aujezdský, druhý jmenovaný mířil
mimo. Necelé čtvrthodiny před koncem
přišel špatný Zapletalův odkop a Bureš jej
zleva přehodil – 3:2. Plumlov se nadechoval k závěrečnému náporu, o čtyři minuty
později ale pečetil výsledek Foret, který
přesně zakončil rychlý kontr do otevřené
obrany – 4:2.

ČECHOVICE Přestože hraje na
místě stopera, dokáže být u důležitých momentů zápasu. I v semifinále
okresního poháru to byl právě kapitán čechovického týmu, který dostal
svůj celek z herního útlumu po brzké
kontaktní brance soupeře z Plumlova. František Kolečkář (na snímku)
se bezprostředně po utkání podělil
o dojmy v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník.

V dosavadním pohárovém putování
Čechovic se ukázal být správným kapitánem František Kolečkář, který vždy
zdvihl v pravém okamžiku pověstný
prapor svého týmu. Svými brankami pomohl k postupu Čechovic do semifinále
a v něm zařídil třetí, v konečném účtování vítěznou branku po rohovém kopu.

#%  " *"
Radost nad vstřelením třetí branky domácích, kterou se opět odpoutali na dvoubrankový rozdíl, nevydržela časomíra. Ač
se obsluha snažila dát vše co nejrychleji
do pořádku, vždy to skončilo úplným
vynulováním údajů. A tak přišla ke slovu
osvědčená metoda ON/OFF. Poté už vše
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fungovalo správně, což ovšem nedocenila
jedna z divaček, která se téměř celý druhý Tomáš KALÁB
poločas vydržela bavit surfováním po mo-  Jak jste viděl utkání, které mělo z vašeho pohledu dva rozdílné poločasy?
bilním telefonu...
„První půli jsme měli relativně pod kon+ 47  $" %
trolou, ale potom jsme trošku povolili
a přestali hrát to, co jsme chtěli. Hra začaPřestože se hrálo ve všední den, tribuna la být ke konci prvního poločasu trochu
čechovického stadionu byla slušně zapl- nervózní a v druhém poločasu jsme spíš
něna. Zářijové datum poznamenalo cha- hráli jakousi údržbu. Nakonec jsme ale
rakter obou poločasů. Zatímco v tom prv- utkání výsledkově zvládli. Čtyři dva je
ním kvůli horku povolil rozhodčí pauzu na dobrý výsledek a musím uznat, že kluci
občerstvení, ke konci druhého už padalo z Plumlova nehráli vůbec špatně.“
šero. Ještěže utkání skončilo v normální  Hosté se hned dvakrát dostali na
hrací době. Zvlášť v druhém poločase by si dosah jediné branky. Jak jste se v těch
místo kritiky rozhodčích zasloužili domá- momentech cítili?
cí plejeři z hlediště spíše mnohem většího „Samozřejmě to bylo nervóznější, vždycpovzbuzení.
ky je to nervózní, když necháte soupeřovi

 $# 

dát kontaktní branku. Je pak strašně těžké
se dostávat zpět do zápasu, ani terén nebyl úplně ideální, takže určitou nervozitu
jsme pociťovali, to bylo určitě vidět.“
 Jak vnímáte pohárová utkání
v kontextu běžných mistrovských
utkání?
„Není to úplně jako mistrovské utkání,
ale jinak je to zápas jako každý jiný, takže
do toho musíme jít na sto procent.“
 Postup do finále ale potěšil?
„To samozřejmě ano, ale spíše bych řekl,
že je to nad plán. Hrát finále nebylo úplně
naším cílem, ale do utkání jsme šli s tím,
že vyhrajeme. Teď nás čeká Konice, momentálně si netroufám odhadovat naše
šance.“
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„Každý zápas chceme vyhrát, ale především jsme tentokrát chtěli rozložit zápasovou zátěž na více hráčů, kádr máme široký. Vzhledem ke zdravotnímu stavu
a pracovním povinnostem jsme sestavu nakonec lepili i s klukama z rezervy, čímž
bych jim chtěl poděkovat. Měli jsme dobrý nástup do prvního poločasu, předvedli jsme na hřišti přesně to, co jsme chtěli hrát. Nepochopitelný byl nástup do toho
druhého, kdy jsme dostali úplně zbytečný gól, přestože na standardní situace jsme
se připravovali a věděli jsme, že je Plumlov zahrává dobře. Hosty jsme tak zbytečně
posadili na koně. Druhý poločas nebyl podle mých představ, měli jsme mnoho
zbytečných ztrát, hra se přelévala nahoru, dolů. Místo abychom to podrželi vzadu
a čekali na vhodnou příležitost k útoku, tak jsme se se soupeřem honili a vznikla
z toho gólová přestřelka. Každopádně jsme postoupit chtěli a jsem rád, že se nám
to povedlo. Chceme získat i pohár, i když Konice bude nepříjemný soupeř. “

„Zápas jsme brali spíše jako přípravný, šlo mně o otestování mladých
hráčů, takže jsem vcelku spokojen. Ještě dnes v jedenáct hodin jsem měl
pouze devět kluků a musel si vzít věci, kdyby nás bylo málo, abych mohl
také nastoupit... Nakonec jsme měli ještě dva kluky na střídání. A tak
jsme se snažili zapojit hráče, kteří nejsou tolik vytížení, aby se trochu
rozehráli, což bylo chvilkami vidět. První poločas nám vůbec nevyšel,
druhý už byl trochu lepší, ovšem domácí jdou dál zaslouženě, měli více
ze hry. Do druhé půle jsme zvýšili důraz, doplnili ofenzivu ještě o jednoho útočníka, protože pro tým bylo strašně těžké hrát pouze na jednoho útočníka. Měli jsme tam dva mladé kluky a hrálo se tím pádem více
dopředu. K tomu padla i se štěstím nějaká branka. Konečný výsledek je
zasloužený pro obě strany.“

4 :2

Sokol Čechovice

Sokol Plumlov

2. kolo Okresního poháru Prostějovska

Němeček

Hanák

Lukáš

Vysloužil

Křupka

Pavel
VORÁČ

KOLÁČEK

Kotlán
Zapletal

Kolečkář

Halouzka

Jančík

Kratochvíl

Kutný
Simandl

Aujezdský
Lakomý

Novák

Muzikant

Branka: 13. Halouzka, 26. Chmelík, 58. Kolečkář, 81. Foret
Střely na branku:

4

Rohové kopy:

Žluté karty: 40. Lakomý, 88. Wolker

Ševcůj

Kiška

Běhal

Střely mimo branku:

Parák

Chmelík

6
7

ČECHOVICE

Bureš

4 :2

PLUMLOV

( 2 :0)

Rozhodčí: Dokoupil – Horák, Winkler

Střídání: 46. Klváček za Hanáka, 46. Foret za

Muzikanta, 46. Wolker za Halouzku, 65. Zatloukal za Jančíka, 86. Haluza za Chmelíka

Branky: 50. Aujezdský, 77. Bureš
Střely na branku:

Diváků: 100

Rohové kopy:

5
1

Žlutá karta: 63. Vysloužil
Střídání: 46. Hladký za Kratochvíla, 46. Fajstl za Ševcůje

Střely mimo branku:

3
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MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
8. kolo: Havířov – 1.SK Prostějov
„B“ (sobota 22.9., 11.00, Šamárek –
MS KFS, MS KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
MLADŠÍ:
8. kolo: 1.SK Prostějov – Baník Ostrava „B“ (neděle 23.9., 12.30, Kolář
– Nejezchleb, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
STARŠÍ:
8. kolo: 1.SK Prostějov – Baník Ostrava „B“ (neděle 23.9., 10.15, Nejezchleb – Kolář, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SK. „B“:
4. kolo: Uherský Brod – Držovice
(sobota 22.9., 13.00, OFS), Holešovské holky – Mostkovice (neděle
23.9., 14.00, Tomanec).

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „B“:
8. kolo, neděle 23. září, 15.30 hodin: Otinoves – Plumlov „B“, Ptení
– Kostelec na Hané „B“, Přemyslovice – Brodek u Konice „B“, Kladky
– Hvozd, Čechy pod Kosířem – Protivanov „B“, Zdětín volno.

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „A“:
8. kolo, sobota 22. září, 15.30
hodin: Bedihošť – Brodek u Prostějova „B“, Němčice nad Hanou „B“
– Nezamyslice „B“ (hřiště Tvorovice), Olšany u Prostějova – Kralice
na Hané „B“, Biskupice – Želeč
(neděle 23.9., 15.30), Pavlovice
u Kojetína – Otaslavice „B“ (neděle
23.9., 15.30).

PØEBOR OFS PROSTÌJOV
II. TØÍDA:
8. kolo, neděle 23. září, 15.30
hodin: Vrahovice – Vrchoslavice
(sobota 22.9., 15.30), Držovice –
Nezamyslice (sobota 22.9., 15.30),
Skalka – Určice „B“ (sobota 22.9.,
15.30, hřiště Pivín), Horní Štěpánov – Brodek u Prostějova, Vícov
– Čechovice „B“ (hřiště Krumsín),
Brodek u Konice – Dobromilice,
Výšovice – Tištín.

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
8. kolo, sobota 23. září, 15.30 hodin: Jesenec – Velká Bystřice, Smržice – Nemilany.

SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
8. kolo, neděle 23. září, 15.30
hodin: Mostkovice – Kovalovice
(sobota 22.9., 15.30), Klenovice
na Hané – Haná Prostějov (sobota
22.9., 15.30), Ústí „B“ – Otaslavice
(10.00), Němčice nad Hanou – Jezernice, Pivín – Radslavice.

ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
8. kolo, neděle 23. září, 15.30 hodin: Lipník nad Bečvou – Plumlov
(sobota 22.9., 15.30), Brodek u Přerova – Lipová, Kostelec na Hané
– Protivanov, Beňov – Čechovice,
Určice – Chomoutov

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
8. kolo, neděle 23. září, 15.30 hodin: Konice – Haňovice.

CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
8. kolo, neděle 23. září, 10.00 hodin: Opatovice – Kralice na Hané.

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
9. kolo: Sokolov – 1.SK Prostějov
(sobota 22.9., 10.15).
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2:2

(1:2) PK 5:6

poslal svůj tým do vedení – 0:1. Stalo se tak jen na pouhé čtyři minuty,
kdy za domácí srovnal Prokop – 1:1.
Avšak díky chybám v obraně se hosté o tři minuty později zásluhou
Smrčka znovu ujali vedení – 1:2.
„Zápas se nám nepovedl. Udělali
jsme několik hrubých chyb v obraně, které soupeř dokázal potrestat.
Bohužel naše prosazení ze hry bylo
nulové. Šance, které jsme si zvládli
vypracovat, se nedařilo dotáhnout
do konce,“ hodnotí utkání trenér
David Kobylík.
Druhý poločas byl skoupý na šance na obou stranách a ani jednomu týmu se nedařilo přidat další
branku. Až tři minuty před koncem
řádné hrací doby domácí zachránili
zápas, když se po standardní situa-

(1:1)

3:2

zápasu, ze kterého Kralice vybojovaly
všechny tři body.
„Já bych řekl, že to byl klasický zápas posledních dní, kdy děláme chyby v obraně a dostáváme góly po individuálních
chybách. Naštěstí se nám podařilo
nastřílet hodně gólů,“ začal hodnocení trenér Kobylík. Skóre se měnilo po
čtvrt hodině na obou stranách. Nejprve
skóroval ve 12. minutě hostující Indra
(0:1), aby za tři minuty srovnal Nečas –
1:1. Hlavně ale zápas ovlivnila červená
karta na straně hostů. Po urážkách na

vysoké prohře v Rapotíně,“ prozradil
trenér Ullman. Zápas se ale hned od
začátku nevyvíjel pro domácí dobře.
„My jsme se připravili, ale bohužel
začátek utkání nám zase nevyšel,
když se soupeř po centru dostal do
vedení ve třetí minutě,“ popisuje
začátek utkání kouč Konice. I přes
výrazný tlak se nepodařilo domácím
srovnat a Leština tak o poločase stále
hájila vedení 0:1.
Konice po přestávce přidala na otáčkách a sevřela soupeře ve velkém zámku před pokutovým územím. Trenér
Ullmann pak zasáhl do kádru, což

nepříznivý výsledek, když se trefili v 61.
minutě Krobot (2:2) a deset minut před
závěrečným hvizdem Skalník – 3:2! Soupeř si s urážkami nedal pokoj ani po zápase a Gargulák za své sprosté poznámky
směrem k rozhodčímu dostal červenou
kartu. To už ale na výsledku nemohlo nic
změnit, a tak Kralice doma zvládly náročný
hrací týden. „My jsme vyhráli se štěstím, ale
body se počítají, protože letos je ta soutěž
ohromně vyrovnaná. Musíme se zlepšit ve
hře dozadu, protože teď se nadřeme pořádně na každý bod,“ ví kralický lodivod.

se parádním gólem. Hrál poprvé od
začátku, takže mám radost, že se mu
ten zápas takto povedl,“ pochválil
svého svěřence trenér. Leština už se
na závěrečný tlak nezmohla, protože
síly ubývaly až moc rychle a Konice si
výsledek hlídala důslednou hrou odzadu. Tři důležité body do konečného
zúčtování tak zůstaly našemu jedinému regionálnímu zástupci v I.A třídě
skupině A, které se Konice pokusí potvrdit už tuto neděli opět před domácím publikem proti Haňovicím.
Výsledkový servis s průběžnou
tabulkou najdete na straně 26
Branky: 52. Paš, 64. Krása – 3.
Lukas. Rozhodčí: Lizna – Sedláček, Čampišová. Žluté karty: 13.
Kořenovský, 67. Krása, 76. Liška
– 16. Ohrablo, 59. Šafář, 59. Pobucký. Diváků: 130.
Sestava Konice: Zapletal – Blaha, Procházka, F. Bílý, L. Bílý –
Paš, Kořenovský, Širůček, Krása
– Kamený, Tichý. Trenér: Petr
Ullmann.

2:1
(0:1)

Sokol
Konice
Sokol
Leština

PROSTĚJOVSKO Sedmé kolo za sebou mají také týmy ze skupiny B I.B třídy Olomouckého
KFS. Jesenec a Smržice, dva regionální zástupci v této soutěži, vytěžily dohromady pouze jeden bod, když Jesenečtí uhráli dobrou remízu na Nových Sadech a prohráli až v penaltovém
rozstřelu. To Smržice přivítaly doma soupeře z Třeštiny, na kterého bohužel nestačily.

výrazně pomohlo k otočení zápasu.
„Pak už se hrálo na jednu bránu, my
jsme tlačili, ale koncovka nám nešla.
Poté jsem stáhl nevýrazného Romana
Kameného a dopředu posunul Paše,
což se vyplatilo. Každopádně kdybychom dali všechny šance, které jsme si
vytvořili, mohlo to být klidně o čtyři
góly,“ ví Ullmann. Nicméně změna na
několika postech přinesla kýžené ovoce, když krásnou křižnou ranou strhl
vedení na stranu domácích výborně
hrající Krása. „Dnes musím pochválit
Krásu, který výborně hrál na křídle,
kopal standardní situace a odměnil

Konice po špatném úvodu
otočila utkání s Leštinou

stranu rozhodčího opustil hřiště Kocourek a oslabil tak svůj tým na celých
pětasedmdesát minut. „Soupeř celkem
brzo obdržel červenou kartu a svojí nedisciplinovaností nám umožnil skórovat. Zápas se stal hodně nervózní po té
červené kartě, potom už jim tekly nervy,“
popisuje trenér.
I tak ale Losiny zvládly zápas zdramatizovat, když se hned po poločase ujaly vedení zásluhou druhé branky Indry – 1:2.
Síly bohužel v oslabení ubývaly rychleji
a Kralice tak v poslední půlhodině otočily

Nové S
ady B
Jesenec
- Dzbel

kteří uhodili jako blesk z čistého nebe.
Už ve třetí minutě rozveselil jesenecké
fanoušky Poles. Jesenec vstřelil i druhý
gól zápasu, tentokrát ale bohužel do
vlastní sítě, když překonal svého brankáře v osmnácté minutě Žouželka a vyrovnal tak na 1:1. Oba týmy si pak dávaly velký pozor vzadu na nějakou chybu
a ani jeden ze soupeřů nechtěl zbytečně
inkasovat. Nerozhodný stav tak vydržel
až do závěrečného hvizdu a na řadu se
dostaly, někdy oblíbené a naopak, penalty. V těch nakonec byli šťastnější domácí
a k dalšímu bodu jim stačily pouze čtyři
série.

pust. Rozhodčí: Doležal – Antoníček,
Zatloukal. Žluté karty: 57. Pleva, 81.
Volf, 88. Luža – 74. Gereš. Červené karty: 33. Studený. Diváků: 120. Sestava
Smržic: Volf – Zbožínek, Klus, Studený,
Pleva (60. Studený) – Kalandřík, Kiška,
Vařeka, Kotlán – Jamrich (46. Augustin), Luža. Trenér: Petr Gottwald.
Po devítigólovém přídělu z minulého kola
už se Smržice vzpamatovaly, ale bohužel
TJ
ani domácí prostředí a podpora fanoušSmržice
ků nepomohly k vítězství proti soupeři
3:2
TJ Sokol
(1:1)
z Třeštiny. Už v jedenácté minutě domácí
Teština
prohrávali a po půl hodině hry navíc přišli
Branka: 54. Zbožínek – 11. a 91. Maso- o vyloučeného Studeného. Přesto se jim

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

„Je to ‚B‘-tým kvalitního mančaftu, takže nikdy nemůžete vědět, jak moc těžký zápas to
bude. My se ujali rychle vedení, ale po čtvrthodině jsme si dali vlastní gól, takže jsme
prakticky vstřelili všechny branky zápasu.
Ale určitě počítáme důležitý bod z venku
a myslím, že můžeme být spokojení.“

FC
Brodek u Perova
FC
Kostelec na

Branky: 29. Hrabal – 42. Preisler.
Rozhodčí: Chládek – Lepka, Molík.
Žluté karty: 22. Zatloukal, 90. Gluch
– 80. Zatloukal. Diváků: 120.
Sestava Kostelce: Zelinka – Chytil,

1:1

(1:1) PK

SK
Lipová
FK
Slavonín

PROSTĚJOVSKO Další zápasy čekaly na týmy v rámci sedmého dějství I.B třídy skupiny„A“ Olomouckého
KFS, kde má Prostějovsko hned půltucet želízek v ohni. Nováček soutěže Otaslavice se už pomalu rozkoukává a cenné dva body vybojovali svěřenci trenéra Hona proti Tovačovu. To Pivín dál jede svojí vlastní ligu
a sbírá body jak houby po dešti. Haná i přes atraktivní herní projev a sveřepý výkon nevybojovala proti Ústí
body. Mostkovice i Němčice slavily výhru nad svými soupeři stejně jako Klenovice, které předvedly parádní
obrat ve druhém poločase a vykradly hřiště Radslavic.

S trenérem se bohužel nepodařilo telefonicky spojit.
(jč)

Hodnocení asistenta trenéra
Pavla Růžičky:

Branky: 10. a 82. Štěpánek, 39. Palla,
68. Horák, 88. Vybíhal. Rozhodčí: Jílek – Straka, Samek. Žluté karty: 37.
Blaho, 57. Vlček. Diváků: 89. Sestava
Lipové: Holásek – Moštěk, Žilka, Takáč (62. Novák), Abrahám – Jamrich
(69. Pekař), Dreksler, Horák (85. Růžička), Palla (76. Výmola) – Štěpánek
(82. Vybíhal), Přikryl. Trenér: Jakub
Jamrich

5:0
(2:0)

„Další náš zápas dvou rozdílných
poločasů. Do zápasu jsme šli s vědomím, že moc dobře víme, jak
kvalitní soupeř je. Myslím ale, že
první poločas jsme byli více než
vyrovnaným soupeřem. Ve druhém
poločase ukázal soupeř kvalitu, kterou podpořil dobrým střídáním,
což můžeme Čechovicím v tuto
chvíli pouze závidět. Soupeř nám
pak ukázal jak proměňovat šance
a výsledek pro nás není moc pozitivní.“

Sokol Tovaov

Sokol Otaslavice

Hodnocení trenéra Otaslavic
Jiřího Hona:

Rozhodčí: Kryl – Boháč, Keluc. Žluté
karty: bez karet. Diváků: 100.
Sestava Otaslavic: Hon – Hrazdíra,
Vogl, Koudela – Zatloukal, Drmola,
Tkáč, Chvojka – Kaláb (80. Frehar), Nejedlý (86. Holinka). Trenér: Jiří Hon.

0:0

(0:0) PK

Sokol Jezernice

TJ Haná
Prostjov
Sokol Ústí B

Kazda, Hatle (83. Krejčí) – O. Zapletal
(77. Šubert), Vojtíšek (79. Ordelt), Doseděl, Bureš, Sedláček (48. L. Zapletal) – P.
Zapletal. Trenér: Ivo Kroupa.

Sokol
Mostkovice

Branky: 55. Simon, 89. Bosák – 19. Milar,
66. Hatle, 75. Šlambor. Rozhodčí: Hruboš – Motal, Doležal. Žluté karty: 51.
Hatle, 87. Kazda. Diváků: 129. Sestava
Mostkovic: Karafiát – Šlambor, Milar,

2:3
(0:1)

„Do zápasu jsme nastoupili už s trochu
uzdraveným kádrem. Šli jsme do vedení
a zápas se pro nás vyvíjel dobře. Poté jsme
bohužel dostali branku z protiútoku, ale
ve druhém poločase jsme si zvládli vytvořit spoustu šancí, z nichž jsme dvě pro-

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

Branky: 57. Zatloukal, 71. Strouhal – 45.
Žeravík, 52. a 67. Ševčík, 86. Šerý. Roz- Hodnocení trenéra Mostkovic
Ivo Kroupy:
hodčí: Kreif – Šmíd, Bašný. Žluté karty:
90. Kolář – 61. Kopecký, 66. Kuchař. Di- S trenérem se bohužel nepodařilo spojit.
váků: 25. Sestava Hané: Marák – Světlík,
Újezdec
Macourek, Kolář, Trnavský – Zlámal (59.
Strouhal), Kaprál, Krupička, Martinák
2:3
Sokol v Pivín
(1:1)
(46. Kolkop) – Holomek, Zatloukal. Trenér: Daniel Kolář.
Branky: 23. Mazur, 70. Zbožínek – 15. J.
Hodnocení trenéra Hané
Svozil, 54. Trajer, 56. Valtr. Rozhodčí: VaDaniela Koláře:
louch – Milek, Čampišová. Žluté karty:
„Bohužel se opět opakovala situace z mi- 63. Zývala, 61. - J. Svozil, 64. Trajer. Divánulého týdne, kdy jsme předvedli dobrý ků: 125. Sestava Pivína: Fürst – Bartoník,
výkon. Bohužel jsme dostali laciné góly, T. Vrba, M. Sedlák (5. Makoš), Pospíšil –
a když to spojím s neproměněnou penal- Tydlačka (89. Oršel), J. Svozil, M. Svozil,
tou, tak jsme opět prohráli.“
Valtr – Zapletal, Trajer. Trenér: Jaroslav
1))
2:3 (0:1)
Svozil.

2:4
(0:1)

FK Nmice nad
Hanou
FC Želatovice B

„Dnes jsme konečně bodovali. Já jsem
přes týden udělal nějaké kroky, abych
změnil sestavu, což se nám podařilo.
Hodně nám pomohli Svozil a Mrkva,
kteří se vrátili do sestavy, a bylo to hodně vidět. Už ve čtvrté minutě jsme vedli,
což kluky povzbudilo k dalším gólům.
Po chybě jsme inkasovali, což nás ale nerozhodilo, a ve druhém poločase jsme si
to pohlídali a přidali ještě jeden gól. Ka-

Hodnocení zápasu trenéra Němčic Radovana Novotného:

Branky: 4. a 25. Kolečkář, 36. Svozil, 68.
Jiříček – 40. Jemelka. Rozhodčí: Lasovský – Bašný, Labaš. Žluté karty: 9. Mrkva,
40. Navrátil. Diváků: 60. Sestava: Nosek
– Spiler, M. Nabrátil, J. Navrátil, Jordán –
Svozil, Hamala, Mrkva (65. Dorňák), Jiříček (78. Chlud) – Kolečkář (82. Vrána),
Horák. Trenér: Radovan Novotný.

4:1
(3:1)

měnili. Soupeř ale dokázal dát kontaktní
gól a vytvořit si tlak. My jsme ale výsledek
uhlídali a tři body ukořistili. Každopádně Újezdec je hodně těžký a nepříjemný
soupeř.“

SK Radslavice
Klenovice na
Hané

„Herně se nám utkání vůbec nevydařilo.
Kdybychom dostali čtyři branky, tak by
se nebylo čemu divit. Dostali jsme dva
a my dali kontaktní gól. V šatně jsme si
o poločase něco vyříkali a do druhé půle
nastoupili úplně jinak, z čehož jsme vytěžili dva góly a otočili zápas. Jsem rád, že to
kluci nevzdali, když prohrávali, a šli za vítězstvím, i když to herně nebylo kdovíjak
atraktivní. Toho si moc cením.“
(jč)

Hodnocení zápasu trenéra
Vladimíra Horáka:

Branky: 2. Šimeček, 34. Matyáš – 39. Prášil, 75. a 77. Všianský. Rozhodčí: Vachutka – Matulík, Dokoupil. Žluté karty: 32.
Suchánek, 80. Rada – 80. Pokorný. Diváků: 102. Sestava: Pokorný – Frys, Cetkovský, Šlézar, César – Prášil (69. Pokorný),
Dreksler, Grepl, Rozehnal, Popelka (46.
Spálovský) – Všianský. Trenér: Vladimír
Horák.

2:3
(2:1)

ždopádně to byl mnohem lepší výkon
než minulý týden v Mostkovicích. Kluky
musím pochválit, i když nějaké chyby by
se našly. Každopádně makali a dřeli.“

Otaslavice slavily po penaltách, Pivín dál jede na vítězné vlně

I.B třída skupina A

„Velice důležité utkání pro naše mužstvo. Abychom se dostali zpátky do
herní pohody. Potřebovali jsme bodovat. Chtěli jsme na hřišti nechat
maximum. V celém zápase jsme byli
aktivnější. Vypracovali jsme si spoustu šancí, ale nezvládali jsme koncovku.
V prvním poločase jsme neproměnili
penaltu. Na obou stranách stáli dobře připravení gólmani, kteří rozhodli
o tom, že utkání skončilo po 90 miHodnocení trenéra Smržic
nutách bez branek. Penaltový rozstřel
Petra Gottwalda:
přinesl druhý bod pro nás. Díky HoS trenérem se bohužel nepodařilo telefonic- novi, který zlikvidoval tři pokutové
ky spojit.
(jč) kopy soupeře. Všem hráčům velké
díky za bojovnost. Nejlepším hráčem
na hřišti byl Koudela, který motivoval
celé mužstvo.“
podařilo srovnat po začátku druhého
poločasu z pokutového kopu, trefil se
Zbožínek. Už to vypadalo na dělbu bodů
a domácí hráči možná předem začali přemýšlet nad rozstřelem, protože chvilka
nekoncentrovanosti stačila k tomu, aby
hosté v nastaveném čase strhli vítězství na
svoji stranu, podruhé v zápase se prosadil
Masopust, takže všechny body putovaly
nakonec do Třeštiny.

Hodnocení trenéra Určic
Pavla Zbožínka:

„Nám se ten zápas vyvíjel dobře, protože jsme se dostali do vedení. Poté
jsme ale po chybě obdrželi branku,
která neměla padnout, což byl zásadní
okamžik pro vývoj utkání. To nás samozřejmě mrzí, protože jsme cítili, že
zápas můžeme vyhrát. Snažili jsme se
nějakým způsobem korigovat utkání
v náš prospěch, skórovat, což se bohužel nepovedlo“

Halouzka (90. Jansa). Trenér: Lukáš
Koláček.
Sestava Protivanova: Piták – Z.
Pospíšil, Dvořák, Milar, M. Sedlák –
Kropáč (52. Liška), V. Nejedlý (78.
Hodnocení trenéra Kostelce
T. Pospíšil), F. Pospíšil, Sekanina, D.
Jaroslava Klimeše:
Sedlák (80. T. Pospíšil) – Grmela
„Uválčili jsme cenný bod. V prvních (86. R. Sedlák). Trenér: Milan Piminutách jsme byli lepší na míči, ale ták.
soupeř zabral a dokázal nám dát gól.
Hodnocení trenéra Čechovic
My jsme se zkoncentrovali a těsně
Lukáše Koláčka:
před koncem poločasu jsme vyrovnali. Ve druhé půli nám prakticky „Já bych hodnocení rozdělil na dvě
odešla záloha, měli jsme těžké nohy části. V první řadě velká radost z výa neběhali jsme, tak jak bychom měli. hry. Probíhaly zde hody, takže jsme
Naštěstí jsme to ustáli, ale je potřeba, rádi, že jsme divákům nabídli dobré
abychom lépe drželi míč. Nakonec utkání. První poločas jsme ale nehráli
dobře. Byli jsme všude pozdě a nedůbod bereme rádi.“
razní v osobních soubojích, takže jsme
Sokol
v poločase prohrávali. O poločase
echovice
jsme si řekli, že musíme hrát trochu
4:2
SK
(1:2)
jinak a proběhlo nějaké střídání. Poté
Protivanov
jsme byli trpělivý, lepší na míči, což
Branky: 23. Halouzka, 62. Běhal, 67. jsme potvrdili góly a za druhý poločas
a 90. Novák – 6. F. Pospíšil, 36. V. Ne- si hráči určitě zaslouží pochvalu. Otojedlý. Rozhodčí: Brázdil – Kučera, čit takto zápas se nepovede pokaždé.
Spurný. Žluté karty: 39. Klimeš, 43. Každopádně si musíme rozebrat ty
Haluza, 66. Lakomý, 81. Hanák – 68. góly, co jsme dostali po našich chyM. Sedlák. Diváků: 150.
bách, protože to se nesmí příště opaSestava Čechovic: Klimeš – Běhal, kovat.“
Haluza, Walter (46. Matula), Hanák –
Novák, Lakomý, Kolečkář, Muzikant Hodnocení trenéra Protivanova
Milana Pitáka:
(62. Chmelík) – Jahl (74. Klváček),

Peka (78. Baláš), Móri, Zatloukal (85.
Navrátil) – Vymazal (75. Hruban),
Klimeš, Popelka, Grulich – Lužný,
Preisler. Trenér: Jaroslav Klimeš

1
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DRŽOVICE, PROSTĚJOV Ve
třetím kole narazily fotbalistky
Držovic na asi nejsilnějšího soka
v Moravskoslezské divizi žen.
Holešovské holky zvládli ve dvou
utkáních nastřílet dvacet gólů,
což je neskutečná bilance, která
u soupeřů budí okamžitý respekt.

DRŽ
HOL

Nicméně k překvapení všech do
vedení se dostali domácí, a první
poločas odehrál regionální zástupce jako vyrovnanou partii.
Bohužel ve druhém poločase bylo
znát, že na lavičce je pouze jedna
hráčka na střídání a zkušené družstvo hostů si s tím poradilo. Čtyři
góly v závěru utkání položily domácí na lopatky.
„Zápas dopadl podle očekávání, splnili jsme ale, co jsme chtěli. Nebyli
jsme odevzdaným soupeřem, i když

nám chyběla spousta hráček a do zápasu jsme šli ve dvanácti lidech,“ rekapituluje nedělní souboj kouč Jetel.
Zápas to určitě nebyl vůbec lehký,
ale první poločas byl celkem vyrovnaná partie. V 11. minutě se dokonce Držovice dostaly do vedení,
když Klára Frömmlová proměnila
penaltu. Vedení však trvalo pouhých
deset minut a během dalších pěti už
favorit skóre otočil.
„Je to první z tabulky a za dva zápasy
nastříleli dvacet gólů, takže se dalo

čekat, že skóre bude vyšší. Na druhou stranu zápas odchytala Tereza
Dorotovičová, která hraje v útoku.
Ale musím říct, že chytala výborně
a klidně by mohla nastupovat jako
brankářka,“ prozradil trenér Držovic. Kvůli nedostatku hráček a žádné
možnosti řádně prostřídat docházely ve druhém poločase domácím
síly. To vycítil soupeř a zvýšil otáčky
zápasu, což vedlo od šedesáté minuty ke kanonádě, kdy Holešovské
holky zasadily čtyři přesné zásahy,

a o osudu utkání bylo rozhodnuto.
„Bez ohledu na skóre holky odehrály dobrý zápas, musely uběhat
celých devadesát minut a byly tam
některé dobré pasáže ve hře, takže
já jsem spokojený,“ shrnul zápas Tomáš Jetel.
Posbírat nějaké body budou moci
držovické fotbalistky již tuto sobotu
na trávníku Uherského Brodu. Zápas začíná ve 13:00 hodin.
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

1
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MOSTKOVICE, PROSTĚJOV Ani
ve třetím kole se zatím ženskému
týmu z Mostkovic nepovedlo posbírat nějaké body. Na jejich hřiště
přijely soupeřky z Vlkoše, které byly
nahecované z předchozího zápasu,
kdy naložily Držovicím sedmičku.

MOS
VLK

Tentokrát si přijely pro skalp druhého prostějovského zástupce v ženské
soutěži.
Utkání nezačalo pro domácí dobře. Mostkovice nezachytily tempo soupeře a už ve
dvacáté minutě prohrávaly. „Vlkoš byl jednoznačně lepší. Oni nás vůbec nepouštěli
do nějaké kombinace a my jsme nestačili
jejich rychlosti. I technicky byli lepší, ale
my jsme si zvládli také vypracovat nějaké
šance, hlavně v prvním poločase, kdy jsme

nastřelili tyčku a posléze břevno,“ popsal
Večerníku průběh utkání trenér Robert
Karafiát.
Bohužel po neproměněných šancích
přišel trest v podobě dalších gólů a do
poločasu to bylo už o čtyři branky. Ve
druhém poločase se fotbalistky Vlkoše,
uklidněné výsledkem, soustředily na
udržení pohodlného náskoku a trochu
zpomalily tempo. Poté přišel přeci jen
jeden gólový zářez i na straně domá-

cích. Hana Ptáčníková se opřela do
míče před vápnem a krásnou střelou
zajistila svému týmu alespoň čestnou
trefu. Nicméně to už byla jen taková
menší kosmetická úprava skóre, neboť
Vlkoš přidala ještě dvě branky a nadělila našemu regionálnímu zástupci celkem šest branek.
„Ve druhém poločase se soupeř trochu
zpomalil, ale i tak jsme nedokázali proměnit držení míče na nějakou větší šanci.

Druhý poločas vypadal víceméně jako ten
první, alespoň jeden čestný gól se nám podařilo ke konci trefit,“ vylíčil trenér.
Mostkovičanky mohou první body získat
už tuto neděli od 14:00 hodin, ale nebude
to jednoduché, jelikož Holeškovské holky
nastřílely v posledních dvou zápasech dvacet branek.
Statistiky z utkání a výsledkový servis
s průběžnou tabulkou najdete
na straně 26

Držovice statečně vzdorovaly lídrovi Mostkovianky nestaily na soupeky z Vlkoše

Branka: 3. Poles – 18. Žouželka. Rozhodčí: Petrásek – Kundrát, Matulík.
Žluté karty: 71. Kvapil, 83. Dokoupil –
20. Burian. Diváků: 45. Sestava Jesence: Kýr – Žouželka, Ullmann, Burian,
Křeček (57. Kořenek) – Čížek, Poles,
Ošlejšek (46. Laštůvka), Jurník – Tichý,
Navrátil. Trenér: Petr Tichý st.
Těžký soupeř z Nových Sadů hostil na
svém hřišti Jesenec a vstupoval do zápasu jako mírný favorit. Byli to ale hosté,

(1:1) PK

1:1

Smržice nestaily na Teštinu, Jesenec prohrál na penalty

I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

KONICE, PROSTĚJOV Sedmým
kolem také pokračovala I.A třída,
kde ve skupině „A“ za Prostějovsko
válčí Konice. Hned od úvodních
minut bylo zřejmé, že tým z Leštiny bude nepříjemný soupeř. To
se hned potvrdilo, když se hosté
dostali do vedení a tento výsledek
vydržel až do poločasu. Domácí to
ale nepoložilo a po dobrém výkonu
v druhé půli se nakonec mohli radovat z výhry.
„Leština sice byla před zápasem poslední, ale my jsme přes týden museli
zapracovat na psychice hráčů po té

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV
Středeční předehrávka Krajského přeboru neubrala moc sil týmu kolem trenéra Davida Kobylíka a hned v sobotu
už na Kralice čekal další soupeř v podobě Velkých Losin. Dva domácí zápasy
v jednom týdnu jsou pro fanoušky radost a tu jim udělal i konečný výsledek

FC KNH
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dal soupeř gól. My jsme samozřejmě
nerezignovali, napadali jsme soupeře
a hráli důrazně. I díky tomu se nám
podařilo zápas otočit ještě v prvním
poločase. Ve druhé půli začal hrát
soupeř na tři obránce a agresivněji,
naštěstí jsme to uhráli. Jsem rád, že
máme ty mladé kluky, kteří nastoupí
a odehrají ten zápas dobře, takže já
jsem spokojený.“

PROSTĚJOVSKO Hned dvě regionální derby nabídlo víkendové sedmé kolo I.A třídy skupiny
„B“ Olomouckého KFS. Už v sobotu se utkal v derby Plumlov s Určicemi. Po vyrovnaném prvním
poločase nakonec zvládl udržet výhru domácí tým. Ještě jedno místní derby se odehrálo o den
později v Čechovicích, kam přijel zkusit ukrást tři body Protivanov. To se nakonec nepovedlo,
přestože byl zápas dlouhou dobu napínavý. V dalších zápasech si Kostelec odvezl bod z Brodku
u Přerova a Lipová nasázela s přehledem „bůra“ Slavonínu.
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!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu!

OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
8. kolo, neděle 23. září, 10.00
hodin: Lipová – Horní Štěpánov
(pátek 21.9., 17.30, hřiště Brodek
u Konice), Otaslavice – Vrahovice
(sobota 22.9., 10.00), Mostkovice – Kostelec na Hané, Nezamyslice – Smržice „B“, Ptení – Určice
(10.30), Výšovice – Přemyslovice
(13.00).

OKRESNÍ PØEBOR
STARŠÍCH ŽÁKÙ:
8. kolo, sobota 22. září, 10.00 hodin: Protivanov – Plumlov (9.00),
Mostkovice – Brodek u Prostějova,
Klenovice na Hané – Určice, Pivín – Hvozd (neděle 23.9., 13.00),
Kralice na Hané – Brodek u Konice / Horní Štěpánov (neděle 23.9.,
13.00).

FLY UNITED KRAJSKÁ
SOUTÌŽ MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
3. kolo, sobota 22. září, 14.00 hodin: Řetězárna – Kralice na Hané
(10.00), Loštice – Haná Prostějov,
Troubky – Smržice.

FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
8. kolo, sobota 22. září: Olšany –
Dub nad Moravou (9.00), Čechovice – Šternberk (10.45), Zábřeh –
Němčice nad Hanou / Nezamyslice
(11.45), Konice – Mohelnice (neděle 23.9., 9.00).

FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
8. kolo, sobota 22. září: Čechovice – Šternberk (9.00), Zábřeh –
Němčice nad Hanou / Nezamyslice
(10.00), Olšany – Dub nad Moravou (10.30), Konice – Mohelnice
(neděle 23.9., 10.45).

SpSM – U12 JIH:
6. kolo: 1.SK Prostějov – Jihlava
(sobota 22.9., 14.30).

SpSM – U13 JIH:
6. kolo: 1.SK Prostějov – Jihlava
(sobota 22.9., 14.30).

MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ
LIGA U14:
6. kolo: 1.SK Prostějov – Zbrojovka
Brno (středa 19.9., 14.00, Ol KFS –
Kulička, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ
LIGA U15:
6. kolo: 1.SK Prostějov – Zbrojovka
Brno (středa 19.9., 15.45, Kulička –
Ol KFS, Ol KFS).

KRAJSKÁ SOUTÌŽ
DOROSTU, SK. „B“:
8. kolo, sobota 22. září: Protivanov / Brodek u Konice – Němčice
nad Hanou / Brodek u Prostějova (11.00), Pivín – Nezamyslice
(13.00), Plumlov – Otaslavice (neděle 23.9., 10.00).

KRAJSKÁ SOUTÌŽ
DOROSTU, SK. „A“:
8. kolo: Slavonín – Olšany (sobota
22.9., 13.00).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR
DOROSTU:
8. kolo, neděle 23. září, 10.00
hodin: 1.HFK Olomouc „B“ – Konice (sobota 22.9., 13.00), Určice
– Chomoutov, Čechovice – Mohelnice.

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“
mladší:
8. kolo: Havířov – 1.SK Prostějov
„B“ (sobota 22.9., 13.15, MS KFS –
Šamárek, MS KFS).

´
menicko

´
´
zapasove

Pondělí 17. září 2018
www.vecernikpv.cz

Plumlov porazil v derby Určice a Čechovice Protivanov

I.A třída skupina B

ci prosadil střídající Skalník – 2:2.
„Standardní situace byly tentokrát
perfektní a podařilo se nám z nich
i prosadit,“ vylíčil trenér. Penaltová
Plumlov
loterie tentokrát přála hostům, kteří
v šesté sérii uspěli oproti domácím,
3:1
TJ Sokol
(3:1)
a tak druhý bod putoval do ČernovíUrice
ra.
(jč)
Statistiky z utkání najdete
Branky: 25. a 45. Chmelař, 42. Kotlán
na straně 26
– 19. Hejduk. Rozhodčí: Dokoupil –
Šmíd, Horák. Žluté karty: 16. Slezák.
Červené karty: 89. Halouzka. Diváků: 105.
Sestava Plumlova: Simandl – Kutný,
Kiška, Ševcůj, Vysloužil – Parák, Bureš
Kraličtí na to mají jen necelý týden, protože (73. Aujezdský), Zabloudil, Kotlán
už v sobotu nastoupí proti dobře hrajícím (90. Voráč) – Kratochvíl (60. Fajstl),
Opatovicím. „Na každý zápas jedeme Chmelař (60. Hladký). Trenér: Pavel
s úmyslem vyhrát a získat tři body, takže Voráč.
ani Opatovice nebudou výjimkou. Ten Sestava Určic: Števula – Slezák,
tým bude určitě nahecovaný, protože po- Zbožínek, Mlčoch, Kotlán – Hejduk,
stoupili a budou chtít vyhrát. Hrají dobře, Zelina, Šnajdr (83. Sosík), Menšík –
agresivně a mají motivaci a my musíme Mikulka (46. Kaprál), Halouzka. Trepřijet s pokorou a pokusit se bodovat,“ shr- nér: Pavel Zbožínek.
nul plán David Kobylík.
(jč)
Hodnocení trenéra Plumlova
Statistiky z utkání a výsledkový servis
Pavla Voráče:
s průběžnou tabulkou najdete
„Vyhráli jsme. Možná jsem to ani
na straně 26
nečekal, protože jsme hráli hodně
oslabení o čtyři hráče, kteří patří do
základní sestavy a na které se hodně
spoléháme. Oni mají určitý standard,
ale posléze jsem zjistil, že i Určice nebyly úplně kompletní, takže to nám
asi také pomohlo. Zpočátku to byl
vyrovnaný zápas, oba týmy se snažily
držet míč a z první vetší šance nám

BODY S ČERNOVÍREM

KRALICE ZTRATILY V PŘEDEHRÁVCE

Kralice emočně vypjatý souboj s Losinami zvládly

KRALICE NA HANÉ Ve středeční
předehrávce 15. kola Clean4you
okresního přeboru narazili domácí
fotbalisté Kralic na Černovír. Svěřenci kouče Kobylíka nastoupili do

FC KNH
ČER

zápasu bez svého nejlepšího střelce
Cibulky. A bylo to znát. Po prvním
poločase prohrávali 2:1, ale ze závěrečného tlaku se jim podařilo
skóre vyrovnat. Tlak v penaltovém
rozstřelu ovšem lépe zvládli hosté,
když v šesté sérii strhli konečnou
výhru na svoji stranu.
Už v 21. minutě se mohli hosté radovat z vedení, černovírský Pulkert

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ
PŘEBOR:
K

letos slavíme jubileum...
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KOLA

OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku

ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

BRODEK U PROSTJOVA

Brodek o uplynulém víkendu slavil hody, a kdo fandil fotbalu, mohl se podívat na kvalitní utkání domácích s Výšovicemi. I podle postavení obou týmů
v tabulce se dal očekávat vyrovnaný zápas. Hosté z Výšovic šli v prvním
poločase do vedení, domácí brzy po změně stran vyrovnali. Tři minuty před
koncem ale vstřelili vítěznou branku a se štěstím brali všechny tři body.

KOLA

SM LÍK
TJ HORNÍ ŠTPÁNOV
Tak tohle si tým ze západu regionu rozhodně nezasloužil. Jak to tak
někdy bývá, kdo chce hrát otevřený a pohledný fotbal, gólově na to doplatí. Přesně to se stalo Hornímu Štěpánovu ve Vrchoslavicích, kde
domácí s povděkem kvitovali, že konečně nepřijel soupeř s přísně defenzivní taktikou. Byla z toho kanonáda, která by zaujala i v hokeji, natož
ve fotbale.

PROGNÓZA NA 8. KOLO
aneb Veerník pedpovídá
TJ Sokol Držovice VS. Haná Nezamyslice
Tip
Jednoznačný průběh tohoto utkání může zhatit pouze Veerníku:
pověstné klopýtnutí favorita, které hlodá někde vza4:1
du v myslích jako pověstný červ hluboko v jablku.
Držovice doma obdržely jedinou branku, která může dostat nějakého
toho společníka.
Tip

Veerníku:
FK Skalka 2011 VS. Sokol Urice B
Ve Skalce se asi nebudeme moci těšit na příliš fotbalové
3:2.
krásy, spíše urputný souboj o každý míč a v důsledku
o každý bod. Skalka nezačala špatně a bude chtít doma nějaký ten bodík
přidat.

VS.

Tip
Veerníku:

Sokol Vrahovice
Sokol Vrchoslavice 1946
Vrchoslavice se už v nižší soutěži otrkaly a venku nemají
2:4
nijak špatnou bilanci. V jejich snaze o udržení se na špici
tabulky by Vrahovice neměly být nepřekonatelnou překážkou. .
FK Výšovice VS. TJ Tištín
Souboj týmů z klidnějšího středu tabulky. Přesto prognóza hovoří jasně – Tištínu se venku nedaří a domácí
by rádi uklidnili výkony jako na houpačce. O branky by
neměla být nouze.

Tip
Veerníku:

TJ Horní Štpánov VS. Sokol Brodek u Pv
Šlágr tohoto kola, oba týmy patří k ozdobám okresního
přeboru. Na vrchovině se nevyhrává, jenže Brodku
u Prostějova se letos na venkovních hřištích náramně daří.

Tip
Veerníku:

Jiskra Brodek u Konice VS. FC Dobromilice
Dosavadní výsledky hovoří pro domácí Jiskru, která
doma dominuje na rozdíl od mizerných venkovních
výsledků Dobromilic. Nic by na tom nemělo změnit ani
blízké postavení obou mužstev v tabulce.
Sokol Vícov VS. Sokol echovice B
Vícov pochopitelně nemůže v Krumsíně využít natolik
domácího prostředí, jenže rezerva Čechovic je venku zatím bezradná. Posily z „A“-týmu čekat nemůže, takže by
nakonec „domácí“ měli bodovat.

5:2

2. Karel Gryc (TJ Horní Štěpánov)
Petr Zahradníček (TJ Sokol Držovice)
Borja Solano Valina (TJ Sokol Držovice)
5. Bernard Bošek (Sokol Vícov)
Miroslav Musil (Haná Nezamyslice)
Vojtěch Vávra (Sokol Vícov)
Pavel Foret (Sokol Čechovice B)
Jakub Špaček (FC Dobromilice)
Kristián Koukal (FK Výšovice)
Libor Němec (TJ Horní Štěpánov)
12. Zdeněk Fildán (FK Výšovice)
Radek Soldán (Sokol Brodek u Pv)
Patrik Richter (FC Dobromilice)
René Jurčík (Sokol Vrchoslavice 1946)
Martin Dostál (Sokol Vrchoslavice 1946)
17. Michal Rochla (FC Dobromilice)
Zdeněk Blumenstein (FC Dobromilice)
Jakub Mojtek (TJ Tištín)
David Bosák (TJ Tištín)
Miroslav Němeček (Sokol Čechovice B)
Ondřej Halouzka (Sokol Určice B)
Marek Skoumal (Sokol Čechovice B)
Lukáš Fiferna (TJ Sokol Držovice)
Jiří Fojt (TJ Horní Štěpánov)
Jan Zatloukal (Jiskra Brodek u Konice)
Zdeněk Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
Petr Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
David Kolář (Jiskra Brodek u Konice)
Josef Meluzín (TJ Horní Štěpánov)

VRAHOVICE SI VYSTŘÍLELY TŘI BODY
Domácí kanonýr Jan Studený zase pálí ostrými

VRAHOVICE V sedmém kole Okresního přeboru-II. třídy na sebe
narazila mužstva Vrahovic a Brodku u Konice. Domácí zatím neprožívají úplně pohodový vstup do nové sezóny a osmé místo není to, kde by rozhodně chtěli být. O dvě místa hůř na tom je Brodek,
který zatím vybojoval pouze dvě výhry. V sobotním odpoledni to
tedy měl být zápas dvou týmů, které se potřebují odrazit k lepším
výkonům. Gólů, které padaly doslova od prvních minut, byl nakonec plný půltucet. Spokojenější byl favorit, jemuž v posledních
sezonách utekl postup do krajské třídy jen o pověstný vlásek.
Večerník vše sledoval ve svém pravidelném šlágru.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
Kolem vrahovického hřiště usedla necelá stovka diváků a domácí stánek opět
potvrdil, že patří mezi ty, kam v nejvyšší
okresní soutěži chodí průměrně nejvíce
lidí na fotbal. Asi i proto se Vrahovičtí
od prvních vteřin pustili do útoku, který
hned po dvou minutách vykrystalizoval
v první branku. Loňský nejlepší střelec
přeboru Jan Studený otevřel gólový
účet utkání pohotovou střelou zpoza
vápna - 1:0. Ovšem z vedení se Vrahovice radovaly pouhých osm minut. V 10.
minutě prostřelil gólmana Krče Burget
a bylo opět srovnáno – 1:1. Dlouhé minuty pak hra na hřišti postrádala atraktivitu a oba týmy se vyznačovaly velkými
nepřesnostmi. Byli to ale hosté, kteří se
mohli dostat do vedení, když lehce laxní
obrana domácích nevyplňovala volné
prostory a hráči Brodku až příliš lehce
přecházeli mezi obránci do palebných
pozic. Skóre v poločase ale nakonec zůstalo vyrovnané.

VRA
BRO u K

4:2

Od druhé půle mohli diváci vidět
úplně jiný tým než v první části utkání. Vrahovice převzaly iniciativu a čím
dál více měly v držení míč. Převážně
kanonýr posledních ročníků Jan Studený byl ve vápně nejvíce vidět a svojí
dobrou hrou hlavou představoval
nebezpečí pro branku hostů. Územní převahu však vrahovičtí plejeři
nedokázali využít a nakonec to byli
hosté, kdo se mohl ujmout vedení.
Po špatné domluvě obránců propadl

VIDEO & FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Bohužel pro Brodek v ofsajdu chycený David Kolá, který se jen o centimetry uvolnil
díve od obránce, než bylo poteba.
Foto: Jakub ermák

míč přímo ke Koudelkovi, ale díky
rychlému zákroku Krče zůstal stav
vyrovnaný. Pouze ale do 50. minuty,
kdy na polovině Varga krásně poslal
míč mezi obránci do běhu Studenému, ti jeho náběh včas nezachytili,
útočník si počkal, položil si gólmana
a s přehledem poslal domácí podruhé
do vedení – 2:1. O osm minut později
se nechal stoper Brodku školácky obrat o míč a Studený dovršil hattrick –
3:1. Marné byly protesty hostů, že se
jednalo o faul... V 60. minutě napřáhl
z dobrých dvaceti metrů Kolář, ale
střela postrádala potřebnou razanci,
a tak měl brankář dost času, aby se

přesunul k levé straně, kam pokus
směřoval. Úplné uklidnění přidal
v 78. minutě Alexy, který se po centru
z pravé strany nejlépe zorientoval ve
vápně a z otočky obstřelil brankáře –
4:1. Hosté napjali síly do závěrečného
tlaku ještě se zápasem něco udělat, ale
času nezbývalo mnoho. Přišlo už tak
jen čestné snížení v poslední minutě
zápasu, Jan Zatloukal si udělal prostor
na hranici vápna a skákavý míč trefil
dobře nártem. To už ale nic nezměnilo na tom, že tři body zůstanou ve
Vrahovicích.
Statistiky z utkání a průběžnou tabulku soutěže najdete na straně 26

Pozápasové hodnocení trenér
Martin PROCHÁZKA – Sokol Vrahovice:
„Bylo to vydřené vítězství po katastrofální první půlce.
Hráči ještě byli asi na hodech, protože ta hra byla strašná...
Po menším tajfunu v kabině o poločase si vzali moje slova
k srdci, začali více používat hlavu, hráli lépe a podařilo se
nám dát tři góly, takže druhá půle byla rozhodně lepší, za
tu jim chci každopádně poděkovat, protože tu už poctivě
odmakali. Chtěl bych zejména poděkovat kapitánovi týmu
Honzovi Studenému, který zápas prakticky rozhodl svým
hattrickem a podal výborný výkon.“

Patrik MÜLLER – Brodek u Konice:
„Myslím, že jsme nepodali špatný výkon, bohužel
jsme dokázali zúročit naše šance a přetavit je v branky.
Jinak nechci hledat nějaké chyby, ale pochválit kluky
za výkon. Příští týden doma musíme zlomit to neproměňování šancí a vyhrát před domácím publikem.
Musím pochválit místní areál a hřiště, které mají velice
pěkné.“

www.vecernikpv.cz

7. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
Sokol Čechovice B
FC Dobromilice

3:1
Tip
Veerníku:

2:1
Tip
Veerníku:

2:0

POADÍ KANONÝR
1. Jan Studený (Sokol Vrahovice)

Pondělí 17. září 2018
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2:4
(0:2)

Branky: 81. a 87. Foret – 16. a 49.
Špaek, 18. Richter, 83. Blumenstein.
Rozhodí: Hubený – Kolík, Hubený.
Bez žlutých karet. Divák: 80.
echovice: Podešva – Kravák, Šobr,
Vybíral, Kupka – Wolker (34. Nmeek), Kumstát, Foret, Kupka – Frys,
Lachman. Trenér: Rudolf Valný.
Dobromilice: Drnovský – Bako,
Ryška, Rochla (62. Svozílek), Václavík – S, Richter (81. Obrua), Kubíek, Ryška, Žondra – Šenkyík (75.
Šoc), Kratochvíl (53. Blumenstein).
Hrající trenér: Michal Rochla.
Pohledem trenér
Rudolf Valný: „K zápasu jsme se sešli ve velmi malém potu. Do utkání
jsme vstoupili bez toho, co jsme si
ekli v šatn. Nechali jsme soupee
na naší polovin až moc voln, bez
dostupování. Nkteí hrái nehráli na
sto procent, ímž ubližují ostatním
hrám. Chybla disciplína a zasloužen jsme prohráli. Chci se vyvarovat
takovýchto zápas, kdy nco eknu
v šatn, co máme hrát, na hišti se pak
dje úpln nco jiného.“
Michal Rochla: „Já si myslím, že
to bylo jednoznané vítzství. Mohli jsme mnohem více rozhodnout
v prvním poloase, kdy jsme také zahodili penaltu. Nakonec jsme trplivou hrou dotáhli utkání do vítzného
konce. Zasloužená výhra.“

Haná Nezamyslice
Sokol Vícov

2:4
(2:1)

Branky: 7. Musil, 26 Oulehla – 86.
a 90. Bošek, 30. Vávra, 83. Zapletal. Rozhodí: Svozil – Procházka,
Crhan. Žluté karty: 67. Pidal, 67.
Hájek, 78. Musil – 60. Brabec. Divák: 60.
Nezamyslice: Mik – Machálek, Dostálík, Stejkora, Pidal (84. Plucnar)
– Kiriljuk (78. Moravec), Ošádal,
Hájek, Musil – Oulehla, Špika (75.
Flajzar). Trenér: Michal Lakomý.
Vícov: Brabec – M. Pliska (61. Bártlík), Humpolíek, Studený, Chytil –
Ježek (66. Zapletal), Vávra, Tesaík,

Svtlík – P. Pliska (88. Štuler), Bošek.
Trenér: Miroslav Krutovský.
Pohledem trenér
Michal Lakomý: s trenérem se bohužel nepodailo telefonicky spojit.
Miroslav Krutovský: „Zápas jsme
vyhráli, takže spokojenost. Ješt
v prvním poloase jsme prohrávali,
ale podailo se nám otoit a ve výborném závru jsme dali dva góly, které
nám staily k tomu, abychom získali
ti body z utkání.“

TJ Tištín
FK Skalka 2011

2:0
(2:0)

Branky: 12. Rud. Návrat, 15 Mojtek
z penalty. Rozhodí: Nmec – Otáhal, Pinkava. Žluté karty: 30. Rud.
Návrat, 44. P. Hanák – 65. Svozil.
Divák: 69.
Tištín: Koutský – Hýsek, Havlíek,
P. Hanák, Kyselák (87. Kubeš) – Oulehla, Mojtek, Ru. Návrat, Staník –
Bosák (75. J. Hanák), Ro. Návrat (80.
Rehák). Trenér: Zdenk Oulehla st.
Skalka: A. Glouzar – Pikryl, Slamenec, Karásek, Petržela – Spisar,
M. Glouzar, Hýž ál, Filka – Donát,
Bartoník (55. Svozil). Trenér: Roman Pinkava.
Pohledem trenér
Zdenk Oulehla st.: „Soupee jsme
zpoátku zatlaili, hráli jsme aktivn
a podailo se nám vstelit dv branky.
Poté jsme v aktivit dopedu trochu
povolili, soupe zaal uplat ovat svj
fyzický fond, jejich hrái mají výškovou pevahu, takže to byl už spíš
boj až do konce utkání. Naši hrái
si odnesli z utkání pár šrám. Svým
charakterem to bylo spíš remízové
utkání, jsme šastnjším týmem, který splnil povinnost doma bodovat.“
Roman Pinkava: „Soupe hrál disciplinovan, tvrd, využíval domácího prostedí. My jsme se v prvním
poloase vbec neprosadili, pak jsme
zaali dohánt ztrátu, ale doplácíme
na špatnou steleckou produktivitu. Nastelili jsme pouze brankovou konstrukci, což je málo. Terén
v Tištín naší he vbec nevyhovuje.
Je hodn na em pracovat a nezbývá
než vit, že se píští týden doma konen chytneme.“

Sokol Vrchoslavice 1946
TJ Horní Štěpánov

11:2
(7:1)

Branky: 2. Fialka, 14., 40., 70. Konupka, 13. Tomek, 14., 30., 76., 79., 80.
Hradil, 38. Horák – 15. Abrahám, 60.
Nmec. Rozhodí: Peina – Holinka,
Kroupa. Žlutá karta: 60. Fialka (V).
Divák: 87.
Vrchoslavice: M. Jurík – Trávníek,
Holub, M. Hradil, Coufalík (46. R. Jurík) – Tomek (66. Ruber), Fialka, Horák, Machálek – Konupka (70. Dašek),
T. Hradil. Trenér: Miroslav Panáek.
Horní Štpánov: Suchý – Abrahám,
Šudla, Sígl, Bašný – Nmec, Gross,
Klimeš, Hartl (72. ervinka) – Svoboda, Gryc. Vedoucí: Adolf Langer.
Pohledem trenér
Miroslav Panáek: „Konen jsme
narazili na soupee, který hrál za
každých okolností otevený fotbal,
nezabetonoval se ped vápnem, takže
to byla voda na náš mlýn. Využívali
jsme kídelních prostor a už do pestávky se dopracovali k vysokému
vedení. Poté zhruba tvrt hodiny pevzal iniciativu Štpánov, ale pak jsme
pokraovali ve své he. Je to rekordní
výsledek, doufám, že jsme nevystíleli všechny patrony. I díky soupei
vidli diváci hern velmi kvalitní
utkání.
Trenér Horího Štpánova Adolf Langer
se z rozhodnutí klubového vedení k zápasm nevyjaduje.

Sokol Určice B
TJ Sokol Držovice

0:3
(0:2)

Branky: 12. Šastný, 40. Solano, 58.
Zahradníek z penalty. Rozhodí:
Grulich – Ille, Mašek. Žlutá karta: 70.
Fiferna (D). Divák: 80.
Urice B: Pokorný – Grulich (56.
Muziká), Slezák, Žáek, Pospíšil –
Berák, Antoníek, Ježek (46. Hýbl),
Šnajdr – Kouil, Stebský (46. Kadlec).
Trenér: Karel Vlach
Držovice: Budaj – Furmanets, Štverák, Procházka (88. Maška), Valenta
– Šastný, Solano, Valach (76. Štpánek), Fiferna (85. Popelka) – Zahradníek, Srbený (56. Apalovi). Trenér:
Jindich Skácel.

Pohledem trenér
Karel Vlach: „Vdli jsme, že k nám
pijede kvalitní, tžký soupe, což se
potvrdilo. Držovice mají bhavý manaft, který naši hrái nestíhali pokrývat.
Prakticky jsme nevystelili na branku,
takže jsme nemohli oekávat píznivý
výsledek. Držovice nás pehrávaly a po
zásluze si odvezly ti body.“
Jindich Skácel: „Prbh utkání odpovídal postavení obou mužstev v tabulce. Utkání jsme mli po celý zápas
pod kontrolou, odehráli jsme ho bez
zranní a s jedinou žlutou kartou. Kdybychom byli produktivnjší, mohlo
utkání skonit i vyšším rozdílem.“

Sokol Brodek u PV
FK Výšovice

2:1
(0:1)

Branky: 49. Pi os z penalty, 87. Soldán – 37. Olbert. Rozhodí: L. Kaplan – M. Kaplan, Krátký. Žluté karty:
46. Typner – 49. Koukal, 66. Fildán.
Divák: 130.
Brodek u Prostjova: Vystavl – Hanák, Krejí, P. Soldán, Masa – Typner, Pi os (71. Zboil), R. Soldán,
Hochman – J. Matoušek (74. Smejkal),
Zatloukal. Trenér: Pemysl Slouka.
Výšovice: Horák – Krajíek, Kozdas,
Škultéty, Krmá – Fildán, Kaprál, Kivinka, M. Okleštk (29. Olbert) – Dostál, Koukal (69. Škop). Vedoucí týmu:
Kristián Koukal.
Pohledem trenér
Pemysl Slouka: „Výšovice potvrzovaly vysokou úrove z pedchozích
kol, zápas byl oboustrann kvalitní
a stoprocentn vyrovnaný. Problémy
nám dlali zejména vysocí hrái soupee. Nám pálo v závru zápasu štstí, když jsme vstelili vítznou branku.
Rozhodn tedy v tomto pípad nevyhrál lepší, ale šastnjší tým, o to
více si tí bod s takovým soupeem
vážíme.“
Ludk Olbert: „Mli jsme problémy
se sestavou, protože máme zranné dva
hráe, na prbh utkání to ale nemlo
vliv. Z mého pohledu hra píliš kvality
nepobrala, utkání bylo vyrovnané až do
samého závru, kdy jsme bohužel inkasovali druhou branku. Vyhrál šastnjší tým, který si k místním hodm
nadlil ti body.“
(tok, j)
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PROSTÌJOV MÁ NOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM
Stranu pipravil: Petr Kozák. Texty: Ladislav Valný. Foto: Pavel Lebeda a Jakub ermák

Pásku přestřihl také ministr. A přijeli i šéfové českého sportu
„Hala je určena zejména mládeži,“ potvrdil Miroslav Černošek

PROSTĚJOV Novou halu Národního spotovního centra mohou od čtvrtka 13. září využívat lidé v Prostějově. Moderní
víceúčelové zařízení, které až dosud ve městě chybělo, přišlo
na téměř 135 miliónů korun. Převážnou část nákladů pokryla
více 110 milionová dotace z ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, zhruba třinácti milióny přispěl také Olomoucký
kraj a statutární město Prostějov vložilo do celého projektu
pozemek Za Kosteleckou ulicí.
Třípodlažní objekt haly, který vyrostl
na okraji Prostějova v prostoru za velodromem a mezi tenisovými kurty i
Víceúčelovou halou-zimním stadiónem,
ukrývá sportoviště pro řadu disciplín.
Konat se tu mohou volejbalové, basketbalové či tenisové turnaje, plocha určitě
bude hostit i malé fotbalisty či florbalisty
a k přípravě má sloužit také hokejistům.
Nechybí ani tribuny pro necelou
pětistovku diváků. „Hrát se zde budou mistrovské zápasy mládežnických
výběrů,“ prozradil Ivan Pospíšil, ředitel
Národního sportovního centra.
Budova nebude primárně sloužit
profesionálním sportovcům. „Hala
je určena zejména pro prostějovské
základní a střední školy. Rozzářené
dětské oči, které viděly, v jak pěkném
prostředí mohou sportovat, jsou pro
mě velkou odměnou,“ nechal se slyšet
Miroslav Černošek z představenstva
spolku Prostějov olympijský, jehož
členem je kromě zmíněných institucí
- města Prostějova a Olomouckého
kraje také Tenisový klub.

„V Prostějově vyrostla řada skvělých
reprezentantů. Doufám, že nová hala
pomůže k tomu, aby se zde objevili
další. K tomu je ostatně také určena,“
souhlasil ministr školství, mládeže
a tělovýchovy Robert Plaga, který
byl hostem slavnostního otevření.
Vedle něj přijeli minulý čtvrtek
do Prostějova i předseda Českého
olympijského výboru Jiří Kejval,
předseda České unie sportu Miroslav Jansta a další významné osobnosti.
Mladým sportovcům, jimž hala bude
sloužit a kteří zaplnili její tribuny do
posledního místečka, popřál sportovní
úspěchy také Miroslav Jansta. Předseda
České unie sportu vyjádřil přesvědčení,
že podobných hal v dohledné době
vyroste v České republice co nejvíce.
„Ta prostějovská je originál. Bylo by
skvělé, kdyby podobný stánek dostaly
děti v každém městě. Všem přeji hodně
úspěchů na palubovce i mimo ni,“ pozdravil prostějovskou sportovní mládež
Jansta.
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Mimoádná píležitost vybízí k mimoádné fotografii. Tento spolený snímek všech malých i velkých sportovc a významných host vznikl práv u píležitosti slavnostního
otevení Národního sportovního centra. Dohromady jej svolal moderátor Petr Salava.
Foto: Pavel Lebeda

Záměr podporovat sport vyjádřil
ministr Plaga, kterého potěšilo,
že v aktuálním rozvrhu haly není
téměř ani jedno volné místo. „Tak
to má být, je třeba využít sportoviště
maximálně. V podobných projektech budeme pokračovat, haly budou
vyrůstat se státní podporou,“ prohlásil
Robert Plaga.
„Rozvoj sportu si dala krajská rada do
svého programového prohlášení. Také
proto jsme podpořili stavbu nové sportovní haly v Prostějově a ze stejného

„Hala vypadá ještě lépe než na projektu,“
usmívá se prostějovská
primátorka A. Rašková

důvodu přišel kraj s novým dotačním
programem, který mohou žadatelé
využívat na obnovu a údržbu sportovních areálů,“ uvedl během slavnostního otevření Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje. Dodejme,
že příprava stavby nové haly začala v
roce 2015. O rok později získal projekt
stavební povolení a samotná realizace
odstartovala vloni.
Bezprostředně po přestřižení pásky celou plochu zaplnily děti prostějovských
sportovních oddílů. Tenisté trénovali

 Jaký na vás nová hala udělala dojem?
o„Je krásná. Ve skutečnosti vypadá ještě lépe než na projektu. Škoda že kolem ní bylo tolik vzruchu, mohla už rokk
sloužit... Ale teď už je to jedno. Myslím, že děti, které v níí
budou hrát a trénovat, se tady budou cítit dobře. A to jee
nejdůležitější.“
 Věříte, že v novém centru vyrostou příští výjimeční
ní
reprezentanti města?
tra
„Těsně před otevřením Národního sportovního centra
ov
jsem se vrátila ze Slovenska. Všichni tam vědí, kde Prostějov
bě
leží, je to díky výsledkům našich sportovců. Dlouhodobě
ky.
šíří slávu našeho města i za hranicemi České republiky.
luVěřím, že to tak bude i v dalších letech. Že se v našich kluelé
bech podaří vychovat hrdé reprezentanty Prostějova i celé
republiky.“

kompletní sestavy elitních českých
celků. Krátké pauzy vyplnila svým
vystoupením zpěvačka Olga Lounová.
„Už se nemůžeme dočkat, až bude trénink,“ shodovali se mladí sportovci při
odchodu z haly.

„Budeme podporovat další takové
stavby,“ potvrdil hejtman Okleštěk
PROSTĚJOV
V Národní sportovní
sp
posta Spocentrum v Prostějově postavil
lek Prostějov olympijský. Te
Ten v roce
založ Sta2015 kvůli stavbě haly založilo
tutární město Prostějov spo
společně s
tenisovým klubem a krajský
krajským úřan
dem. Na otevření proto nechyběl
ani hejtman Olomoucké
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. „„Když si
prohlédnete halu, je jjasné, že
projektant i stavebníci odvedšpičkov práli pořádnou a špičkovou
Okle
ci,“ konstatoval Okleštěk.

Foto: Pavel Lebedaa

PROSTĚJOV Při prohlídce Národního sportovního centra neskrývala spokojenost ani primátorka Statutárního
města Prostějova Alena Rašková, podle níž podobný areál
ve městě dlouhodobě chyběl. „Ve školách jsou tělocvičny,
které neodpovídají parametrům pro mistrovské zápasy.
Roky bojujeme s nedostatkem krytých sportovních ploch.
Národní sportovní centrum nám v tom hodně pomůže,“
míní prostějovská primátorka.
 Město na výstavbu přispělo svým dílem. Byly
vynaložené prostředky adekvátní?
„Město věnovalo pozemek pod halou a přispělo na výstavbu parkoviště, které ovšem slouží například také hokeji. Na
stavbu jsme dali třiadvacet milionů. Když se podíváte na ten
výsledek, můžeme v nadsázce říci, že máme halu zadarmo.
Za takové peníze by ji nikdo nepostavil.“

s Tomášem Berdychem, Radkem
Štěpánkem a Jiřím Novákem, na fotbalisty dohlížel Jan Polák a trenéři
druholigového týmu Oldřich Machala
- Petar Alexejevič. Mladým volejbalistkám a basketbalistům asistovaly

Foto: Jakub ermák

 Co si slibujete od zprovozz
nění nového sportovišt
sportoviště?
„To je jednoduché. C
Chceme,
p
aby děti sportovaly a proto
je
t
důležité, abychom jim k tomu
vy-

tvořili podmínky. Osobně si myslím,
že v takovém prostředí řada mladých
sportovců může odstartovat úspěšnou kariéru. Národní sportovní centrum nám v budoucnu přinese hodně
radosti. Na mezinárodní scéně budou
vyhrávat naši sportovci, kteří vyrostli
v tomto areálu. Věřím tomu.“
 Provoz bude výrazně podporovat i vedení kraje. Z jakého důvodu?
„Výše příspěvku se odvíjí od využití haly. Na školy zřizované krajem
připadne zhruba polovina provozní
doby. Zbývající část volných hodin si
rozdělí prostějovské oddíly a sportovní organizace zřizované městem Prostějov. Tomu odpovídá výše krajského
příspěvku.“
 Budete podobné projekty podporovat i v dalších letech?
„Mám jasnou představu. Každý rok
chceme pomoci nějakému velkému
projektu. V každém regionu našeho
kraje. Nemusí to být zrovna hala, ale
chceme, aby šlo o výraznou sportovní
aktivitu.“

F. Jura: „Takovou halu město prostě potřebovalo“
PROSTĚJOV Otevřením Národního sportovního centra skončila
pro nové sportoviště jedna etapa
jeho historie. Ta hlavní teprve
přichází. Areál začne sloužit mládeži a má před sebou řadu let, kdy
na jeho palubovce budou o úspěchy usilovat volejbalistky, tenisté,
basketbalisté, kde budou trénovat
fotbalisté a hokejisté. „Sluší se poděkovat všem, kteří se na budování areálu podíleli a nevzdali se ani
ve chvílích, kdy ‚být pro stavbu‘
nebylo zrovna populární,“ poznamenal náměstek hejtmana Olomouckého kraje František Jura.

 Proč jste stavbu haly od počátku podporoval?
„Město zkrátka krytou halu s podobným zázemím potřebuje. Že se na
financování podílí stát, pro který byl
vznik národních center pro přípravu
olympijských nadějí prioritou, je pro
nás jenom dobře. Tuto představu
jsem měl od chvíle, kdy projekt startoval.“
 Pomůže nový areál k naplňování spojení hala Prostějov – město sportu?
„Neznám v České republice žádné jiné město podobné velikosti,
které by se mohlo pochlubit tolika

úspěšnými kluby, týmy i jednotlivci.
Všichni se musíme snažit o to, aby
tomu tak bylo i v dalších letech. Bez
odpovídajících tréninkových možností to ale nepůjde. Teď je máme.
Věřím, že i díky tomu budou naši
sportovci i nadále úspěšní.“
 Jsou po otevření Národního
sportovního centra problémy v
oblasti sportu ve městě vyřešené?
„To určitě ne. Před námi je hodně
práce. Bude nutné vyřešit budoucnost plavání ve městě, potřebná je
tréninková hala pro hokejisty, Prostějovu chybí atletický stadion, je
tady otázka fotbalového stánku ve

Sportovní ulici. V některých případech bude možné rekonstruovat stávající zařízení nebo obnovit dřívější
plochy, jinde zřejmě vzniknou zcela
nová sportoviště.“
 Bude mít město na takové projekty potřebné finance?
„Peněz na sport nebude samozřejmě
nikdy tolik, kolik bychom si představovali, ale koncepční přístup nám
umožní využívat je efektivně. Musíme se o to pokusit. Sport je přece
skvělou příležitostí, jak trávit volný
čas. Umí lidí spojovat. Už kvůli tomu
je třeba za něj bojovat. Opravdu stojí
za to sport rozvíjet.“

Námstek krajského hejtmana a prostjovský zastupitel František Jura cítí spokojenost, v pozadí momentáln nejvtší hvzda druholigového eskáka Jan Polák.

milujeme vecerník


rozhovor Večerníku

 

PROSTĚJOV Když Jestřábům po
minulé sezóně odešel přirozený lídr
defenzivy Marek Drtina, potřebovalo vedení hanáckého klubu nutně
najít adekvátní náhradu. Objevilo
ji v sedmadvacetiletém Janu Zdráhalovi (na snímku), odchovanci
extraligového Dynama Pardubice.
Příliš mnoho šancí ve svém mateřském oddílu nedostával, mezi muži
v elitní české soutěži za něj odehrál
necelou stovku střetnutí. Mnohem
víc zkušeností nasbíral v trojnásobku duelů za šest různých celků v
první lize, kde teď nově hájí barvy
Prostějova.

v rámci původního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
yy Jak jste se v jestřábím hnízdě
ocitl?
„S vedením zdejšího klubu jsme
byli v kontaktu delší dobu. Nějaké oťukávání probíhalo vlastně už
několik let za sebou a loni byl ten
zájem o mě odtud docela velký.
Nakonec jsem se však rozhodl pro
Jihlavu s tím, že budu hrát extraligu. Bohužel to dopadlo sestupem
a já se pak na jaře rozhodl, že zkusím změnit prostředí a využít prostějovské nabídky. Pro mě v současnosti ideální volba.“
yy Co tedy vaše dosavadní
dojmy z působení u Jestřábů po
několika prvních měsících?
„Z týmu mám výborný pocit, sešel
se tady kvalitní výběr a vytvořili
jsme dobrou partu. Táhneme za

jeden provaz, určitě máme zajímavý potenciál. Po osobní stránce je
na nějaké větší soudy ještě brzo,
nejsem tu zatím tak dlouho. Zvykám si na jiný herní systém a každopádně mám hodně na čem pracovat, aby to dál bylo ještě lepší.“
yy Bydlíte přímo v Prostějově,
nebo dojíždíte?
„Pocházím ze ‚Dvora Králového‘
a v Prostějově mám tak pronajatý
byt.“
yy Nakolik jste prožíval středeční bitvu s Jihlavou po loňském
působení v Dukle?
„Žádná extra speciální motivace
to pro mě nebyla, prožíval jsem
tenhle zápas podobně jako všechny ostatní - hlavně s touhou vyhrát. Možná mi pomohla znalost
řady spoluhráčů v tom, že člověk
ví, co od nich zhruba očekávat. Ale
po jediné sezóně strávené v Jihlavě
jsem ten zápas nebral nijak zvlášť
prestižně.“
yy Jak jste se coby bek vyrovnával s faktem, že mužstvo v úvodních dvou kolech Chance ligy
inkasovalo hrozivých jedenáct
branek?
„Asi to trochu vypadalo jako hokej
bez obran. (úsměv) Některé herní
a systémové věci si prostě v našem
týmu ještě sedají, chyby se stávají.
My jsme jich v těch prvních dvou
utkáních udělali spoustu, k tomu
se přidalo šest obdržených gólů
v oslabeních a proto tak divoké
skóre. Asi by se to dvakrát za sebou
nemělo stávat, ale prostě se stalo,
možná se projevil i začátek soutěže.“
yy V posledním domácím utkání už byl patrný posun k lepšímu, že?
„Přesně tak. Hru směrem doza-

vizitka
JAN ZDRÁHAL

000

✓ narodil se 26. května 1991 ve Dvoře Králové nad
Labem
✓ od léta 2018 obránce LHK Jestřábi Prostějov
✓ hokejově vyrostl v HC Dynamo Pardubice, za
něž odehrál v extraligách dorostenců a juniorů
dohromady téměř tři stovky utkání
✓ poté začal naskakovat i do extraligy mužů, ale v mateřském klubu nikdy nedostal větší zápasový prostor
✓ chodil tedy na hostování a střídavé starty do oddílů nižších soutěží,
kterých postupně vystřídal celkem šest (1. liga – Chrudim, Hradec Králové, Třebíč, Havlíčkův Brod a Šumperk, 2. liga – Žďár nad Sázavou)
✓ v létě 2017 zamířil do Dukly Jihlava, s níž strávil jednu sezónu v nejvyšší české soutěži
✓ úhrnná bilance za dosavadní kariéru čítá 91 extraligových duelů (bilance 0+7), 276 prvoligových střetnutí (17+74) a 14 utkání v baráži
o dvě nejvyšší soutěže (1+1)
✓ prošel také mládežnickými reprezentacemi ČR, za výběr U20 absolvoval v součtu 7 zápasů (0+2)
zajímavost: byla mu naměřena nejvyšší rychlost střely ze všech hráčů
tuzemské extraligy
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Letní posila do obrany prostějovských hokejistů Jan Zdráhal
vyslyšela několikaleté vábení LHK a má významnou roli v týmu
Přestože nepocházím odtud, dovedu si
představit, co pro fanoušky takový zápas
znamená. Všichni prostějovští příznivci
určitě touží po tom, abychom Přerov porazili.
du jsme dokázali výrazně zpevnit
a ukázali, že společně jako mančaft
bychom měli být schopní se postupně zlepšovat.“
yy Dá se vaše role v kolektivu
označit slovy ofenzivní obránce?
„Určitě jo. V obranné dvojici nastupujeme s Danem Kolářem,
což je spíš defenzivní bek, a já tak
mám v popisu práce víc podporovat útok. Budu se o to maximálně
snažit, přitom je však zároveň důležité nedostávat moc gólů. Samozřejmě.“
yy Považujete cíl šéfa klubu
v podobě postupu do semifinále
za reálně splnitelný?
„Rozhodně ano. Cíl byl takhle
daný a my s klukama uděláme
všechno pro to, abychom ho splnili. Třeba můžeme dopadnout ještě
o trochu líp, ne? (úsměv) Nedokážu předem přesně říct, každopádně se budeme snažit hrát co nejlepší hokej, postoupit do play-off
a tam dojít co nejdál.“
yy Z prvoligových soupeřů máte
největší vztah k Třebíči, kde jste
strávil tři roky?
„Jasně, tam jsem vlastně odehrál
nejvíc zápasů a mám odtamtud
dost vzpomínek. Shodou okolností jsme právě Třebíč potkali
dvakrát v přípravě, což ještě žádná
akce neprovázela. Ale před prvním
vzájemným mistrákem určitě něco
vypíšu klukům do kabiny za vítězství. Už teď před Jihlavou jsme
s Žálčou a Karpíkem slíbili mančaftu za výhru svačinku, která tedy
bude. A na Horáckou Slavii mě
něco podobného určitě čeká taky.“
(úsměv)
yy Máte po dosavadních zkušenostech stále ambice prosadit se
v extralize?
„Zkusil jsem si to tam a s přibývajícím věkem i po loňské zkušenosti
z Jihlavy se do extraligy nechci hrnout za každou cenu. Říkám si, že
je asi lepší pořádně hrát nějakých
dvacet minut za utkání v první lize,

yy Nyní vás čeká první hanácké derby proti Přerovu. S jakým hledím do něj vstoupíte?
„Určitě vyhrát! Přestože nepocházím odtud, dovedu si představit, co pro fanoušky takový
zápas znamená. Vím, jaká rivalita je mezi Třebíčí a Jihlavou,
poznal jsem to z obou stran.
Jsem přesvědčen, že tady je to
něco podobného a všichni prostějovští příznivci určitě touží
po tom, abychom Přerov porazili. Důležité bude ukočírovat
emoce a ukázat tu správnou
herní kvalitu. Věřím, že přijde
plný dům a diváci nás doženou
k vítězství.“

než být v nejvyšší soutěži jen do počtu.
To prostě není
nic pro mě.
Proto jsem
šel do Prostějova a věřím,
že tady budu
spokojený.“
yy Koho považujete
za
největší favority Chance ligy
a kam v téhle
konkurenci budou
směřovat Jestřábi?
„Koukal jsem na internet, že nás hokej.cz
pasoval na páté místo.
Já doufám, že bychom
mohli dopadnout ještě
o nějaké ty příčky výš,
i když favorité jako České Budějovice, Jihlava,
Kladno nebo i Vsetín
dost prohlašují, jak
daleko by chtěli dojít. Uvidí se na ledě,
my však taky věříme
v hodně dobrý celkový výsledek.“
yy Rozjezd sezóny hodnotíte jak?
„Porazit na začátek
doma Vsetín i Jihlavu
určitě není špatné, ale
trochu jsme si to pokazili zbytečnou prohrou
v Benátkách, která dost
mrzí. Tam jsme podlehnout určitě neměli.
V Praze na Slávii jsme to
napravili a osmibodový
zisk není špatný, byť ta jediná porážka hodně mrzí.“

18090710958
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HANÁCKÉ HODOVÉ BOX NA ZÁMKU: SUPER!
Nádvoří prostějovské památky hostilo rohovnickou
oblastní soutěž i mezistátní utkání žen s Italkami

PROSTĚJOV Spojit tradiční
Hanácké hody v Prostějově
s boxem napadlo šéfa BC DTJ
Petra Novotného už loni a byl
z toho premiérový ročník akce
s názvem Hanácké hodové box.
Letos se k tomu přidal nápad další
a velmi zajímavý: umístit druhý
ročník HHB nesoucí letopočet
2018 na nádvoří prostějovského
zámku. I tohle klaplo a v sobotu
15. září tak proběhlo unikátní
propojení klasického bojového
sportu v kulturně historickém
prostředí.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
Organizátoři z místního rohovnického oddílu postavili na místě konání zastřešený ring, okolo něj vyrostlo improvizované hlediště.
Samozřejmě nechybělo ani občerstvení a diváci se během celého
dne docela hrnuli. Podmínkou
však bylo příznivé počasí, což
v deštěm zkrápěném pátku nevypadalo vůbec slibně. „Ale ono se to
vyprší a zítra bude krásně, uvidíte,“
ujišťoval s klidem v hlase den před
kláním Martin Klíč, šéftrenér mládeže BC DTJ.
Jeho věštba se skutečně naplnila
a dopoledne po desáté hodině tak
mohl naplno odstartovat maratón
čtyřiceti duelů v 1. kole Oblastní soutěže jihomoravské oblasti
2018/2019. Trval skoro sedm
hodin a v rámci něj se představilo
hned čtrnáct talentovaných zá-

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Prostjovská Magdaléna Vrbová (vlevo) pipsala na konto vítzného týmu jednu
z pti výher nad Italkami.
Foto: Marek Sonnevend

stupců pořádajícího klubu Prostějova. Podrobněji se k této dlouhé
první části letošního Hanáckého
hodového boxu vrátíme v příštím
čísle Večerníku.
Nyní se pojďme věnovat zlatému hřebu akce, jímž bylo večerní mezistátní utkání žen BC
DTJ Prostějov + BC Ružinov
821 versus Boxe Chieri Italia.
Jak už z názvů soupeřících týmů
vyplývá, na jedné straně stál spojený kolektiv Hanaček a Slovenek
z Bratislavy, kterým se postavily
rohovnické vyslankyně z Apeninského poloostrova. Jak se přátelský
mač odvíjel?
Vše zahájil slavnostní nástup obou
sedmičlenných družstev včetně
trenérů, dále rozhodčích i chlapců
s vlajkami tří zúčastněných zemí.
Vzápětí Martin Klíč představil
všechny aktérky následných bitev,
načež se rozezněly tóny státních
hymen Itálie, Česka a Slovenska.
Zejména způsob, jakým na sebe navazovaly národní melodie ČR a SR,
evokoval nostalgické vzpomínky na
bývalé federální časy. Poté už přišly
na řadu jednotlivé souboje.

váhová kategorie do 52kg:
Nicol uríková
Mihaela Leuca
2:1 na body

První dvě kola hodně zajímavého
střetnutí byla vyrovnaná, Italka
možná působila i trochu lépe. Slovenka však měla fantastický závěr,
v bouřlivé atmosféře soupeřku nemilosrdně zasypala přívalem rozhodujících úderů.
váhová kategorie do 64 kg:
Alexandra Hradilová
Beatrice Vecchiaro
1:2 na body

Všechny aktérky i všichni aktéi pátelského mezistátního utkání se po jeho konci zvnili na spoleném snímku.
Foto: Marek Sonnevend

váhová kategorie do 60 kg:
Natalie Toboliová
Beatrice Vergano
2:1 na body

Italka většinu mače častěji i tvrději zasahovala, jenže další boxerka z Kroměříže
na výpomoc vzdorovala a předvedla
strhující finiš vedoucí k obratu vývoje.
váhová kategorie do 60 kg:
Miroslava Grónská
Marina Bassano
3:0 na body

váhová kategorie do 64 kg:
Patricie Anošiová
Giorgia David
1:2 na body

Hostující ranařka vystupovala jako velká
tvrďačka, Slovenka se jí ovšem nenechala
zastrašit. Na poměry něžného pohlaví se
rozpoutala hodně drsná řežba plná úderných bomb, šlo o kondiční záhul. Celkově trochu lepší byla jižanka.
váhová kategorie nad 69 kg:
Michaela Braníková
Alice Bergantin
2:1 na body

v bouřící kulise. Prostějovanka měla
perfektní první kolo, zatímco ve druhém se jí úřadující mistryně své země
dokázala vyrovnat. Projevovala se
boxerská kvalita obou a tempo ještě
gradovalo až k heroické koncovce,
do níž holky daly absolutně všechno.
Výrok sudích vyzněl spravedlivě ve
prospěch domácí hrdinky.
Doplňme, že po každém utkání předávaly rohovnicím drobné
ceny přítomné osobnosti, například náměstek ministra kultury ČR Alois Mačák či náměstek
primátorky statutárního města
Prostějov Zdeněk Fišer. A po závěrečném duelu veškeré dění uzavřelo společné focení v sympaticky
přátelském duchu.

Dvě vyspělé rohovnice svedly taktický
boj. Slovenská žena výborným pohybem a přesností ran víc zasahovala, sou- Opravdové vyvrcholení večera!
Zpočátku vyrovnaný zápas, ale hostu- peřka zase byla fyzicky nesmírně odolná. Hned od úvodních vteřin se odvíjel
jící dívka postupně získávala převahu, Skvělý zápas přinesl zasloužený výsledek. výborný a strhující boj vysoké úrovně
těžila z delších rukou a vše rozhodlo
váhová kategorie do 60 kg:
Hodnocení šéfa BC DTJ Prostìjov
počítání kroměřížské bojovnice ve
Magdaléna Vrbová
třetím kole.
„Nápad uskutečnit druhý ročník Hanáckého hodového boxu na nádvoří prostěSara Varaldo
jovského zámku byl sice trochu riskantní, ale naštěstí vyšel. Kdyby nějak víc pršelo,
3:0 na body
váhová kategorie do 64 kg:
asi bychom akci museli zrušit, nebo by probíhala dost komplikovaně. Po pátečním
Pavel Polakovi Po trochu pasivnějším prvním kole to dešti se však udělalo krásně a v tomto nádherném prostředí historické památky na2:0 bez boje
prostějovská Mája ve druhém pořádně šeho města všechno vyšlo na jedničku. První kolo nového ročníku oblastní soutěže
rozjela, italské vrstevnici uštědřila něko- neprovázel žádný větší zádrhel, proběhlo bez problémů. Stejně jako večerní vyvrchoProstějovský reprezentant neměl lik tvrdých úderů. Potom si další průběh lení v podobě mezistátního utkání žen. Naše dvě holky vytvořily s těmi slovenskými
společný tým doplněný o dvě děvčata z Kroměříže, soupeřkami byly Italky z Chieri.
soupeře, hosté totiž tuto váhovou takticky držela a s pomocí hlučného pub- A myslím, že docela početné obecenstvo mohlo sledovat kvalitní bojovný box v sedmi
kategorii neobsadili
lika měla až do konce mírně navrch.
velice dobrých a vyrovnaných zápasech. Lidi vytvořili výbornou atmosféru, chvílemi
v uzavřeném nádvoří fakt hodně bouřlivou. A naše dvě prostějovské reprezentantobchodní partneQi BC DTJ Prostjov
ky předvedly špičkové výkony, takže maximální spokojenost. Vydařilo se to a velké
poděkování patří všem, kteří se podíleli na uspořádání této akce, dále veškerým
partnerům v čele s městem Prostějov a Olomouckým krajem za podporu, Domovní
správě Prostějov za možnost využití prostorů prostějovského zámku a samozřejmě
Petr NOVOTNÝ,
fanouškům za povzbuzování.“
předseda prostějovského boxerského klubu

Michaela Branèíková: ,,Byl to mùj Zápasníci /echovic
nejbojovnìjší zápas pivezli šest kov3
ze Slovenska
v moc pøíjemném prostøedí,
užila jsem si to!“

Radost Michaely Braníkové po zdolání italské mistryn. Foto: Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Poměrně krátká
rohovnická kariéra Michaely
Brančíkové dospěla v sobotním
večeru ke svému dosavadnímu
vrcholu. První boxerka – žena
(věkem) v historii oddílu BC DTJ
Prostějov porazila na závěr mezistátního přátelského utkání proti
Chieri úřadující mistryni Itálie
Alici Bergantin na body a završila
vítězství společného týmu se
slovenskými i kroměřížskými
parťačkami na 10:4. Večerník pak
Míšu krátce vyzpovídal.

Marek SONNEVEND
 Trenér Martin Klíč označil
dnešní duel za nejlepší ve vaší
kariéře. Souhlasíte s ním?
„Určitě to byl můj nejvíc bojovný zápas, do kterého jsem i díky výborné
atmosféře doma dala úplné maximum. Poctivě jsem se připravovala
a myslím, že se mi to povedlo.“
* Co bylo pro střetnutí rozhodující?
„Asi to, že jsem se dokázala
stoprocentně soustředit, což se mi
většinou tolik nedaří. Snažila jsem

si hlídat zadní ruku a povedly se mi
během utkání pěkné momenty, asi
to byl fakt dobrý výkon.“
 Šlo o tvrdý boj?
„Zase tak tvrdý ne, spíš možná tím
adrenalinem. Každopádně byl asi
nejdravější ze všech, co jsem zatím
absolvovala.“
 Zmínila jste bouřlivou diváckou kulisu. Jak moc vám pomohla?
„Právě že hodně. Udělala možná až
padesát procent mého výkonu.“
 Berete tohle vítězství za svůj
zatím nejcennější úspěch?
„Určitě jo. Domácí zápas v Prostějově
je pro mě úplně nejvíc, co může být.“
 Trápila vás před soubojem
nervozita?
„Byla jsem podobně nervózní,
jako před každým jiným utkáním.
Ale tady v tom prostředí jsem se
cítila mnohem příjemněji než jindy
a rozhodně jsem si všechno o dost
víc užila.“

 Takže se vám ring umístěný
na nádvoří prostějovského zámku
zamlouval?
„Bylo to pro mě něco nového, na
žádném podobném místě jsem
ještě nikdy neboxovala. Moc se mi
to líbilo. A fajn taky bylo, že se bojovalo venku na čerstvém vzduchu,
v žádném horku.“
 Co říkáte na to, že se podařilo
v Prostějově uskutečnit mezinárodní duel s Italkami?
„Velký dík patří našim trenérům,
kteří si dobrovolně dají tu práci takovou akci uspořádat. My jim můžeme
být jenom vděčné, že se o nás
výborně starají a konají podobné
zápasy.“
 Jakou máte představu o své
další boxerské kariéře?
„Box dělám teprve chvíli. Pro mě je
důležité boxovat pro zábavu, užívat
si to. A co přinese budoucnost, se
uvidí.“

TRHOVÁ HRADSKÁ,
PROSTĚJOV První zářijovou
sobotu vyrazili zápasníci čechovického Sokola na jih Slovenska,
aby se zúčastnili třetího ročníku
Poháru primátora města Trhová Hradská v zápase řecko-římském. Do turnaje se zapojilo na
sto šedesát zápasníků z celkem
deseti evropských států – ze Slovenska, Maďarska, Rakouska,
Ukrajiny, Itálie, Francie, Moldávie, Chorvatska, Rumunska
a České republiky.
V takto těžké konkurenci nastoupilo za čechovický oddíl šest zápasníků, kteří vyválčili stejný počet

medailí. Konkrétně dvě zlaté a čtyři
bronzové. O zlaté medaile se postarali Lukáš Vávra v přípravce B do
28 kilogramů a Jakub Vrba o sedm
kilogramů výš. Ve stejné kategorii
jako Kuba vybojovala bronz Elena
Polenová.
Třetí místo vyválčil i Lukáš Slezáček v přípravce C do 23 kilogramů,
v kategorii mladších žáků jej napodobili ještě Šimon Polena a Matěj
Vrba. Šimon nastoupil ve váze do
44 kilogramů, Matěj v kategorii do
73 kilogramů. Oba borci vybojovali
druhá místa ve skupinách a v celkovém pořadí vystoupali na bronzové
stupínky.
(jim)

Lukáš Vávra s Jakubem Vrbou v Trhové Hradské triumfovali, zbylé kvarteto bralo
bronz.
Foto: archiv oddílu
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MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ aneb co se dje v SK PROSTJOV 1913?

Roníku 2010 vyšel první turnaj na výbornou:

Z ŠUMPERKU DOVEZL BRONZ
ŠUMPERK, PROSTĚJOV Turnaj ročníku 2010 se konal
předminulou sobotu 8. září na zimním stadionu v Šumperku.
Mezi účastníky nechyběly ani dva výběry SK Prostějov 1913.
Jednomu z nich se podařilo vybojovat medaili, a to hned tu třetí
nejcennější. Na severu Moravy přitom absolvoval svou první akci
v letošní sezóně.

PŮVODNÍ
zpravodajství
ví
ík
pro Večerník

Petr
KOMÁREK
K
„Na první vystoupení to hodnotím
velice dobře,“ začal sobotní představení svých svěřenců bilancovat prostějovský trenér Jakub Krampol. Na
lavičce červeno-bílých udílel pokyny
společně s předsedou oddílu Milanem
Sedlem, který je u ročníku 2010 hlavním koučem.
Jeden ze dvou týmů eskáčka si po
střetech s Olomoucí či Slovanem
z Moravské Třebové dokráčel až pro
bronzové medaile. „Bylo vidět, že kluci
i holky, které také nastoupily, měli po
celý turnaj to správné nasazení a chuť
k hokeji,“ pochvaloval si Krampol, jenž
v Prostějově trénuje stejně jako jeho
bratr David.
„Všem, jak „bílému“, tak „červenému“
týmu, bych chtěl moc poděkovat. Jed-

nak za bojovnost, jednak za skvělé výkony. V některých fázích turnaje jsem byl
až překvapený, co si kluci a holky všechno proti svým soupeřům dovolili,“ prozradil. Za odhodlání prostějovských
barev byl rád. Podle jeho slov to jasně
ukázalo, že se nebojí tvořit a hrát hokej.
Turnaj v minihokeji organizovali na
své půdě Mladí Draci Šumperk. Zúčastnit se ho mohli chlapci narození
v roce 2010 a o rok starší dívky. Prostějovští si domů odvezli medaile a poháry.

Prostjovští borci se svými trenéry Milanem Sedlem (nahoe více
vlevo) a Jakubem Krampolem. Foto:www.skprostejov1913.cz

Bronzový tým roníku 2010 z turnaje konaného
v Šumperku.
Foto:www.skprostejov1913.cz

Prostjovská lavika bhem jednoho ze zápas
šumperského klání v minihokeji.
Foto:www.skprostejov1913.cz

Momentka z duelu mezi Prostjovem a Slovanem Moravská Tebová.
Foto:www.skprostejov1913.cz

Ze života
klubu...

Kvapem se to blíží. Ve čtvrtek 20. září bude
SK Prostějov 1913 podruhé ve své historii
pořádat ve spolupráci s hokejovým svazem akci Týden hokeje. Díky němu může
jednak rozšířit své řady, jednak ukázat dětem, že lední hokej je jedna velká zábava.
Ještě než na ledové ploše prostějovského zimního stadionu celý podnik
vypukne, musejí však organizátoři
nachystat spoustu věcí. Šatnu, kde se
účastníci budou převlékat do výstrojí,
výstroje samé nebo dárky a zpestření
v podobě replik dresů národního týmu.
Na jeden z nich se může těšit každé dítě,
které se ve čtvrtek s nejrychlejší kolektivní hrou na světě přijde seznámit. Přijít by
mělo s jedním ze svých rodičů (alespoň)
a pokud možno také s rukavicemi, bruslemi a helmou, ať už cyklistickou, či lyžařskou. Pokud nic z toho nemá, měli
by se jeho máma nebo táta obrátit na
trenéra prostějovské přípravky Martina
Kužílka. Po domluvě s ním může potřebné věci zapůjčit přímo klub.
Účastníci týdne hokeje by také neměli
zapomenout přijít včas. Registrace startu
je na stadionu už v 15:45, na ledovou plochu pak děti v doprovodu vyškolených
koučů vyjedou okolo 17. hodiny. Rodiče
se zase dozví, co všechno malý hokejista v jejich domácnosti obnáší. Strach
z toho rozhodně mít nemusejí, hokej
totiž v žádném případě nejsou děs, běs či
hrůza. Kdo by se potřeboval ujistit, může
se podívat na oficiální internetové stránky projektu pojdhrathokej.cz. (kom)

ohlasy po hokejovém turnaji ferramu cup

„Mám radost ze sportujících dětí,“

usmívala se Jitka Chalánková
PROSTĚJOV Jednou z patronek
hokejového turnaje byla také nezávislá kandidátka do Senátu České republiky Jitka Chalánková. Večerníku
v krátkém rozhovoru mimo jiné prozradila, že každému malému hokejistovi či hokejistce přinesla bombu!
Samozřejmě vitamínovou...
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Michal
KADLEC
yy Jak se ve vašem případě rýmuje
spojení žena a hokej?
„Přiznám se bez mučení, že hokej jsem
nikdy nehrála, na druhé straně často
chodím na bruslení a bruslím ráda.
A celkově sleduji sport, takže velmi ráda
jsem přijala nabídku být tady dneska
s těmi šikovnými chlapci, ale i děvčaty,

která mezi klukama hrála taky.
A velmi dobře.“
yy Jste tady na zimním
stadionu celé odpoledne, fandíte usilovně?
„Samozřejmě, a předem
vším mě baví, když vidím
bsportující mládež. Já osobvcem
ně jsem velkým příznivcem
bec s čímž
mládežnického sportu vůbec,
mám už letité zkušenosti. Je potřebné
podporovat zejména sportující děti, protože seniorské kluby už mají i jiné možnosti, jak získat finanční podporu. Jsem
každopádně pro to, aby se z veřejných
peněz podporoval především mládežnický sport.“
yy Zhruba před rokem se začala
v Prostějově psát nová kapitola mládežnického hokeje. Vnímala jste nějak změny, ke kterým zde došlo vznikem SK Prostějov 1913?
„Ano, sledovala jsem celý vývoj změn
v prostějovském mládežnickém hokeji.

A mus
musím říct, že ne vždy
mi při tom bylo veselo.
lo... Teď je tu ale SK
P
Prostějov 1913, a já
js
jsem přesvědčena,
že veškeré problémy
jso
jsou tak zažehnány.
I ja
jako politik musím
jednoz
jednoznačně říct, že i v mládežnickémk
dežnickém klubu se musí s veřejnými penězi hospodařit podle zákona,
poctivě a transparentně. To všechno mi
u bývalého klubu LHK Jestřábi spolek
chybělo. Pokud zákon o ekonomickém
hospodaření není naplněn, nelíbí se mi
to a vždy na to budu upozorňovat.“
yy Vidím, že jste si na dnešní hokejový turnaj vzala plnou tašku nějakých
dobrot. O co jde?
„Jak jsem řekla, mám obrovskou radost
ze všech sportujících dětí a tak jsem každému z nich přinesla bombu. Vitamínovou, abyste rozuměli! Je to zdravá odměna ve formě müsli tyčinky.“

Termín akce:

20. 9. 2018
od 15.45

Zastupitelka za ANO 2011 Marcela Župková:
„Tší m sledovat radost malých špunt s hokejkou!“

Michal KADLEC

yy Jaký je váš vztah k hokeji?
„I jako ženská sleduji každé mistrovství
světa a každý zápas české reprezentace.
Častokrát chodím na hokej i v Prostějově, pokud mi to čas dovolí. A nyní konečně mohu sledovat, jak se na ledě prohání

děti. Já osobně mládežnický hokej v Prostějově podporuji a ráda v zastupitelstvu
vždy zvednu ruku pro další podporu.
Veřejné peníze by měly pputovat hlavně
k mládeži.“
yy Je podle vás aktuální
lní
podpora hokeje ze stra-ny radnice dostatečná?
„Především musím říct,
že město musí podporovat hokej a sport obecně.
žZejména ale mládež. Možčko
ná by to chtělo jen maličko
změnit koncepci dotací. Ale z celkového pohledu se město chová ke sportu a hokeji obzvláště mateřsky. Věřím,
že tomu bude i nadále. Hokej musíme
v Prostějově udržet, aby lidé měli kam
chodit.“

yy Jeden z mládežnických hokejových týmů Prostějova oslavil vítězství
v turnaji. Co vy na to?
J to fantastické! Obzvláště mě těší sle„Je
dovat tu radost malých špuntů, kteří
k se z hokeje těší
a baví
b je. Když to vezmu
v globále, tak je velice
ddobře, že zde vznikl
SK Prostějov 1913. Je
to jak v každém oddíle,
pok
pokud ho vedou dobří
lidé, je zde zodpovědné vedení a vel
velmi kvalitní trenéři, tak
i v prostějovském mládežnickém hokeji
se blýská na lepší časy. A já budu vždycky
ráda, když v zastupitelstvu zvednu ruku
pro podporu tohoto klubu.“

Poádající klub: SK Prostjov 1913
Adresa stadionu: U Stadionu 4452, 796 01 Prostjov
Bližší info: www.skprostejov1913.cz

18091311013

PROSTĚJOV Byla jednou z političek, které se dostalo cti předávat
poháry a medaile nejlepším týmům
turnaje. Prostějovská zastupitelka
a kandidátka hnutí ANO 2011 do
Zastupitelstva statutárního města
Prostějova v blížících se komunálních
volbách Marcela Župková se u ledové
plochy Víceúčelové haly-zimního stadionu zastavila s Večerníkem také na
kus řeči.

Najdete nás na www.vecernikpv.cz
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VRCHOL PŘÍPRAVY JE TADY!
původní
ní
dajství
zpravodajství
erník
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
EVEND
Týmové obsazení celého podniku je
velmi kvalitní. Pořádající subjekt reprezentují desetinásobné mistryně České
republiky za posledních deset let VK
Prostějov, z tuzemska nechybí ani domácí výběr UP Olomouc. Čtyřčlenné
startovní pole pak dotváří přední celky
Slovenska a Maďarska, konkrétně Slávia EU Bratislava a UTE Budapešť.
„Náš tým sice oproti minulým sezónám
částečně oslabil, ale pořád má i v obměněném složení svou sílu. Olomoucké
družstvo po sérii extraligových stříber
hodně touží po zlatu a díky letnímu
posílení právě z našeho kádru si na titul dost věří. Slávia Bratislava obsadila
v uplynulém ročníku slovenské nejvyšší
soutěže druhé místo a totéž se v maďarské lize povedlo UTE Budapešť, navíc
se ziskem tamního národního poháru
na úkor špičkové Békéscsaby,“ stručně
představil účastníky olomouckého klá-

Turnaj „O pohár primátora statutárního města Olomouc 2018“
pořádaný TK PLUS Prostějov proběhne již tento víkend
ní manažer VK Peter Goga pověřený
TK PLUS šéfováním celému turnaji.
Jak už z názvu vyplývá, záštitu nad přípravným spektáklem převzal primátor
Olomouce Antonín Staněk. „Pro vítěze
třídenních bojů máme připravený krásný pohár, který nejlepšímu kolektivu
předá právě pan primátor. Vzhledem
k týmovému obsazení se příznivci volejbalu mohou těšit na výbornou hru,
a protože je vstup do hlediště pro všechny zdarma, věříme v dostatečně početnou diváckou návštěvu,“ řekl Goga.
Největší zájem veřejnosti se dá asi
očekávat na vždy prestižní derby
Prostějov versus Olomouc, jímž
turnaj v pátek odpoledne odstartuje. Během soboty jsou na programu
další tři duely a v neděli vše uzavřou
poslední dvě střetnutí plus slavnostní vyhlášení výsledků (viz. přesný
rozpis níže). „Hraje každý s každým klasicky na tři vítězné sety, což dohromady
dá šest zápasů. Boduje se jako v normálních soutěžích, konečné pořadí určí
následující kritéria: počet vítězství, při
jejich rovnosti počet získaných bodů,
případně celkový poměr setů a míčů,“
upřesnil Goga.
Akce je zajímavá také tím, že ji sice organizuje prostějovská agentura, ovšem
v Olomouci. „Stejné to bylo už několikrát v minulosti při pořádání finále
Českého poháru žen. A tyhle vzájemné
souboje VK proti UP v hale Univerzity
Palackého mají speciální náboj. Fanoušky však zveme nejen na derby, ale na
úplně všechna turnajová utkání, neboť
mohou vidět v akci čtyři přední týmy tří
středoevropských států,“ zdůraznil Peter
Goga.

program turnaje o pohár
primátora statutárního mìsta
olomouc 2018

pátek 21. září: 16.00 hodin
UP Olomouc – VK Prostějov.
sobota 22. září: 11.00 hodin UP
Olomouc – UTE Budapešť, 13.00
hodin VK Prostějov – Slávia EU
Bratislava, 19.00 hodin Slávia EU
Bratislava – UTE Budapešť.
neděle 23. září: 10.00 hodin UP
Olomouc – Slávia EU Bratislava,
12.00 hodin VK Prostějov – UTE
Budapešť.

Nejvtším tahákem nadcházejícího turnaje O pohár primátora statutárního msta Olomouce 2018 je derby mezi VK Prostjov a UP Olomouc. Foto: Marek Sonnevend

O POHÁR PRIMÁTORA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUC

21. - 23. 9. 2018
Sportovní hala UP Olomouc

18091311018

PROSTĚJOV Nejdůležitější
zápasová prověrka vrcholící přípravy volejbalistek
VK Prostějov na novou sezónu
2018/2019 přichází. Od pátku
21. do 23. září pořádně prověří kvality a herní schopnosti
Petrášova souboru mezinárodní turnaj O pohár primátora
statutárního města Olomouc
2018, který v tamní Sportovní
hale Univerzity Palackého organizuje prostějovská marketingová agentura TK PLUS.

www.vkprostejov.cz/pohar

nové kuøimské haly výhrou nad Královým Polem
0
3

HRÁNO V KUŘIMI

KUŘIM, PROSTĚJOV Výsledkově vydařený přátelský duel absolvovaly volejbalistky VK Prostějov ve středečním odpoledni.
Konal se v Kuřimi jako součást

slavnostního otevření tamní nové
sportovní haly, soupeřem bylo KP
Brno. A Hanačky z téhle konfrontace vyšly vítězně, když pro sebe
získaly všechny tři hrané sady.
Sice dost těsně, ale přece jen.
Kuřimská sláva měla dva lákavé
chody: nejprve volejbalovou přípravu žen, následně extraligový zápas
v házené mužů. A první část se stala
kořistí desetinásobných mistryň re-

publiky z posledních deseti let, byť
v pozměněném složení oproti minulé sezóně nijak výrazně nedominovaly. Proti čtvrtému celku minulého
ročníku UNIQA extraligy šlo spíš
o dost vyrovnaný mač.
„Ve dvou úvodních setech holky
předváděly solidní výkon, kterým si
vždycky vypracovaly menší náskok
několika bodů a ten se podařilo
v obou případech udržet až do kon-

RYCHLÝ

VEERNÍK
Olomouc vyhrála
domácí turnaj
Prostějov (son) - Přípravné turnaje a zápasy před sezónou slouží
k týmovému sehrávání, zkoušení
variant i ladění formy, kromě toho
však mají ještě jeden nepřímý význam. Pomáhají coby informační
vodítko pro odhady, jak na tom
který celek před novým soutěžním
ročníkem výkonnostně je. Proto
bylo zajímavé sledovat například
olomouckou akci Tomi-Remont
Cup 2018, kde startovali hned čtyři
účastníci UNIQA extraligy žen ČR
2018/2019 doplnění o úřadující
mistryně Slovenska. A co tedy tohle
přátelské klání ukázalo či naznačilo?
Že UP Olomouc má velmi kvalitní
družstvo, neboť domácí volejbalistky ztratily během čtyř duelů základní části jediný set (s Libercem)
a ve finále porazily Olymp Praha
3:1. Právě výběr z české metropole
dokázal předčít nejen čtvrtý Strabag
Bratislava, ale i třetí Duklu Liberec,
u níž tak zůstává trochu otazník nad
aktuální silou. Páté místo papírově
slabšího Sokola Šternberk se pak
dalo očekávat.
Tomi-Remont Cup 2018 v Olomouci – výsledky: Finále: Olomouc – Olymp 3:1. O 3. místo:
Liberec – Bratislava 3:1.

Tým Ostravy
s mnoha zmìnami

Ženy VK asistovaly u slavnostního otevøení
KP BRN
VK PV
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ce. Na začátku třetí části pak tým
polevil, čímž nám Brno uteklo až na
pětibodový rozdíl. Vzápětí se však
podařilo hru znovu zlepšit, což přineslo obrat ve skóre a celkové vítězství tři nula,“ popsal vývoj střetnutí
hlavní kouč VK Lubomír Petráš.
Přátelský triumf nijak nepřeceňoval.
„Stále jde jen o přípravu, kde leccos
zkoušíme a všechno směřujeme až
k začátku soutěže. Podali jsme cel-

kově slušný týmový výkon, místy
ovšem trochu horší s chybami i nepřesnostmi, v jiných pasážích zase
kvalitnější s pěknými momenty.
Výhra nad Královým Polem samozřejmě potěší, ale v tuto chvíli nic
podstatného neřeší. My sami nejlépe
víme, že dál musíme poctivě pracovat,“ zdůraznil Petráš.
(son)
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

Prostějov (son) - Tak trochu v informačním utajení se více než měsíc
připravovaly na novou sezónu volejbalistky TJ Ostrava. Až u příležitosti tradičně pořádaného turnaje
Ostrava Cup 2018, který vyhrály
společně se ženami VK Prostějov,
bylo oficiálně prozrazeno složení jejich současného kádru. A dá se říct,
že na soupisce Severomoravanek
téměř nezůstal kámen na kameni.
Z největších opor ostravský kolektiv opustily nahrávačka Kateřina
Valková (přestup do Olympu Praha), blokařka Kateřina Kvapilová
(přestup do KP Brno), další blokařka Iva Nachmilnerová (ukončila
kariéru) i smečařky Helena Kojdová (mateřské povinnosti) a Hana
Čuboňová (přestup do Lucemburska). Náhrada za tyto tahounky? Na
nahrávku Simona Lukáčová z Trnavy, na smeč nebo účko Magdaléna
Zedníková vracející se ze zahraničí
a Kristýna Závodná z Frýdku-Místku, na blok Michaela Nečasová z Liberce a na libero Kamila Červenková po mateřské pauze.

Z Bratislavy přivezl VK druhé místo, když nestačily na Liberec

BRATISLAVA, PROSTĚJOV S bilancí tří vítězství a jedné prohry zakončily volejbalistky
VK Prostějov mezinárodní přípravný turnaj
Slávia EU Cup 2018 v Bratislavě, což stačilo
na konečnou druhou pozici. Do 31. ročníku
tradiční akce vstoupily těsnou porážkou od
nakonec nejlepšího Liberce, načež suverénně přejely rakouskou Vídeň. V sobotu pak
zvrátily nepříznivý průběh bitvy proti domácímu výběru a na závěr si poradily přes mírné
komplikace s Budapeští.

Marek SONNEVEND
VK Prostìjov – Dukla Liberec
2:3 (20, 21, -16, -16, -14)

uhrát koncovku. Od třetí sady nás však soupeř
dostal pod tlak, vinou zhoršené přihrávky jsme
skoro vůbec neútočili prvním sledem, lépe
podávající Liberec často ubránil kompaktními
bloky nebo v poli a měl jasně navrch, zatímco
náš výkon byl v těchto dvou setech špatný. Po
vyrovnání na 2:2 jsme se ale zvedli, tiebreak už
měl rovnocenný vývoj. Dokonce jsme za stavu
14:13 měli mečbol, ovšem neproměnili ho
a protivník vzápětí svůj úvodní ano.“
VK Prostìjov – Sokol Vídeò
3:0 (20, 18, 11)

Sestava Prostějova: Zatloukalová, Nová,
Bezhandolska, Horká, Kojdová, Rutarová, liSestava Prostějova: Zatloukalová, Polášková, bero Slavíková. Střídaly: Polášková, Kozmík,
Bezhandolska, Horká, Nová, Rutarová, libero Šmídová, Baláková. Trenéři: Lubomír Petráš
Slavíková. Střídaly: Kojdová, Kozmík, Šmí- a Lukáš Miček.
Hodnocení koue Lubomíra Petráše:
dová. Trenéři: Lubomír Petráš a Lukáš Miček.
Hodnocení koue Lubomíra Petráše:
„Stejně jako v předchozím zápase jsme i pro„Dukla od loňska patří k české špičce a my ti rakouskému celku, který si naši fanoušjsme ve vzájemném utkání předváděli dva ci mohou z dřívějška pamatovat jako Post
sety docela dobrý volejbal. Průběh byl spíš Schwechat, častěji střídali. Momentálně nám
vyrovnaný, ale vždy se nám podařilo postupně nejde o to držet na hřišti nějakou základní seodskočit na rozdíl několika bodů a bezpečně stavu, spíš potřebujeme protočit všechny hol-

ky a zkoušet různé herní varianty. Vzhledem
k tomu, že Vídeň je pouze o něco silnější než
například slovenské týmy z minulého turnaje
v Ostravě, jsme i přes dání většího prostoru veškerým přítomným hráčkám měli střetnutí jednoznačně pod kontrolou. Solidní výkon celého
mančaftu, první dva sety ještě zčásti vyrovnané
a třetí už úplně hladký.“
Slávia EU Bratislava
VK Prostìjov
2:3 (21, 14, -22, -23, -9)

Sestava Prostějova: Zatloukalová, Polášková,
Rutarová, Nová, Kojdová, Kozmík, libero Slavíková. Střídaly: Horká, Bezhandolska, Šmídová. Trenéři: Lubomír Petráš a Lukáš Miček.
Hodnocení koue Lubomíra Petráše:

„Zápas jsme nezačali vůbec dobře a úvodní
dva sety nám herně nevycházely. V současnosti
druhému nejlepšímu týmu Slovenska se dařil
servis, kterým hodně tlačil. A my jsme následně tápali jak na přihrávce, tak v útoku. Hlavně
druhá sada byla velice špatná, ale po ní šel výkon děvčat nahoru a od třetí části už hrálo celé
družstvo lépe. Přesto jsme se na obrat dost

nadřeli, v setu tři i čtyři se soupeřky držely vy- ukázala své kvality. Ženy vékáčka skončily
rovnaně až do koncovky. Teprve tiebreak pro- druhé a za sebou nechaly maďarský UTE
Budapešť, pořádající kolektiv bratislavběhl víc v naší režii.“
ských ekonomek i vídeňský Sokol Post
VK Prostìjov – UTE Budapeš
Niederöstereich. „Celkově mám z našeho
3:1 (21, 21, -19, 17)
vystoupení na turnaji dobrý dojem. Převážně
Sestava Prostějova: Zatloukalová, Poláško- jsme hráli solidní volejbal s občasnými chyvá, Bezhandolska, Nová, Kojdová, Rutarová, bami, ale ve dvou případech mančaft trvaleji
libero Slavíková. Střídaly: Šmídová, Kozmík, vypadl z role vinou zhoršeného příjmu i zaBaláková, Horká. Trenéři: Lubomír Petráš končení. Šlo o dva sety proti Liberci a hlavně
a Lukáš Miček.
první dvě sady se Slávií EU. Také tohle nám
Hodnocení koue Lubomíra Petráše:
však dalo cenné poznatky do zbytku přípravy
„Stejně jako proti Bratislavě jsme v základu a směrem k následující potřebné práci. Každonenasadili nejzkušenější Helu Horkou, aby si pádně máme za sebou další čtyři dobré zápasy,
odpočinula, tentokrát nastoupila jen na několik což je ze všeho nejdůležitější,“ ohlédl se Petráš
výměn. Místo ní šla na účko opět Lucka Nová za výpravou na Slovensko, kde nemohl nasadit
a postupně si zahrály skoro všechny holky. Na jedinou svěřenkyni Marii Toufarovou. „Začátrozdíl od dopoledního střetnutí jsme zvládli kem týdne dostala poslední injekci plazmy do
start, odváděli stabilnější výkon bez větších léčeného ramene a vzhledem k tomu přáteláky
výkyvů. Pouze třetí sada přinesla naše zhor- musela vynechat,“ vysvětlil první muž prosšení, jinak jsme si s vicemistryněmi Maďarska tějovské lavičky. Na závěr doplňme, že jednu
taženými třemi dynamickými Američankami z individuálních cen získala v metropoli na
Dunaji Helena Horká, jež byla organizátory
dokázali docela jasně poradit.“
Letošní Slávia EU Cup tedy ovládla čtyři- vyhlášena nejvšestrannější hráčkou (MVP)
krát vítězná Dukla Liberec, čímž naplno turnaje.
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NA BAŤOVĚ POHÁRU SKONČILO
BK OLOMOUCKO DRUHÉ

SVIT, PROSTĚJOV Důležitou prověrkou basketbalistů před
začátkem Kooperativa NBL byl silně obsazený turnaj ve Svitu
Baťův pohár. V kvalitní konkurenci se tým neztratil a obsadil
druhé místo s bilancí dvou výher a jedné porážky. Turnaj
vyhrál bratislavský Inter, domácí celek skončil třetí před chorvatským KK Škrljevo.
bylo, že jsme měli více vystřelených ga Benáčka přesto utkání v poslední ale ještě chvíli času, abychom je do v poměru 77:76, když rozhodující

Ladislav VALNÝ
Støelba z dálky
úspìch nepøinesla
BK Olomoucko – Iskra Svit 81:94
(26:32, 45:44, 66:74)
Body BK Olomoucko: Smith 18,
Pelko 17, Váňa 16, Dunans 10, Norwa 8, Dedek 9, Křemen 3.
V rámci přípravy na nový soutěžní
ročník basketbalisté BK Olomoucko
hrají na Slovensku turnaj Baťův pohár a v úvodním utkání narazili na

pořádající Svit. S domácí Iskrou
neodehráli optimální duel a prohráli
81:94.
Predrag Benáček: „Svit byl lepší
v útoku. Nedokázali jsme ubránit
jeho hráče, dostali jsme hodně bodů.
V útoku měl tým hodně střel za tři
body a to je styl, na který nejsme
zvyklí. Měli jsme málo zdravých
hráčů, byli unavení z cesty, ale ani to
nás neomlouvá. Soupeř naopak hrál
dobře, byl lepší.“
František Váňa: „Měli jsme hodně
výpadků v obraně a soupeři dovolili
hrát rychlé protiútoky. Další chybou

trojek než dvojek, to nesvědčí o do- čtvrtině otočili a vyhráli 94:89.
Predrag Benaček: „Začali jsme
brém útoku z naší strany.“
velmi špatně a díky tomu prohrávali
Velký obrat
až od 22 bodů. Až pak jsme začali
v poslední ètvrtinì
hrát svoji hru. V poslední čtvrtině se
nám navíc podařilo zlepšit obranu
BK Olomoucko – KK Škrljevo a podařilo se výsledek otočit. Soupeř
94:89 (13:35, 41:51, 57:74)
byl kvalitní, Chorvati měli ve svém
Body BK Olomoucko: Pelko 21, středu řadu zkušených hráčů, proto
Močnik 17, Smith a Donans po výhra potěšila.“
11, Křemen 6, Váňa 16, Sychra 7, Jan Močnik: „První půlka byla
Dedek 5
špatná. V šatně jsme si řekli, že
Druhým soupeřem BK Olomoucko potřebujeme hrát tvrději, protože
byl KK Škrljevo. Chorvatský tým soupeř tak hrál od začátku. Pomohlo
dlouho vedl, svěřenci trenéra Predra- to. V naší hře bylo dost chyb, máme

začátku sezóny odstranili.“

Druhý úspìch
s Interem
BK Olomoucko – Inter Bratislava
77:76 (18:24, 37:42, 60:52)
Body BK Olomoucko: Donans
24, Smith 14, Váňa 13, Pelko 11,
Křemen 5, Sychra 6, Močnik 4.
V posledním přípravném utkání na Slovensku se podruhé
v přípravě hráči BK Olomoucko
střetli s bratislavským Interem
a opět dokázali zvítězit. Tentokrát

náskok získali ve třetí čtvrtině, kterou vyhráli o třináct bodů
Predrag Benáček: „Inter podal dobrý výkon, ovšem my jsme věděli,
co na soupeře bude platit. Vyšlo to
dobře. Turnaj splnil naše očekávání.
Narazili jsme na velmi silné protivníky, organizace byla skvělá.“
Michal Křemen: „Můžeme být
spokojení. Vyhráli jsme dva zápasy,
loučili se úspěchem. S Interem
to bylo těžké, když jsme polevili
v obraně. Poslední sekundy náš
tým ale odehrál chytře a náskok se
podařilo udržet.“

Nového šéftrenéra mládeže Setkání s fanoušky
doporučil legendární Kropilák
➢ZE STRANY 33

PROSTĚJOV Změny v realizačních týmech a větší propojení s BK Olomoucko. To
jsou nejzásadnější novinky
z prostředí prostějovského
mládežnického
basketbalu.
„Jsme přesvědčeni o tom, že užší
vazba na prvoligový tým talentovaným hráčům jen pomůže,“
uvedl Michal Műller, předseda
spolku BCM Orli Prostějov.

„Získali jsme kvalitního odborníka,
který má za sebou řadu úspěchů. S Interem Bratislava získal několik titulů,
vedl slovenskou reprezentaci do 16 let.
Stanislav Kropilák prohlásil, že lepšího
mládežnického trenéra nezná. Když
to řekne taková basketbalová legenda,
má to svoji váhu,“ představil nového
hlavního trenéra Michal Műller s tím,
že kouč povede také mládežnické
výběry do 15 a 17 let.
Výběr mladých hráčů do 23 let
ve druhé nejvyšší mužské soutěži
povede Andrej Červenka, koučem

týmů do 14 a 15 let se stal Marek
Petržela. „Skvěle rozumí žákovským
kategoriím, věříme, že to bude na palubovce vidět,“ poznamenal Műller.
Žákovské výběry dvanáctiletých
a třináctiletých bude trénovat Michal Krčmář, který bude současně
asistentem Červenky u prvoligového mužstva. „Chceme ještě více
spolupracovat s BK Olomoucko a to
je jedna z cest. Michal je asistentem
kouče Predraga Benáčka. Je logické,
že bude i u týmu, z něhož můžou
naši odchovanci zamířit do Koop-

erativa NBL,“ tvrdí předseda spolku
BCM Orli Prostějov.
Propojení obou klubů potvrzuje
také novinka ambasadorů. Jednotliví hráči BK Olomoucko budou partnerem mládežnických
týmů BCM Orli Prostějov,
připravují se i společné akce
v průběhu sezóny. „O basketbal musíme pečovat. Tomu odpovídá i naše
úsilí o rozšíření školní ligy o kategorii U 10, kde chceme ke sportu
přitáhnout i ty nejmenší,“ dodal
Műller.
(lv)

a autogramiáda
Premiérově ve Zlaté bráně
PROSTĚJOV Zhruba týden
před začátkem nového ročníku
Kooperativa NBL se hráči BK
Olomoucko setkají se svými
fanoušky. Tentokrát zvolili za
místo setkání nákupní centrum
Zlatá brána v centru Prostějova.
Všichni basketbalisté a také celý
realizační tým se na své příznivce těší tento čtvrtek 20. září od
16:00 hodin.
„Udělali jsme menší změnu, z haly
jsme se tentokrát přesunuli do centra
města, které reprezentujeme. Chceme ukázat, že jsme tady doma a doufáme, že oslovíme i další občany
Prostějova, aby nás přišli povzbudit
do haly během mistrovských zápasů,“ objasnil sportovní manažer BK

Olomoucko Michal Pekárek. V rámci programu proběhne autogramiáda všech hráčů, návštěvníky čekají
soutěže o hodnotné ceny. „Před nákupním centrem budou instalované
basketbalové koše, na které se bude
házet, úspěšní střelci se můžou těšit
na dárky od našeho klubu,“ poznamenal Pekárek.
Součástí akce bude rovněž nábor
mladých basketbalistů do klubu
BCM Orli Prostějov, který sdružuje
hráče všech mládežnických kategorií
od přípravky přes žákovské a dorostenecké týmy po juniorský výběr do
23 let. „Každý bude mít možnost
vyzkoušet si náš sport. A koho basketbal zaujme, bude u nás vítán,“ zve
veřejnost Pekárek.
(lv)

Zápis do
tenisové
PROSTĚJOV Každoročně krátce po začátku školního roku probíhá na
prostějovských kurtech také zápis do Tenisové školy. Vedení TK Prostějov tentokrát zve ty nejmladší zájemce o krásný sport do svého areálu
tuto středu 19. září. Zápis bude probíhat v areálu Za kosteleckou ulicí
od 16:00 hodin.
„V klubu se pracuje výkonnostně na všech věkových úrovních od
nejmladších dětí v přípravce. Snažíme se v dětech probudit zájem
o pravidelný sport, vypěstovat v nich lásku ke zdravému pohybu. To
je pak může provázet celý život, bez ohledu na to, zda půjde o profesionální nebo rekreační sportovce,“ říká šéftrenér prostějovské tenisové
mládeže Ivo Šilhánek.
TK Prostějov patří mezi nejlepší tenisové kluby v Českého republice, jeho
hráči všech věkových kategorií sbírají pravidelně medaile na všech šampionátech. V klubu vychovali celou řadu velkých hvězd včetně Tomáše Berdycha, Petry Kvitové, Lucie Šafářově nebo Jiřího Veselého.
(lv)

18091310995
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Nohejbalový turnaj neregistrovaných trojic

v Čechovicích kořistí Ptenského Dvorku
Marek SONNEVEND
Největší akce svého druhu na Moravě se zúčastnilo sedmnáct trojic
rozdělených do čtyř základních
skupin. Neboť hlavním cílem tohoto klání je, aby si všichni aktéři co
nejvíc zahráli, postupovali do play-off úplně všichni. Poražení z osmifinále se navíc přesunuli do soutěže
útěchy o 9. až 16. místo, takže kdo
chtěl, užil si sobotní den na kurtu

úplně celý od rána až téměř do večera.
Za příznivého počasí, v němž plejery odpoledne potrápil jen silnější
vítr, opanovali jednotlivé grupy favorité Stará Ves, Ptenský Dvorek,
Imbaque a Řízci. První kolo vyřazovacích bojů se následně obešlo bez
překvapení, ale ta přišla ve čtvrtfinále. Stará Ves podlehla Skudra
týmu, Imbaue nestačil na Rudu nad
Moravou a Řízci si vylámali zuby
na domácích Čechovicích A, obhájcích loňského titulu. Tudíž v tomhle případě zase o tak nečekaný
výsledek nešlo.
Každopádně z vítězů skupin postoupil mezi elitní kvarteto jediný
Ptenský Dvorek. A turnaj nakonec
i celý ovládl. Zdolal jak v semifinále
áčko pořádajícího klubu, tak ve finálovém duelu Skudra tým. Skvělé

výkony přitom podával zejména
Lukáš Pírek zaslouženě vyhlášený
nejlepším hráčem 14. ročníku. Třetí
pozici obsadila Ruda, na hostitele
zbyla čtvrtá příčka. A výše zmíněnou soutěž útěchy ovládl Sokol II.
Na závěr silně obsazené akce, o jejíž
hladký chod se staral organizační
štáb čítající okolo dvaceti lidí (členů
čechovického oddílu), následovalo
slavnostní vyhlášení výsledků s předáním spousty velmi hodnotných
cen.
Pi nohejbalovém turnaji v echovicích byly k vidní krásné souboje na síti.
Výsledkový servis
Foto: Marek Sonnevend
najdete na straně 26
Poděkování sponzorům – hlavní partneři: DT Výhybkárna a strojírna a.s., ZATOMI, E.M.T., COOL centrum
České spořitelny, pan Ráček, PROPLAST, ZD MORAVAN, K.K. Metal, KOPRO, CEHA, pan Buřt, KENTAUR
SADDLERY, Přidal s.r.o. Další partneři: LEO Nábytek s.r.o., Stolařství Novák, pan Knot, Oskar Kravák, Martin
Vybíral, HPM-TEC, David Hampl, MANN FILTER, Autodoprava Pospíšil, Jaroslav Peška, pan Zatloukal, Ruda
Konečný, Palírna Mostkovice, Správce areálu Jančík, VODO-TOPO Pernica, Stolařství Pánek, Tesařství Náhlík,
Pohostinství u Jedličky, V.E.P Market, ROLOS s.r.o., pan Kala, pan Holyst, pan Začal, Zednictví Pernica, Vinárna
Krasice, JANČA, VTP Centrum, STAROPRAMEN, pan Cinek, Staré Loba, Samiqalitní.

18050570474

PROSTĚJOV Už čtrnáctým ročníkem pokračovala tradice nohejbalového turnaje trojic pro
neregistrované hráče, který i letos uspořádal oddíl nohejbalu
TJ Sokol Čechovice ve svém venkovním areálu u tamní sokolovny. Celkové vítězství vybojovalo
trio Ptenského Dvorku, jež ve
finále porazilo Skudra Tým.

Atletická Velká cena Prostjova podvaasedmdesáté!
Petr Svoboda nepřijede, je zraněný. Na tradiční mítink
však mají namířeno finalisté MČR na 110 metrů překážek
PROSTĚJOV Největší závody
prostějovského regionu v atletice
konané pravidelně vždy na přelomu kalendářního léta a podzimu
jsou opět tady. Velká cena města
Prostějova 2018 je už 72. ročníkem tradičního mítinku a uskuteční se v neděli 23. září od 14:00
hodin na školním stadiónku RG
a ZŠ PV ve Studentské ulici.
Po loňském skvělém představení
tuzemského rekordmana Petra Svobody, který chtěl na Hané atakovat
své vlastní národní maximum na
110 metrů překážek a vytvořil přitom alespoň nejlepší výkon dlouholeté historie Velké ceny 13,46
sekund, to však letos taková sláva
určitě nebude. Vyhlášený živel nad
vysokými plůtky totiž není zdravotně fit.

„Léčím zranění a do Prostějova
tak tentokrát bohužel nedorazím.
Moc mě to mrzí, protože mám
tenhle závod opravdu strašně rád
a toužím na něm jednou zaběhnout velký výkon. Snad se mi to
ještě podaří, třeba hned za rok.
Podmínkou samozřejmě bude,
abych byl zdravý. A taky měl formu,“ řekl Večerníku Petr Svoboda, sympatický rodák z Třebíče.
Jinak by obsazení hlavní disciplíny
– tedy překážkové stodesítky mužů
– mělo být na poměry ČR elitní.
„Pozval jsem všechny finalisty letošního mistrovství republiky, snad přijedou,“ přeje si ředitel mítinku Milan
Čečman.
Schválně si vypišme pořadí zmíněného šampionátu: 1. David
Sklenář 14,20, 2. David Ryba

14,22, 3. Jiří Kubeš 14,33, 4. Jan
Doležal 14,35, 5. Martin Pokorný
14,91, 6. Jindřich Večeřa 15,21.
Druhým největším tahákem prostějovského klání každoročně bývá
oštěp mužů, aktuálně 29. ročník Memoriálu Dr. Eduarda Rozbořila. Na-

příklad před rokem přicestoval český
reprezentant Jaroslav Jílek, svěřenec
famózního Jana Železného. A byť se
spíš trápil s rozběhem, zvládl výkon
73,82 metru, sedmdesátku o kousek
přehodil ještě Slezák ze Slovenska.
Objeví se na Hané i nadcházející

ÈASY VÍTÌZÙ VELKÉ CENY PV
ZA POSLEDNÍCH JEDENÁCT LET
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:

Stanislav Sajdok (Dukla Praha) 13,91 sec
Stanislav Sajdok (Dukla Praha) 14,10 sec
Petr Svoboda (Dukla Praha) 13,67 sec
Petr Svoboda (Dukla Praha) 13,61 sec - rekord mítinku
Martin Mazáč (Olymp Praha) 14,40 sec
Petr Peňáz (Olymp Praha) 14,27 sec
Martin Mazáč (Olymp Praha) 13,81 sec
Petr Peňáz (Olymp Praha) 14,01 sec
Petr Svoboda (Dukla Praha) 13,49 sec (vítr +2,9 m/s)
Martin Juránek (Univerzita Brno) 14,67 sec
Petr Svoboda (Dukla Praha) 13,46 sec – rekord mítinku

PROGRAM VELKÉ CENY MÌSTA
PROSTÌJOVA V ATLETICE 2018
Neděle 23. září - školní stadion RG a ZŠ ve Studentské ulici: 14.00 hodin
oštěp ženy, výška muži, dálka ženy, 14.30 hodin 60 metrů překážek mladší
žákyně, 14.40 hodin 60 metrů překážek mladší žáci, 14.50 hodin 100 metrů
překážek starší žákyně, 15.00 hodin 100 metrů překážek dorostenky, 15.10
hodin 100 metrů překážek starší žáci, oštěp muži (29. ročník memoriálu
Dr. Eduarda Rozbořila), výška ženy, dálka muži, 15.20 hodin 100 metrů
ženy, 15.25 hodin 100 metrů muži, 15.35 hodin 100 metrů překážek ženy +
juniorky, 15.45 hodin 110 metrů překážek dorostenci, 15.52 hodin 110 metrů překážek junioři, 16.00 hodin 110 metrů překážek muži (72. ročník
Velké ceny města Prostějova), 16.05 hodin slavnostní vyhlášení výsledků
disciplín oštěp muži a 110 metrů překážek muži.
neděli některý z kvalitních oštěpařů?
Kolorit skromného atletického podniku jako obvykle dotvoří sprinty nad
překážkami všech věkových kategorií

(neboli Malé ceny) plus další disciplíny (výška, dálka, hladké sprinty) za
účasti závodníků převážně z Moravy,
ale i z Čech a případně SR.
(son)

MS ve wingsuit-flyingu
Kvalitní výkon tsn Prostějovské
přineslo ruské i norskéví tězství

srazil favorita z Jihlavy!
>>> dokončení ze strany 43
Papírově silnější celek následně nevěděl, kam dřív skočit, a čelil obřímu
náporu výtečně hrajících Prostějovanů freneticky povzbuzovaných
nadšenými fanoušky. Neskutečný
zámek trvající pět minut v kuse a obsahující několik slibných příležitostí
však zůstal bez efektu, načež místo
výraznějšího odskočení ve skóre
náhle kontrovali Jihlavští. Na konci přesilovky LHK se zahozenými
loženkami Nouzy i Starého ujel do
protiútoku Čachotský a ač tísněn
dvěma beky, přesto nadvakrát dotlačil puk za Neužila k levé tyčce – 2:2.
Vykoukalovy svěřence tenhle moment srazil dolů, hned zkraje třetí
periody mohli být rádi za další vynikající zásah Neužila klasickým
semaforem proti téměř gólovému
bekhendu Zemana. Navíc o tři minuty později na sklonku mizerné
přesilové hry hosté vystihli špatnou
rozehrávku, uháněli do kontru dva
na jednoho a Anděl zblízka orazítkoval levou tyč! Domácí okamžitě
odpověděli možností Žálčíka, jehož
výpad z křídla zastavil Lundströmův

beton. Pak se dění mezi mantinely
uklidnilo a zdálo se, že mač spěje
k prodloužení. Nedospěl tam. Ve 49.
totiž s pomocí napadajícího Havlíka vybojoval kotouč Dvořáček, na
pravém kruhu se uvolnil perfektní
stahovačkou a prudce trefil k bližší
tyčce – 3:2! Pojistit náskok mohli
Račuk s Nouzou, ale prvně jmenovaný z levé strany jen vyprášil betony Lundströma a ten druhý poslal
nezištné Prokešovo uvolnění rovněž
pouze do švédského strážce svatyně
HC. Podstatné bylo, že Jestřábi pozornou defenzivou nepouštěli soka
takřka do ničeho nebezpečného.
Dostálkův výpad zprava v 58. i Kajínkovu dělovku od modré v 59. si
pohlídal Neužil, nikam nevedla ani
zoufalá snaha Dukly během power
play v poslední minutě. Hanáci
bez větších problémů odolali třem
ranám plus následným pokusům
o dorážky a po finální siréně mohli
společně s nadšenými fandy oslavit
sladký triumf nad loňským extraligistou!
Statistiky z utkání najdete
na straně 27

WWW.
VECERNIKPV.CZ

a JEDEN SVĚTOVÝ REKORD!

Na snímcích jsou zachyceni závodníci atraktivní parašutistické disciplíny wingsuit-flying.

PROSTĚJOV Parašutisté z Ruska a Norska opanovali historicky
druhé mistrovství světa ve wingsuit-flyingu, které se konalo na přelomu srpna a září na prostějovském
letišti. Během pěti dnů plných
seskoků se speciálními kombinézami umožňujícími závodníkům
klouzavě létat vzduchem padl také
jeden světový rekord. Postaral se
o něj americký borec Chris Geiler.
Nejlepší z Čechů se umístil v šesté
desítce pořadí.
Šampionát planety se vůbec poprvé
uskutečnil v České republice. Celkové
hodnocení jednotlivců ve výkonnostní soutěži ovládl norský wingsuiter
Espen Fadnes, týmovou akrobatickou disciplínu pak vyhráli Rusové.

Mistrovství světa mělo i dvojí české
zastoupení. Nejlepším tuzemským
závodníkem byl Pavel Mrázik na
58. místě, druhý Čech Karel Klíma
skončil na 62. pozici.
MS 2018 se konalo v průběhu celého pracovního týdne. „Vše vyšlo na
výbornou včetně klíčového faktoru,
kterým je počasí. Ačkoliv ve čtvrtek
šampionát na chvíli přerušil déšť,
všechny seskoky se stihly do brzkého
pátečního odpoledne. Kromě posledního dne se tak skákalo vždy od
východu až do západu slunce,“ uvedl
hlavní organizátor Martin Dlouhý ze
společnosti JUMP-TANDEM.
Závodníci soutěžili ve dvou hlavních
kategoriích. Ve výkonnostní se jim
měřila dosažená rychlost, uletěná

vzdálenost i čas, po který se snažili
udržet v soutěžním okně mezi třemi a dvěma tisíci metry nad zemí.
Kromě zlatého Nora Fadnese se na
stupně vítězů dostali i stříbrný Chris
Geiler z USA a bronzový Rus Dmitry
Podoryashy. Byl to přitom právě zmíněný Geiler, komu se podařilo dosáhnout absolutního světového rekordu.
Při seskoku ze čtyř kilometrů se totiž
v soutěžním okně mezi třemi a dvěma tisíci metry udržel sto sekund,
čímž přepsal historické tabulky.
Kromě soutěže jednotlivců, které se
účastnilo celkem 63 závodníků z 23
světových zemí, se v Prostějově konala i týmová soutěž. Tříčlenná družstva
se v ní při letu ve speciálních kombinézách snažila zanechat co největší

2x foto: archiv M. Dlouhého

umělecký dojem díky předvádění
celé řady akrobatických prvků. Tato
kategorie přinesla velkou dominanci
Rusů, wingsuiteři z této země se totiž
kromě vítězství umístili i na třetím
místě. Tenhle východní dvojblok narušil pouze americký tým na druhém
postu.
Letiště v Prostějově hostilo parašutistickou akci globálního významu již poněkolikáté, šampionát ve
wingsuit-flyingu se zde však konal
premiérově. „Věřím, že jsme naděje,
které do nás vkládala Mezinárodní letecká federace, nezklamali. A že nám
úspěšné mistrovství světa pomůže
k dalším akcím podobného rázu právě na zdejším prostějovském letišti,“
uzavřel Martin Dlouhý. (ms, son)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

Národní sportovní centrum v Prostjov: u slavnostního otevení
asistovaly hvzdy, významné osobnosti i zpvaka Olga Lounová
PROSTĚJOV
Ě
Ve čtvrtek PŮVODNÍ
13. září byla otevřena nová REPORTÁŽ
sportovní hala v Prostějově,
která bude určena především pro Večerník
pro výkonnostní mládež mí- Petr
čových sportů, jako jsou pře- KOZÁK
devším tenis, volejbal, basketbal či fotbal a v dopoledních hodinách bude určena pro prostějovské základní a střední školy. „Jsem rád, že jsem mohl být
u slavnostního otevření. V Prostějově vznikla opravdu krásná
sportovní hala,“ nechal se slyšet Robert Plaga, ministr školství,
mládeže a tělovýchovy.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník po celou dobu mapoval tento slavnostní okamžik. Snímky Pavla Lebedy a Jakuba Čermáka pak
přibližují velice příjemnou atmosféru, která během dopoledne panovala. Dobrá věc se podařila, a dík patří jak šéfům
TK PLUS, tak i současnému vedení Statutárního města
Prostějov a Olomouckého kraje.

Dti ve tvrtek potšilo i tenisové trio hvzd (zleva) Tomáš Berdych, Jií Novák
a Radek Štpánek.
Foto: Pavel Lebeda

Ministr školství, mládeže a tlovýchovy Robert Plaga NSC podporuje.
Foto: Jakub ermák

Krásný zábr na halu Národního sportovního centra v Prostjov zvení. Mže se toto nkomu nelíbit...? Foto: Pavel Lebeda

O kulturní vložku se postarala Olga Lounová, která
zazpívala svoje nejvtší pecky.
Foto: Pavel
Lebeda

Celkový pohled na halu NSC z V.I.P. prostor.
Foto: Pavel Lebeda

O pestižení pásky ped hlavním vchodem se postarali krom ministra (zcela vlevo) i primátorka Alena
Rašková, pedseda US Miroslav Jansta a krajský
hejtman Ladislav Okleštk.
Foto: Jakub ermák

Obec Želeč v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje

konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/-ky
Mateřské školy Želeč, okres Prostějov
příspěvková organizace, Želeč 153, 798 07 Brodek u Prostějova, IČO: 75022281

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy a čísla telefonu) s požadovanými doklady lze
doručit osobně nebo doporučeně poštou nejpozději do pátku 26.10.2018 do 12:00 hodin
v zalepené obálce na adresu zřizovatele - Obec Želeč, Želeč 62, 798 07 Brodek u Prostějova.

Na obálku napište: "Konkurzní řízení - ředitel/-ka MŠ Želeč - Neotvírat".
Účastník konkurzu nese náklady, které mu účastí v konkurzním řízení vzniknou.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.
Informace na tel.: 724 183 836 nebo 582 370 254

18091311019

Předpoklady pro výkon funkce ředitele/-ky a obsahové náležitosti písemné přihlášky na www.zelec.cz

