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MOSTKOVICE Výbuch, který byl
slyšet široko daleko. Mostkovicemi
v sobotu těsně po poledni otřásla
detonace rodinného domu! V jeho
sutinách pak zemřel muž středního
věku, podle všeho šlo o hasiče, který zde bydlel. Další dva zranění lidé
byli převezeni do nemocnice.
Poškozeny jsou i okolní domy v ulici Na Valše, odkud policie evakuovala desítky obyvatel. Přestože se okamžitě
rozneslo, že za tragédii může
exploze plynu, Večerník se
dozvěděl, že je tomu jinak!

18091110980
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rychlý

Lednièky se vyšetøují
Prostějov (mik) - V minulém vydání
Večerník informoval o výsledcích úklidové akce, při níž desítky dobrovolníku
zbavovaly oba břehy Hloučely velkého
množství odpadků. Zároveň jsme zveřejnili fotodokumentaci bezmála dvou
desítek nalezených ledniček, praček či
rádií. Tyto věci však nepatří k běžnému „smetí“, kterého ochránci přírody
shromáždili několik metráků. „Tuto
záležitost jsem už nahlásila městské
policii, odboru životního prostředí prostějovského magistrátu a také náměstkyni primátorky pro životní prostředí
Ivaně Hemerkové. Kde se v biokoridoru
Hloučela vzalo tolik ledniček a dalšího
elektrozboží se zjišťuje,“ prozradila Večerníku Eva Zatloukalová z Českého
svazu ochránců přírody, regionálního
sdružení IRIS v Prostějově. Podle informací směřuje vyšetřování k prodejcům
elektrozboží v nedaleké obchodní zóně...

    
Prostějov (mik) – Je to bohužel tady,
ale co jste čekali? Zapomeňme už na to,
že si ráno během pár vteřin oblékneme
šortky a tričko, vklouzneme do sandálů
a jdeme jen tak nalehko do práce nebo
do školy. Už tento týden se ani Prostějovu nevyhne výrazné ochlazení, kdy
noční teploty klesnou až k šesti stupňům Celsia a denní vystoupí maximálně k patnácti až osmnácti stupňům.
Podzim se už výrazně hlásí o slovo, takže vytáhněte ze skříní svetry!

Vandalové øádí dál
Prostějov (mik) – Komunální volby
jsou doslova za dveřmi a toho jsou si
zřejmě vědomi i vandalové, kteří ničí
předvolební billboardy různých politických stran a hnutí. Během uplynulého
týdne přibyly na plakátech politiků další vulgární čmáranice a nejen to. „Podařilo se nám díky kamerám dopadnout
muže, který v opilosti převracel volební
stojany na prostějovském náměstí,“
přednesl aktuální zprávu Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov.

FOTO




HLAVU
NEZTRATILA
VEÈERNÍKU
Petr KOZÁK
PROSTĚJOV Při nedávném uklízení
okolí Hloučely pod taktovkou Milady
Sokolové a „jejího“ Okrašlovacího
spolku se kromě desítky odhozených
praček překvapivě našel i trup ženy“.
Předsedkyně spolku nezapřela slušné
vychování a při společném fotografování všech účastníků této bohumilé
akce, na kterém nechybělo ani nalezené „tělo“, zakrývala obnažené figuríně
choulostivé partie. Očividně na rozdíl
od ztraceného torza „lidského“ těla
hlavu neztratila...



Agentura
A máme tu nastolený pořádný malér! Stejně jako v celé republice, tak
i v Prostějově mají být za dva týdny
komunální a senátní volby. Nebudou. Byly zrušeny. Důvody se dozvěděla Agentura Hóser pár minut před
uzávěrkou tohoto čísla.
„Musím bohužel konstatovat, že
komunální i senátní volby, které
měly proběhnout 5. a 6. října tohoto
roku ve městě Prostějově, jsou zrušeny. Stala se totiž taková nemilá věc,
že z centrálního skladu prostějovské
radnice doposud neznámý pachatel

     

tt1POEʏMÓtt
Bude muset změnit postel. „Život je nemocnice, v níž každý pacient je
posedlý touhou změnit postel,“ konstatoval poněkud pesimisticky francouzský básník Charles Baudelaire. Hodně naštvaný musel být pacient,
který nejprve napadal personál prostějovské nemocnice, posléze i přivolané strážníky. Nakonec skončil v poutech a místo ošetření jej čeká soud.
ttÁUFSâtt
Ušetří za nájem. Majitel auta stále šetří: řídí-li, ušetří za alkohol, pokud
chlastá, ušetří za benzín, dělá-li oboje zároveň, tak ušetří za jídlo, nájem,
plyn i elektřinu... To nepochybně platí i pro Jana Blumensteina. Mladík,
který bez řidičáku ve vypůjčeném autě ujížděl velkou rychlostí před policisty, až prorazil zábradlí u základní školy v ulici Dr. Horáka, také nějakou
tu korunu za nájem ušetří. Kvůli svým hříchům totiž už skončil ve vazbě a
zřejmě jej čeká i vězení.
tt4UʭFEBtt
Prohrami k vítězství. „Pokud prohraješ, získáš tím motivaci do příštího
utkání,“ říká můj parťák Česťa Spáčil, se kterým pravidelně chodím hrávat
squash. Prostějovským hokejistům se po domácím derby s Přerovem dostalo pořádné dávky motivace...
ttɇUWSUFLtt
Odpovědný spisovatel. „Jsi člověk. Kdo jiný má rozpoznat zlo, když se mu
staví před oči? Neupozornit na ně znamená tichý souhlas. Tichý souhlas znamená spoluvinu,“ říká hlavní postava nejznámější knihy Miloše Urbana Hastrman. Spisovatel zavítal do prostějovské knihovny, aby tam debatoval se čtenáři.
tt1ÈUFLtt
Provokující Masaryk. „Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum
ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit,“ napsal Tomáš Garrigue Masaryk.
Tento filozof a náš první prezident ve své době rozhodně nebyl přijímán
všemi stejně pozitivně. Mnoho lidí jeho názory i osobnost pořádně štvaly.
I o tom byla přednáška, s níž v prostějovské knihovně vystoupil teolog a
autor knihy T. G. Masaryk iritující a fascinující Ctirad V. Pospíšil.
tt4PCPUBtt
Poslední láskobraní. „Kde není vína, není lásky,“ napsal již čtyři sta let
před začátkem našeho letopočtu slavný řecký dramatik Euripidés. V Plumlově bylo o víkendu vína i lásky dost. Bohužel oblíbené Vinobraní se tam
dle organizátorů konalo již naposledy.
tt/FEʏMFtt
Pohádková cesta. Pokud v životě půjdete po cestě, na které nebudou žádné překážky, pak si můžete být jisti, že nikam nevede... Několik úkolů bylo
připraveno i pro děti, které se vydaly na Pohádkovou cestu Kostelcem. Na
jejím konci je pak čekala zasloužená odměna.



Prostějovanům šmakuje! Hojně navštěvovaná akce Restaurant
Day napsala v neděli svoji další
kapitolu. Na zahrádku Národního
domu dorazily stovky lidí. A nelitovaly. Organizátorům se podařilo
sehnat spoustu provozovatelů kulinářského řemesla, kteří předvedli tolik dobrot, až se sliny sbíhaly.
A všem šmakovalo!
 



  

      
ukradl všechny volební urny! Teď je
úplně jedno, jestli se toho grázla podaří vypátrat. Mnohem větší průser
je, že voliči by neměli kam strkat své
hlasy. Proto musím s velkou ostudou
prohlásit, že se volby konat nebudou
a dosavadní zastupitelé v Prostějově tak zůstávají ve svých funkcích,“
pronesla ve svém písemném stanovisku zaslané Agentuře Hóser Alena
Rašáková, primátorka Prostějova.
Za zrušené volby tedy může zloděj.
Ale na co mu stovky umělohmotných uren budou? „Já to nebyl. Jestli si někdo myslí, že jsem je šlohl já,
abych zůstal radním i nadále, tak to
ne! Jsem taky naštvaný, protože včil
bych volby vyhrál,“ ozval se Jaroslav
Brambor, příliš uvolněný prostějovský radní. „Je to skandál, zas něco!

Ta koalice na radnici už neví, čím by
nás doběhla. Vůbec bych se nedivil,
kdyby si na tu krádež uren někoho
najala,“ nebere si servítky Jan Nicnevrátil z hnutí Nic se v Prostějově
nezmění.
„To je nepodložené tvrzení. Ostatně
jako vždycky od opozice,“ brání se
Jiří Nikamnepospíchal, náměstek
primátorky. Právě on se snaží, jakožto šéf přes odpad a popelnice,
celou situaci zachránit. „Dalo by
se uvažovat o tom, že bych nařídil
technickým službám, aby po celém
Prostějově posbíraly všechny umělohmotné popelnice a kontejnery, ze
kterých by se daly narychlo udělat
volební urny. Jinak nevím,“ pokrčil
rameny Nikamnepospíchal. Ovšem
rychlou pomocnou ruku podává

i majitel prostějovské pohřební služby. „Já mám uren na skladě dost,
mohl bych je městu půjčit. Jsou pochopitelně o hodně menší, ale kolikpak voličů letos k volbám vůbec
přijde, že? Pár uren bych ještě vyšetřil poté, co bych z nich vysypal popel
nebožtíků,“ nechal se slyšet pohřebák Pavel Tvarohový.
V tuto chvíli jsou ale komunální
i senátní volby v Prostějově zrušeny.
Než budou vyrobeny nové a zákonem dané urny, může to trvat i nějaký ten měsíc.
Za Agenturu Hóser Majkl
5FYUWڀUÏUPSVCSJDF
KFTNZÝMFOâ OJLUFSBL
QSBWEJWâBڀSFEBLDF7FʊFSOÓLV
TFPEOʏKEJTUBODVKF

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných


Pro někoho mohou znamenat
čtyři roky poměrně krátkou
dobu, ovšem pro pětapadesátiletého rabiáta může jít
o pořádně dlouhou a nudnou
periodu života v base. Přesně
tolik let kriminálu reálně hrozí
muži, který na začátku minulého týdne v prostějovské nemocnici napadl dvojici strážníků městské policie!

4
A nejen to, rozzuřený pacient napadl rovněž personál špitálu. Jediné štěstí,
že strážníci využili svých
práv, násilníka zpacifikovali a v poutech ho převezli na služebnu Policie ČR.
Ochránci veřejného pořádku pak ale sami museli vyhledat lékařské ošetření...

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.

JAKUB JANČÍK
se narodil 9. března 1982 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 19. září 2018.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 36
do 40 let, měří okolo 180 centimetrů,
má střední postavu, modré oči a hnědé
rovné vlasy.



Úplně zbytečná smrt. Necelou
hodinu po poledni v pondělí 17.
září vyhasl na silnicích Prostějovska další lidský život. A zcela zbytečně. Starší řidič kamionu s nákladem dřevní štěpky narazil u Ptení
do vysokého břehu vedle silnice.
Kamion se převrátil na bok a kabina rozdrtila řidiče. Ten totiž podle
svědků nebyl připoután...


„7 dnù Veèerníku v kostce“
 



rubriky
Večerníku
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Určický exstarosta Vlastimil Konšel odcházel minulé úterý od prostějovského soudu s desetiměsíčním trestem, který byl na rok a půl
podmíněně odložen. Jak bezprostředně prohlásil jeho advokát,
bude se jeho klient odvolávat klidně až k Nejvyššímu soudu ČR...

Foto: internet

 

JAROSLAV UHLÍŘ
Jednou z hvězd Plumlovského vinobraní na zámku byl známý skladatel, herec,
zpěvák, komik, klavírista a moderátor,
který během sobotního podvečera pořádně pobavil početné obecenstvo.
 



„TEN HNUSNEJ
ČERNOŠEK VÁM
NECHTĚL SEBRAT
KOUPALIŠTĚ!“
Spolumajitelmarketingovéspolečnosti
TK PLUS Miroslav Černošek vyslal
směrem k občanům jasné poselství
Exkluzivní rozhovor
čtěte na straně 14!
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 12/11 °C
Jaromír



12/6 °C

Støeda

12/5 °C

Ètvrtek

13/5 °C

Pátek

14/6 °C

Sobota

16/7 °C

Nedìle

16/8 °C

Zlata
Andrea

MILOSLAV VŠETEČKA
se narodil 30. dubna 1998 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 18. září
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 20 do 22 let, měří mezi 170 až
175 centimetry, má hubenou postavu
a modré oči.

Jonáš
Václav
Michal
Jeroným
Zdroj: meteocentrum.cz
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rodiny před
norskými
praktikami“

Kabina kamionu

něj výše způsobené hmotné škody
nebyla dosud vyčíslena, ale zřejmě
se bude pohybovat v řádech stovek
tisíc korun. „Provoz mezi Ptením
a Ptenským Dvorkem byl okamžitě
uzavřen. Obnoven byl až po kompletním odklizení následků nehody
v nočních hodinách,“ uvedl mluvčí
prostějovské policie.
Jak přesně přišel jednašedesátiletý
řidič kamionu o život, policie neuvedla. Nepotvrdila zatím ani to, zda

   

$ % &%   !  ' ( $ 
)% #  * #    

byl, či nebyl připoután, když se těžké vil koncem uplynulého týdne. „Nic
a plně naložené vozidlo převrátilo o tom nevím,“ shrnul za všechny Ptena bok. Mluvit o neštěstí nechtěli ňany postarší chlapík s plnovousem.
ani místní lidé, které Večerník oslo(mik)

 

Zachránili bezdomovce, sami se přiotrávili!

PROSTĚJOV Šestatřicet minut po blízkosti hlavního nádraží v Prostějo- Večerníku potvrdili, že tam prakticky místě byli jako první policisté, kteří té, kteří přijeli na místo události jako
půlnoci minulé středy 19. září se hasi- vě. Oficiálně má být tato polorozbo- denně přespávají bezdomovci. Noční mají služebnu nedaleko, jen pár desí- první. Zachránci, tři policisté a civilista
či dozvěděli o požáru domku v těsné řená ruina neobydlená, svědci však záchranná akce začala okamžitě. Na tek metrů přes koleje.
se nadýchali kouře a byli ošetřeni zdrazáchrannou službou,“ inforMichal KADLEC votnickou
movala Vladimíra Hacsiková, tisková
A dorazili pochopitelně také profesi- mluvčí Hasičského záchranného sboru
onální hasiči z Prostějova, dále hasiči Olomouckého kraje. „Za půl hodiny
Správy železniční dopravní cesty i dob- po oznámení požáru dostali hasiči
 (  +'
rovolnícize Žešova a Vrahovic. „Po plameny pod kontrolu, likvidaci hlásil
   ' 
příjezdu bylo zjištěno, že požárem je velitel zásahu před pátou hodinou ran +'    
zasažen starý neobydlený dům určený ní. V průběhu likvidačních prací hasiči
   !   
   !%
k demolici, hořely střecha a přízemí rozebírali střešní a stavební konstrukce
!      
domu. V době vzniku požáru byla a dohašovali skrytá ohniska,“ doplnila
! %    !
uvnitř jedna osoba, kterou ještě před mluvčí krajských hasičů.
2x foto: HZS
příjezdem jednotek hasičů z hustě za- Není to však poprvé, co ve starých
    
kouřeného domu evakuovali policis- drážních domcích za hlavním nádražím v minulosti hořelo. „Jak někdo
může tvrdit, že ty baráky jsou neobydlené? Přespávají v nich bezdomovci. Pamatujete? Před dvěma lety tady zapálili jiný
domek. Vůbec se tomu nedivím, když si
přímo uvnitř dělají ohýnky pro zahřátí,“
láteřil před Večerníkem zaměstnanec
prostějovského nádraží.
Zatímco policisté se k případu vůbec
yy Váš názor na výstavbu bytů?
nevyjádřili, od hasičů pak víme, že příZáměrně neříkám sociálních
čina požáru se zatím vyšetřuje. Zřejmě
bytů.
ale půjde pouze o formalitu. „Vzhledem
„Města by se měla podílet na výstavbě
k tomu, že se jednalo o dům určený
relativně levných bytů. Trh s byty, jak
k demolici, nevznikla při požáru žádná
se nás snažila a snaží přesvědčit praviškoda,“ vystihla podstatný fakt Vladimíra
ce, nevyřeší jejich nedostatek, právě
PROSTĚJOV Jaké jsou priority forma bude distribuována do každé naopak. Zakonzervuje současný stav
Hasciková.
volebního programu KSČM a ná- domácnosti.“
a tím zvyšuje jejich nájemné. Proto
vrhy na jejich řešení, v čem vidí yy Co podle vás patří k největším jsme si dali do našeho programu na
největší problémy našeho města problémům města? A jak byste je příští léta podporu výstavby nejméně
či jaký by měl být další osud Spo- řešil?
dvě stě bytů. Není to nereálné číslo,
lečenského domu. Na tyto, ale „Myslím si, že je to doprava spojená před třiceti lety se na území města
i další otázky odpovídá lídr kandi- s parkováním a dostavba centra města. stavělo přes pět set bytů za pětiletku
dátky KSČM pro volby do Zastu- Doprava bude částečně řešena výstav- a další stovky se modernizovaly na
pitelstva statutárního města Pros- bou severního obchvatu a postupný- byty první a druhé kategorie.“
tějov a jeho dlouholetý zastupitel mi opravami místních komunikací, yy Jakou životní moudrostí se
Ing. Václav ŠMÍD.
například Plumlovské ulice a dalších. snažíte řídit?
yy Jaké jsou priority ve vašem vo- Parkování je nutné dořešit výstavbou „Zastávám názor, že každý klad má
lebním programu?
hromadných garáží, novými parkova- a musí mít svůj zápor a naopak, i zá„Volební program KSČM nabízí ře- cími plochami, inventarizací a zracio- pory jsou nositeli ponaučení, a tím
šení nejdůležitějších potřeb města. nálněním provozu parkovišť součas- i kladných tendencí. Z tohoto pohle- části opozice, jejímž hlavním cílem
Mezi jeho priority patří podpora vý- ných. Dostavbu centra města je třeba du přistupuji k životu, není možné byla negace téměř všeho, co navrhla
stavby dvou set finančně dostupných úzce řešit s platností smlouvy s Man- se radovat z toho, že jsme něčeho koalice, vyhledávání konfrontace,
bytů, rozšíření stávajícího aquaparku thellanem a případným zachováním dosáhli, aniž bychom neviděli i dru- vymýšlení pseudoproblémů a kauz,
o další vodní atrakce a krytý plavec- Společenského domu.“
hou, a sice obrácenou část mince. které neexistují, osobní urážky a deký bazén, rozšíření zimního stadionu yy Co byste tedy udělal s ´Kas- V jedné písničce se zpívá: ‚Půjdeš- honestace druhých. Také udávání,
o druhou ledovou plochu, výstavba kem´? Hrozí mu demolice.
-li pořád doprava, dojdeš doleva‘. posílání trestních oznámení, zasílání
hromadných garáží a hledání no- „Předně je třeba dořešit, jak jsem již Z toho plyne, kde se ocitnu, půjdu-li podnětů a oznámení na ministerstva
vých možností parkování, MHD od řekl, platnost smlouvy s Manthel- pořád doleva. A polistopadové udá- nebylo těmto zastupitelům cizí. Naroku 2020 pro obyvatele zdarma, re- lanem. V případě její neplatnosti losti nám to jen potvrzují, vracíme se ším heslem vyjadřujeme skutečnost,
alizace výstavby severního obchva- bude nutné vypsat novou soutěž na dnes často k tomu, co bylo za soci- že nebudeme vystupovat jako tito
tu, pokračování v revitalizaci sídlišť, dostavbu tohoto centra. Já osobně alismu dobré a nemělo být rušeno. samozvaní ‚ochránci demokracie‘, ale
výstavba domu s pečovatelskou bych Společenský dům ponechal, je Problémy je třeba řešit s nadhledem budeme řešit potřeby a zájmy města,
službou, podpora sportu a kultury, třeba jej však opravit a dostavět dle a ve všech souvislostech. Nezname- jako tomu bylo doposud, to znamená
dostavba historického jádra města, původního záměru. Je ostuda, že za ná to ovšem preferování ‚zlaté střed- věcně a konstruktivně, a to se všemi,
pokračování výstavby a propojení osm let jednání s investorem se ještě ní cesty‘.“
kteří mají stejný pohled na práci zacyklostezek, udržení bezpečnosti ve nekoplo do země. Tento stav dovo- yy Můžete mi přiblížit vaše hlavní stupitelů. Také naše hlavní foto na
městě, péče o zeleň, podpora pro- lila pro město nevýhodná smlouva, volební heslo: „Vyznáváme spolu- propagačním materiálu – pohled
jektu ‚Chytré město‘ a další. Celý vo- se kterou se potýkáme doposud. práci, odmítáme konfrontaci“?
z radnice na náměstí s kostelem – je
lební program je zveřejněn na našich V dnešní době již měla být dostavba „Naše volební heslo reaguje na čtyř- koncentrovaným vyjádřením tohoto
webových stránkách a jeho zkrácená této části města před ukončením.“
letou zkušenost s vystupováním hesla.“
(pr)

„´Kasko´ bych ponechal. Je třeba jej však
opravit a dostavět dle původního záměru,“

říká Václav Šmíd,

lídr kandidátky KSČM

„Nová norská ministryně pro děti
(oficiálně má na starost ještě rovnost
a sociální začleňování, ať už to znamená cokoliv) v těchto dnech prohlásila norský systém péče o ohrožené děti za dokonalý. Barnevern
podle ní odvádí dobrou práci. O kradení dětí, zoufalých rodičích a jejich
žalobách, které už doputovaly nebo
míří k Soudu pro lidská práva ve
Štrasburku, neřekla ani slovo. Proč
nás to má zajímat? Protože současně
podotkla, že „skvělý“ norský systém
by měly převzít i další země. Je proto třeba se bát. Norské peníze tečou
do České republiky proudem skrze
Norské fondy. Někdejší ministryně
práce a sociálních věcí Marksová za
ně chtěla dokonce psát nový zákon
o sociálně-právní ochraně dětí. K
ruce měla mít norské poradce. To se
jí však nakonec nepodařilo. Neměla
odvahu čelit protestům veřejnosti,
kterou jsem spolu s dobrými lidmi
kolem sebe informovala o příběhu
Evy Michalákové a jejích dětech zadržovaných v Norsku. A také o tom,
že Norsko rozvrací rodiny a bere dětem mámy a táty. Jenže co se nepovedlo před pár lety, může se vrátit za
pár měsíců.
I proto jsem se rozhodla kandidovat
do Senátu. Některé hrozby se nám
zdají zpočátku nevinné. Jenže když se
naplní, už je obvykle pozdě proti nim
bojovat. Já budu vždycky chránit rodinu a práva dětí. Svět není černobílý.
Stát musí včas ochránit děti, kterým
jejích vlastní rodina ubližuje. O tom
není žádná diskuse. Jenže přitom nesmí dělat chyby a krást děti milujícím
rodičům. Přísloví ´když se kácí les,
padají i třísky´ tady vážně neplatí. Mě
zajímá osud každého jediného dítěte.
A za to každé jediné dítě jsem připravena se bít. V medicíně i v politice.“
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zjistili, že jednašedesátiletý řidič
jízdní soupravy tahače značky Volvo
s návěsem naloženým dřevní štěpkou asi 300 metrů před obcí Ptení
z dosud přesně nezjištěných příčin
vyjel vpravo mimo komunikaci. Tam
najel na přibližně tři metry vysoký
břeh. Následkem toho došlo k převrácení soupravy na levý bok.¨Řidič
při nehodě utrpěl zranění neslučitelná se životem. Ke zranění dalších
osob nedošlo,“ sdělil Kořínek. Podle

18091911052

rozdrtila øidièe!


18091811035
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„Budu chránit

TRAGÉDIE U PTENÍ
PTENÍ Ke smrtelnému neštěstí došlo hned první den uplynulého týdne na silnici poblíž Ptení. Starší řidič
kamionu ze zatím nevysvětlených
příčin vyjel z vozovky a narazil do
třímetrového břehu. To podstatně
horší ale přišlo vzápětí, když se kamion naložený dřevem převrátil na
bok. Kabina muže rozdrtila! Šofér
totiž podle všeho nebyl připoután
a vypadl ven...
„V pondělí sedmnáctého září ve
12:51 hodin jsme na lince tísňového
volání přijali informaci o dopravní
nehodě nákladního automobilu
mezi obcí Ptení a místní částí Ptenský
Dvorek,“ informoval krátce po nahlášené tragédii František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Další informace přišly následující
den. „Dosavadním šetřením jsme

zpravodajství
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BYDLENÍ PRO SENIORY V KONICI Ještě 800 tisíc korun

NABRALO POŘÁDNÝ SKLUZ a bude hotovo
KONICE Už začátkem loňského
roku měl být dle původních plánů
otevřen nový komunitní dům pro
seniory v Konici., a to na místě bývalého sila stojícího nedaleko hlavního
náměstí. K žádnému otevření však
zatím stále nedošlo. Večerník zajímalo, co stojí za tak výrazným zpožděním.
Celý projekt podpořilo Ministerstvo
pro místní rozvoj, které nabízelo dotaci
ve výši až 650 000 korun na vybudování
jednoho bytu v tzv. komunitním domě.
Podmínka spočívala v tom, že tyto jednotky musely vznikat v prostorech, které dosud nebyly určeny k bydlení. Mezi

takové nepochybně patřila i zchátralá
budova sila stojící nedaleko hlavního
konického náměstí.
V tomto objektu mělo vzniknout celkem čtyřiadvacet bytů pro seniory. Za
přípravou celého projektu stojí místní
podnikatel známý zejména jako provozovatel tzv. „Nové lékárny“ nacházející
se na konickém náměstí. Ten se na konci roku 2016 nechal slyšet, že dům bude
již v dohledné době otevřen.
Proč se tak dosud nestalo? „Problémy nastaly s pracovníky, nikomu se
totiž nechce dělat! Stavební firma měla
domluvené Ukrajince,což nakonec
nevyšlo. Nabízeli jsme lidem i sto třicet

korun na hodinu za pomocné práce, ale
ani tak jsme nikoho nesehnali,“ snažil se
objasnit situaci ředitel společnosti Millenia partners Josef Přikryl ze Skřípova,
který kromě „Nové lékárny“ provozuje
také konický domov důchodců sídlící
v objektu bývalého soudu ve Vrchlického ulici.
Dá se tedy odhadnout, kdy bude
projekt dokončen? „Aktuálně se dodělávají venkovní omítky. Letos se nám
zřejmě dům ještě otevřít nepodaří, ale
začátkem příštího roku by to už mělo
vyjít,“ reagoval Přikryl s tím, že zpoždění
by nemělo ohrozit přijetí dotace ze státního rozpočtu.
(mls)
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PROSTĚJOV Už dlouho před letními prázdninami začala složitá
a finančně nákladná rekonstrukce jednoho z pavilonů Základní
školy Jana Železného na Sídlišti
Svobody v Prostějově. Tato investice města se ale nyní - nutno
podotknout, že z objektivních důvodů - prodlužuje i na po začátku
školního roku 2018/2019. Navíc
na posledním jednání museli zastupitelé odsouhlasit dalších 800
000 korun na dofinancování celého projektu. Co se vlastně stalo?
Jak známo, na oblíbené základní
škole se buduje třetí nadzemní patro nad stávajícím dvoupodlažním
objektem pavilonu školy. V nové
části budou přednáškový sál, tři
odborné učebny, čtyři kabinety

a sociální zařízení. Součástí stavebního díla jsou také dodávka a montáž osobního výtahu, který umožní
bezbariérový přístup do pavilonu.
V pondělí 27. srpna prostějovští
zastupitelé drtivou většinou hlasů
schválili dofinancování celé stavby
částkou 800 000 korun. S takovou
sumou přitom původní projekt nadstavby nepočítal. „V průběhu stavebních prací byly objeveny další nedostatky projektové dokumentace, které
budou v souladu se smlouvou o dílo
reklamovány zpracovateli. Z těchto
důvodů ohledně požární bezpečnosti, prostupů nosnými stavebními
konstrukcemi, rozvodů potrubí v objektu a dalších bezpečnostních prvků
včetně zábradlí, lze očekávat navýšení
ceny stavebních prací o zhruba osm

 !"#$%&'(# )%&'* )+,"#Už žádný PAX 18, už žádné pracné sbírání vodního květu z hladiny
plumlovské přehrady! Pokud chceme mít přehradu čistou, je nutné
přikročit k mnohem razantnějšímu
řešení. A to už je na světě!
„Dva roky po sobě jsme ošetřovali vodu
v přehradě různými prostředky proti sinicím. To se nám částečně povedlo, ale
zjistili jsme, že je to všechno málo. Různých živin v sedimentu na dně nádrže
je tolik, že sinice se zdárně rozmnožují

takřka před očima dál. A bojovat s nimi
pomocí prostředků, které jsme dosud
použili, je velmi slabé,“ přiznává Radim
Fiala, prostějovský poslanec Parlamentu ČR, který společně s ministrem vnitra a místním patriotem Ivanem Langerem před lety zaštítil rozsáhlý plán, jak
vyčistit vodu v plumlovské přehradě
a tím také vrátit do této lokality rekreační a podnikatelský ruch.
Kromě aplikace chemického přípravku
PAX 18 do vodní nádrže se v posled-

ních dvou letech pro čistotu přehrady ale udělalo mnohé i v jejím okolí.
„V Krumsíně a Plumlově se vybudovala nová kanalizace a u Krumsína vznikly
i různé předčišťovací nádrže. Šlo o to,
aby už tolik živin, především fosforu
a dusíku, nestékalo do plumlovské přehrady,“ popsal další, a sice už vytvořená
opatření Radim Fiala.
Jak se Večerník dozvěděl, přehradu teď
čeká v příštích letech mnohem radikálnější řešení. A bude dlouhodobější.

„S kolegou Ivanem Langerem jsme
zastánci razantnějšího řešení. Podnikli
jsme několik jednání na Ministerstvu
zemědělství, které disponuje penězi na
čištění vodních nádrží. Z těchto fondů
jsme vyjednali další desítky milionů
korun určené k vypuštění přehrady
a následnému vybagrování dna, tudíž
jeho odbahnění. Podle posledního průzkumu je na některých místech nádrže
osmi- až desetimetrová vrstva naplaveného bahna,“ řekl Fiala. Podle jeho slov

se plumlovská přehrada začne vypouštět už na konci léta příštího roku. „Už
teď ale Povodí Moravy pracuje na studii
a projektu celé akce tak, abychom co
nejdříve mohli získat stavební povolení.
Počítáme ale s tím, že přehrada se začne
vypouštět v září 2009 a přes zimní měsíce by bahno na dně mělo vymrznout.
A na jaře roku 2010 by se do něj měly
zakousnout první bagry,“ nastínil plány
razantnější revitalizace plumlovské přehrady Radim Fiala.
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set tisíc korun,“ vysvětlil na jednání
zastupitelstva Zdeněk Fišer, první
náměstek primátorky Statutárního
města Prostějov.
Jak již bylo řečeno, zastupitelé tuto
sumu schválili takřka bez mrknutí
oka. „Rád bych všem poděkoval za
vstřícnost a pochopení. Původně
jsme nadstavbu pavilonu chtěli dokončit do začátku školního roku. To
se z uvedených důvodů nepovedlo,
takže budeme mít zhruba měsíční
zpoždění. Věřím ale, že maximálně
začátkem října se už některé naše
děti nebudou muset učit v tělocvičně
nebo posilovně,“ prozradil Večerníku
Jan Krchňavý, ředitel Základní školy
Jana Železného. Jak dodal, kvůli chybám v projektu do školy během nedávných dešťů také zateklo... (mik)

No, v původních plánech a odhadech
se prostějovský poslanec Radim Fiala trošku „sekl“. Těžba sedimentů
z přehrady byla zahájena až 30.
listopadu 2010. Celý rok tak Povodí
Moravy nechalo vypuštěnou nádrž
ležet ladem, za což se stalo terčem
kritiky. Přes léto totiž na dně vybujely plevele, které záhy dorostly až do
dvoumetrové výšky. Před samotným
bagrováním dna tak musely být plevelné rostliny nejdříve vykáceny... Ale
ať už revitalizaci přehrady provázely
různé problémy, důležité je, že v roce
2013 už byla nádrž definitivně pročištěna a po rekonstrukci hráze se do
ní pomalu začala napouštět voda.
Do lokality se pak opatrně začal vracet i rekreantský život. I když dnes se
plumlovská přehrada opět potýká se
sinicemi, už to není tak hrozné jako
před deseti lety. Zatímco tehdy za zelenou vodu mohly nečistoty vtékající do
nádrže, nyní jsou na vině pouze sucho
a nedostatek srážek.
(mik)
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Nezletilí kradli nápoje
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V odpoledních hodinách minulého
úterý 18. září vyjížděli strážníci na
oznámenou krádež do supermarketu v Plumlovské ulici. Tam byli při
činu ostrahou zadrženi dva hoši ve
věku 14 let. Ti si na prodejní ploše
uschovali do batohu několik plechovek s nápoji. Při průchodu pokladní
zónou bez zaplacení byli ostrahou
zadrženi a vyzváni k vyčkání příjezdu strážníků. Zboží dobrovolně
vydali a poté oba hoši byli předáni
zákonným zástupcům. Jejich přestupkové jednání bylo předáno příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Najedl se bez peněz
Na linku 156 bylo předminulou sobotu 15. září přijato oznámení o zadržení pachatele, který nemá peníze
na zaplacení zboží v supermarketu
v Olomoucké ulici. Hlídka na místě
zjistila devětatřicetiletého muže, který na prodejní ploše zkonzumoval
potraviny v celkové hodnotě 52 korun. Jeho jednání strážníci nahlásili
správnímu orgánu a bezdomovci tak
hrozí pokuta.

Schoval to pod tričko
Další krádež byla nahlášena v úterý 18.
září v obchodním centru na náměstí T.
G. Masaryka. Zboží, které ta odcizil devětatřicetiletý muž, mělo hodnotu 1034
korun. Ten si na prodejní ploše uschoval
všechny vybrané věci pod tričko a následně se pokusil projít přes pokladní
zónu bez zaplacení. Tam byl však zadržen ostrahou a vyzván k setrvání na místě
do příjezdu hlídky. Odcizené zboží muž
dobrovolně vydal. Teď ho čeká správní
řízení, kde mu hrozí pokuta v řádu tisíců
korun.

Upadla z postele
Krátce před polednem v úterý 18.
září se na linku 156 obrátila žena
a uvedla, že má strach o svoji sousedku, která nereaguje na zvonění.
Na místo byla okamžitě vyslána
hlídka. Strážníci na místě zjistili, že
žena upadla z postele na podlahu
a při pádu se zranila. Na místo byla
přivolána záchranka. Osmašedesátiletá seniorka byla sanitkou odvezena
do nemocnice na ošetření.

Vandala viděly kamery
Ve středu 19. září před půlnocí
zpozoroval strážník na operačním
středisku městské policie pomocí
městského kamerového dohlížecího
systému muže, jak se snaží vyvrátit
dopravní značku v centru města. To
se mu ovšem nepodařilo. Přesunul
se k volebnímu poutači, který převrátil. Na místo byla vyslána hlídka,
která muže ztotožnila. Byl vyzván
k umístění poutače na původní
místo, což učinil. Svým jednáním
je sedmadvacetiletý muž podezřelý
z přestupku proti majetku. Celá záležitost byla postoupena příslušnému
správnímu orgánu k dořešení.

Násilník skončil v poutech, dva policisté zraněni...

PROSTĚJOV Přivezli ho do špitálu, aby mu lékaři pomohli a ošetřili
jeho zranění. Místo toho se pětapadesátiletý pacient změnil v běsnící saň. Rozzuřený muž začal napadat nemocniční personál a později bušil pěstmi i do strážníků městské policie. Zkrotil ho až ostrý
zásah, kdy městští policisté násilníka zpacifikovali a spoutali jej na
rukách. Rabiát tak z nemocnice putoval přímo na kriminálku a za
násilí proti úředním osobám mu hrozí až šestiletý pobyt za mřížemi!

MICHAL KADLEC
K incidentu došlo v pondělí 17. září po
čtrnácté hodině na oddělení urgentního příjmu prostějovské nemocnice.
Co přesně se stalo? „Na lince 156 jsme
přijali oznámení o problémovém pacientovi v nemocnici na urgentním příjmu. Před budovou strážníky kontaktoval zdravotní personál, který označil
agresivního muže. Ten měl ohrožovat
zdravotní personál a demolovat vybavení nemocničního zařízení. Hlídkou byl
vyzván ke zklidnění a vysvětlení situace.

Na výzvy však nereagoval a odcházel,
načež byl strážníkem zastaven. Jeho
agresivita se však stupňovala. Po útoku
na strážníka, byl sveden na zem, kde byl
spoután. Poté byl předán zdravotnímu
personálu, který ho ošetřil. Jelikož došlo
k napadení zakročujícího strážníka, celá
věc byla předána k šetření Policii ČR,“
popsala událost Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Policejní zpráva to jen potvrdila. „Nahlášeno bylo napadení personálu a demolování vybavení jedním z pacientů.
Na místo vyslaní strážníci městské
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policie byli pětapadesátiletým mužem i přes jejich výzvu napadeni také,
přesto se jim za použití donucovacích
prostředků podařilo aktivní odpor
útočníka překonat a po svedení na
zem mu nasadili služební pouta. Oba
strážníci při zákroku utrpěli zranění, se
kterými poté vyhledali lékařské ošetření,“ sdělil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Násilníkovi teď reálně hrozí kriminál.
Mluvčí Policie ČR a Městské policie

Prostějov se však rozcházejí v právní
kvalifikaci. „Muž je pro své jednání
nyní podezřelý z přečinu násilí proti
úřední osobě. Za ten mu v případě
prokázání viny a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na čtyři roky. Věc
k šetření si dle věcné působnosti převzali prostějovští kriminalisté,“ uvedl
František Kořínek.
„Za spáchání tohoto trestného činu
muži hrozí trest odnětí svobody na šest
měsíců až šest let,“ uvedla pro změnu
Tereza Greplová. Tak si vyberte...

Než ukradené kolo stačil      
prodat, lapili ho policisté   

KOSTELEC NA HANÉ Zoufalec
první kategorie! Policisté dopadli
předminulou neděli protřelého recidivistu, který v Kostelci na Hané
před místní prodejnou ukradl elektrokolo. Majitel jej totiž nechal laxně
odemknuté a šel si nakoupit. Policisté však po kratším pátrání zloděje
dopadli v nedalekých Čelechovicích,
kde se snažil uloupené elektrokolo
prodat. Marně...
„V neděli šestnáctého září v 9:15 hodin
odstavil dvaatřicetiletý muž před prodejnou potravin v Kostelci na Hané
své elektrokolo. Protože si šel ´pouze´
nakoupit, ponechal před prodejnou
neuzamknuté kolo. Toho využil čtyřiačtyřicetiletý muž, který náhodně procházel kolem. Kola se snadno zmocnil
a z místa ujel. Ještě v Kostelci na Hané
se o chvíli později kolo pokusil prodat.
Přestože z původně požadovaných
dvou tisíc korun slevil až na pětistovku,
náhodně oslovený muž koupi odmítl.
Stejně zloděj dopadl i v nedalekých
Čelechovicích na Hané. Ani tam u náhodně potkaného muže s nabídkou ne-

uspěl,“ uvedl František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
V té době však již po kole i jeho zloději
pátrali policisté obvodního oddělení
Prostějov 2. Díky kamerovému záznamu pořízenému před prodejnou dobře
věděli, koho hledají. „Jednalo se totiž
o velice známého recidivistu, se kterým
měli co do činění letos již několikrát. Hledaného muže se jim již v 10:45 hodin podařilo vypátrat právě v Čelechovicích na
Hané u místní prodejny potravin. Kolo
v hodnotě přesahující dvacet tisíc korun
se mu prodat nepodařilo a dobrovolně
ho policistům vydal,“ popsal dopadení
zlodějíčka policejní mluvčí s tím, že ve
věci je konáno zkrácené přípravné řízení.
„Muž se tohoto skutku dopustil přesto,
že byl za obdobné jednání v posledních
čtyřech měsících již dvakrát pravomocně
odsouzen. Poprvé to bylo k domácímu
vězení a podruhé k veřejně prospěšným
pracím. S ohledem na uvedenou recidivu mu za nynější jednání hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky,“
dodal Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOV Takhle prostějovské
hody zřejmě strávit nechtěl... Strážníci městské policie měli předminulou
neděli 16. září v rámci Hanáckých slavností co dělat
s opilým neurvalcem, který se
na náměstí T.
G. Masaryka
začala před lidmi svlékat. Vzápětí
fyzicky napadl i příbuzného, ke kterému ho strážníci převezli, aby se o něj
postaral. Rabiát nakonec skončil na
záchytce.
„Vodpoledních hodinách bylo přijato
oznámení o pohybu zřejmě opilého
muže, který si mezi lidmi sundává oblečení a tím vzbuzuje pohoršení. Strážníkem
provádějícím dohled na veřejný pořádek
při Hanáckých slavnostech v centru města byl dotyčný zkontaktován. Hlídka ho
pak doprovodila do nedalekého bydliště,
kde byl předán příbuznému. Zanedlouho se však příbuzný telefonicky obrátil
na strážníky s tím, že se muž začal v bytě
chovat agresivně,“ informovala Tereza

Greplová,tisková mluvčí Městské policie
Prostějov.
Na místo tedy byla opět vyslána hlídka.
„Sedmadvacetiletý muž
uvedl, že je
uživatelem
drog, což
potvrdil i provedený test přivolanou
hlídkou Policie ČR. Muž měl
halucinace a byl agresivní. Nekontroloval své chování, ohrožoval sebe i ostatní.
Pro posouzení jeho stavu a schopnosti
převozu do zdravotnického zařízení byl
přivolán lékař. Ten rozhodl o jeho umístění v protialkoholické záchytné stanici.
Z důvodu stupňující se agresivity strážníci použili donucovací prostředky a muže
spoutali na rukou,“ doplnila další informace Greplová.
Při zákroku nebyl nikdo zraněn a nevznikla škoda na majetku. Přestupkové jednání sedmadvacetiletého muže
bylo předáno k dořešení příslušnému
správnímu orgánu. O tom byl dotyč(mik)
ný hlídkou poučen.
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EXSTAROSTA Vlastimil
URČIC ODSOUZEN,
CHYSTÁ
ODVOLÁNÍ
Konšel odešel s podmínkou,
PROSTĚJOV Tak už i prostějovský
region má svého prvního odsouzeného starostu! Stal se jím někdejší první muž Určic Vlastimil Konšel,
který byl uznán vinným z toho, že
ve své funkci v rozporu se zákonem umožnil vyvážet odpad na
uzavřenou skládku. Vše nasvědčuje tomu, že se Konšel proti rozsudku odvolá. Večerník sledoval
v úterý 18. září toto jednání stejně
bedlivě jako ta předchozí.
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Exstarosta od prostějovského soudu
odcházel minulé úterý s desetiměsíčním
trestem, který byl na rok a půl podmíněně odložen. „Ačkoliv si byl vědom
skutečnosti, že skládka byla oficiálně uzavřena, umožnil v rozporu se zákonem
v letech 1995 až 2015 v rámci takzvaných
terénních úprav a rekultivace uložení
nejméně osmapadesáti tisíc tun odpadu.
Tím poškodil významný krajinný prvek

kolik bude muset platit, se neví

a ohrozil kvalitu podzemních vod, přičemž náklady na uvedení do původního
stavu byly vyčísleny na minimálně sedm
milionů korun nepočítaje v to nevratné
zásahy do životního prostředí,“ vyjádřila se soudkyně Adéla Pluskalová, která
Konšela odsoudila za trestný čin neoprávněného nakládání s odpady.
Jako stěžejní důkaz pak soudkyně uvedla
posudek vypracovaný znalcem Pavlem
Benkovičem. „Jednoznačně z něj vyplývá, co vše bylo porušeno. To, že
znalec řekl, že nejrozumnější by bylo
tam vše nechat a prostor rekultivovat,
nelze brát ve prospěch obžalovaného. Odpad se tam ukládal dvacet let.
Pokud by ho tam ovšem bylo méně,
tak by se zřejmě musel všechen odvézt,“
argumentovala Pluskalová, která rovněž nesouhlasila s námitkou obhajoby
ohledně měnící se legislativy. „Ukládání
odpadu na uzavřenou skládku bylo trestné od samého počátku,“ uvedla soudkyně s tím, že celková způsobená škoda dosud nebyla vyčíslena. I z tohoto důvodu

odkázala poškozenou obec Určice, aby
ji po svém bývalém starostovi vymáhala
v občanskoprávním soudním sporu.
Vlastimil Konšel bezprostředně po rozsudku opět zopakoval, že si jakoukoliv
vinu nepřipouští. „Vše směřovalo k tomu,
abych byl odsouzen. Přitom stejně jako
mě by mohli potrestat spoustu dalších
starostů a primátorů. Ještě se s advoká-

tem poradíme, ale nejspíš se budeme odvolávat,“ vyjádřil se bývalý starosta, který
i letos kandiduje v komunálních volbách.
Rozsudek tak není dosud pravomocný, obě procesní strany si nechaly
lhůty pro možnost odvolání. Není
přitom vyloučeno, že celá kauza se
potáhne ještě několik let a skončí až
u Nejvyššího soudu ČR.

  <  (   '   !       ' 
   
$!% 

Okraden na hodech
Předminulou neděli 16. září
před polednem měl osmadvacetiletý muž neuváženě odložit svou peněženku u kašny na
náměstí T. G. Masaryka. Toho
využil dosud nezjištěný pachatel a peněženku si přivlastnil.
Se šrajtoflí muž přišel mimo
jiné i o osvědčení o registraci tří
osobních automobilů, platební kartu a finanční hotovost 12
000 korun. Celkem muž způsobenou škodu vyčíslil na 13
000 korun. V případě dopadení
a prokázání viny pachateli tohoto skutku za přečin krádeže
a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.
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Zloděj číhal v baru
V době mezi čtvrtou a pátou
hodinou ranní v sobotu 15. září
využil dosud nezjištěný pachatel neopatrnosti dvaadvacetileté ženy a v baru v centru města
se zmocnil její volně odložené
kabelky. Tu měla žena sice na
sedačce schovanou pod bundami, přesto pozornosti zloděje
neunikla. S kabelkou žena přišla
i o osobní doklady, platební kartu, mobilní telefon iPhone 5S
a finanční hotovost 500 korun.
Celkem způsobenou škodu vyčíslila na 13 600 korun. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Pokud se policii podaří zloděje
zjistit, hrozí mu až dva roky kriminálu.

Sportovcům vzal křovinořezy
V době od pátku 14. do pondělí
17. září se dosud nezjištěný pachatel oknem vloupal do garáže
v areálu prostějovského sportovního klubu v severní části
města. Z garáže poté odcizil
dva křovinořezy značek Stihl
a Hecht. Tím majiteli věcí způsobil škodu vyčíslenou na 15
000 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádeže. Za
ten pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Drzý chmaták v marketu
Minulé úterý 18. září v odpoledních hodinách byl bezprostředně po krádeži zadržen čtyřiatřicetiletý muž, který se pokusil
v marketu v Okružní ulici odcizit
nabízené zboží. Dvě meteostanice a zvonek na jízdní kolo se
přitom nesnažil ani skrýt, držel
je v ruce a pronesl je bez zaplacení vchodem do prodejny, který
vedl směrem k parkovišti. Škodu
si prodejce vyčíslil na 758 korun.
Krádeže se muž dopustil i přesto,
že byl za obdobný trestný čin
v posledních třech letech odsouzen k nepodmíněnému trestu
odnětí svobody. Podle trestního
zákoníku podezřelému za trestný
čin krádeže hrozí až tříletý pobyt
za mřížemi.
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děti, pejsci a školství

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!

Vendula FRÓDLOVÁ
7. 9. 2018 54 cm 4,10 kg
Ptení

Dominika KOBLIHOVÁ
17. 9. 2018 48 cm 3,00 kg
Prostějov

Lukáš COUFAL
17. 9. 2018 51 cm 3,60 kg
Kralice na Hané

Fotografie narozených miminek
pořizujemekaždoustředuvporodnici
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!

2SU¿]GQLQRYÇSURKOËGN\E\OYHONÛ]¿MHP
Tento pátek se bude komentovat hřbitov
bylo prvotní inspirací. Ochota z jeho strany a nadšení studentů vedly v roce 2004
k prvním prohlídkám. V roce 2006 bylo
přidáno centrum Prostějova a o dva roky
později jsme zpřístupnili děkanský kostel
Povýšení sv. Kříže. Akce měly velký ohlas,
a proto v nich stále pokračujeme,“ podotkl
Moudrý, jenž se dlouhodobě věnuje rozvoji turismu v Prostějově.

SOŠPO se také pravidelně zapojuje do
celorepublikové akce Noc kostelů kostýmovanými prohlídkami již zmíněného
kostela Povýšení sv. Kříže a kostelní věže.
„Průběžně jsou realizovány i prohlídky na
přání různých organizací a škol. Jsem rád,
že se na nás s žádostmi o komentované
prohlídky každoročně obrací stále větší počet organizovaných skupin z okolí Prostě-

jova, ale i míst vzdálených. Znamená to, že
Prostějov má co nabídnout,“ dodal Marek
Moudrý.
A na co se mohou Prostějované a návštěvníci našeho města těšit v nejbližším období? Na svátek sv. Václava, tedy tento pátek
28. září, proběhnou komentované prohlídky městského hřbitova v Brněnské ulici.
(pk)

Z NEMOCNICE ...
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PROSTĚJOV Každou sobotu a neděli
o prázdninách mohli turisté využít prohlídky radniční věže, centra Prostějova
a kostela Povýšení sv. Kříže. Zájemci si
mohli vybrat ze dvou průvodcovských
tras, které připravili studenti místní
Střední odborné školy podnikání a obchodu. Procházka prostějovským centrem zahrnovala Masarykovo, Žižkovo
a Pernštýnské náměstí, druhá prohlídka
exteriér i interiér farního a děkanského
kostela Povýšení sv. Kříže.
„Prostějov byl vždy přirozeným centrem
Hané a městem s bohatou historií. Do
dnešních dnů se zde dochovalo mnoho zajímavých památek z různých období. Jsem

rád, že od roku 2013 na základě dohody
se statutárním městem Prostějov zajišťuje
naše škola pravidelnou průvodcovskou
službu o letních prázdninách. A přestože
bylo extrémně horké léto, turisté o tuto
službu měli zájem,“ sdělil Večerníku Marek
Moudrý (na snímku ve výřezu), ředitel SOŠPO a zároveň prostějovský zastupitel.
Tato střední škola se dlouhodobě věnuje
průvodcovské činnosti v Prostějově. „Impulsem k prohlídkám města byla práce
studentky Kateřiny Žondrové v rámci
Středoškolské odborné činnosti, která se
zabývala zámkem v Brodku u Prostějova.
Následné setkání s hrabětem Belcredim,
který tento barokní zámek restituoval, nám

PROSTĚJOV (Lucie Drahošová, tisková mluvčí společnosti Agel) Špičkový
oční operační mikroskop švýcarského
výrobce LEICA Mikrosystems koupila
za téměř 2 miliony korun Nemocnice
Prostějov, člen skupiny AGEL, pro své
oční oddělení. Nahradila tak již zastaralý mikroskop Olympus, s jehož pomocí
lékaři odoperovali více jak dvanáct tisíc
pacientů.
„Nový mikroskop posunuje kvalitu operací
na vyšší úroveň. Má kvalitní optiku, detailní
zobrazení s výborným rozlišením, navíc je
vybaven i kamerou, která umožňuje sledovat operační výkon i na externím monitoru.
V případě potřeby je ho také možné upgradovat o nahrávací zařízení,“ chválí mikroskop primář očního oddělení Nemocnice
Prostějov Petr Frgál s tím, že nový přístroj je
pro pacienty i samotné lékaře každopádně
pokrokem a zlepšením standardu.
Operační mikroskop LEICA bude na
očním oddělení nejčastěji využíván při
operacích šedého zákalu, což je nemoc

& ! #'

oka, většinou způsobená stárnutím. Pacientova oční čočka se zakalí a on vidí, jako
by se díval přes zamrzající okno či špinavé
sklo. Šedý zákal se léčí operativně, kdy pacientova zakalená čočka je nahrazena tenkou,
umělou čočkou. Na očním oddělení lékaři
ročně odoperují na 500 těchto pacientů.
Oční oddělení bylo v Prostějově otevřeno již v roce 1908. V současnosti se
nachází v přízemním pavilonu F, kde o

pacienty pečuje šest lékařů a deset sester,
kteří zde zajišťují ambulantní provoz ročně
pro přibližně 14 tisíc pacientů. Na oddělení lékaři provedou za rok asi 700 operačních zákroků, většina z nich, asi pět set,
připadá právě na operace šedého zákalu.
Po zákroku odcházejí pacienti domů, jen
ve výjimečných případech jsou hospitalizováni na lůžkové části některého z jiných
oddělení.

  .2.345

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.
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Určitě to znáte. Fotbalisté si po
zápase podají ruce a někteří z nich
se i svléknou a vzájemně si vymění
dresy. Vždycky jsem litoval, že tento tradiční rituál dosud nezdomácněl v jakémkoliv ženském sportu.
Přitom obzvláště v těch kolektivních by to bylo tak jednoduché.
Sportovkyně jednoho oddílu by
vyměnily svůj dres za stejně propocený trikot oddílu druhého. Přitom by odhalily svá vysportovaná
těla a divák - nemrava by si přišel
na své.
Samozřejmě že poněkud komplikovanější by to bylo u sportů individuálních. Například neřízená

výměna dresů u atletek by mohla
vyvolat všeobecný zmatek, která
s kterou vlastně bude měnit. Možná by nakonec došlo i na rvačku.
V případě finalistek vrhu koulí by
pak rozpaky zavládly nejen u samých závodnic, ale zřejmě i v hledišti. A to už vůbec nemluvím o šachistkách...
Nicméně volejbal - to je něco jiného! Pozápasovou výměnu dresů v tomto sportu by publikum
nepochybně uvítalo. Muži, aby se
měli čím pokochat, ženy, aby měly
koho pomlouvat. Jenže ani tady
stále nic.
Přitom obrazná výměna dresů je

dnes, kdy vrcholový sport ovládají
zejména peníze majitelů jednotlivých klubů, i u žen něčím naprosto
běžným. Dokonce by se dalo říci,
že zatímco po revoluci se ve velkém převlékaly kabáty, dnes se ve
stejně masovém měřítku převlékají dresy. Fanoušci jednotlivých klubů v těch roztodivných přestupech
mají sice trochu zmatek, nicméně
i oni už přijali pravidlo: je jedno,
co je ten hráč či hráčka zač, hlavně
že je oblečen do správného dresu.
Krásným příkladem tohoto pravidla je aktuální úprk prostějovských volejbalistek do Olomouce, kam letním přesunu tria opor

postupně přestoupila už šestice
bývalých hráček klubu. Za Prostějov zase nastupuje kvarteto někdejších členek klubového soka,
s nímž se utkaly v posledním napínavém extraligovém finále.
To nakonec Prostějov po strhující
bitvě vyhrál a díky tomu získal desátý ligový titul v řadě. Všeobecně
se očekává, že letos tomu bude jinak. Dle papírových předpokladů
titul sice získají stejné hráčky, ale
jiný klub.
Nezaujatý divák pak může litovat
jediné věci: že na tu výměnu dresů nedošlo bezprostředně po tom
finálovém zápase...

JEN TAKOVÉ PŘEMÍTÁNÍ
KDYŽ SE DÍVÁTE OKOLO SEBE

aneb
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Tentokrát se ve svém příspěvku vrátím ke konci prostějovského kulturního léta. Musím říct, že závěr byl vskutku
velkolepý. Janek Ledecký totiž předvedl, že staří bardi rozhodně nepatří do starého železa, že když se totiž chce, tak
lze rozezpívat prostějovské náměstí starými dobrými fláky
od Žentouru až po hity ze samostatného období.
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ároveň je navíc třeba dodat, že
pan Ledecký je i vzorem jako
rodič. Bije se za svou dceru proti
bezpráví sportovních bafuňářů, kteří
místo toho, aby přitlačili na penězích
pro hvězdu skvěle reprezentující Českou republiku, tak se raději dohadují
o své prebendy. Je to smutné, ale je to
takové typicky české. Přejme Jankovi a Ester, ať vyhrají. A Janek by zase
někdy mohl přijet, ať společně s ním
můžeme zavzpomínat na doby, kdy
hudba byla ještě hudbou, než přišly
ty současné hrůzy.
dyž jsme u toho sportu, je
opravdu těžké si nevšimnout
otevření budovy s tělocvičnou Národního sportovního centra v Prostějově. Navzdory všem škarohlídům,
kteří ať už slovně, nebo dokonce
soudně celý proces stavby torpédovali, stavba stojí. Kupodivu si
v ní kopne i onen obyčejný Franta, protože pokud mají možnost
v této hale své hodiny tělocviku re-
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alizovat i školy ve městě, pak je vše
v pořádku, tak to mělo od počátku
být. Že se v ní budou připravovat
členové profesionálního klubu, je samozřejmost, ale pokud je dán prostor
pro pohyb i ostatních dětí, pak by se
mělo poděkovat, ne hanět, takže za
mne díky.
ještě trochu o sportu. Až nebezpečně nádherně vypadá
pro Prostějov tabulka druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Když se
v ní eskáčko objevilo v sezóně
2016/2017 bylo spíše za otloukánka, pak došlo na sestup, no
a po roce v nižší soutěži je zpět,
načež se drží výborně. Samozřejmě
může dojít na nějaké hluché období,
ale je zde cítit jistá síla. A tak uvidíme,
co bude dál, zatím za mne jde o velmi
milé překvapení a potěšující fakt.
Počasí je stále překvapujícím faktorem a vděčným tématem pro debaty.
Říká se, že když není o čem mluvit,
mluví se o počasí, ovšem to současné

A

je samo o sobě vděčným tématem.
Máme tu září a je jako v létě, ne tohle není to babí léto, to je léto regulérní! Paradoxně se všechno strašně
zrychluje, takže to, co by mělo dozrávat daleko později, dozrává již teď
a zároveň ptáci se houfují tak rychle
podzimně, že se člověk nestačí divit,
co se jim to v těch hlavičkách děje.
Sám se totiž ještě může povalovat
u bazénu, grilovat, sedět v zahradní
restauraci a mít na sobě triko a šortky,
teplé oblečení ještě ani nezačal hledat.
Příroda všeobecně blbne a odborník žasne, laik se diví. Za mne tedy
jen ať je klidně teplo dál třeba až do
listopadu. Každou noc může pak popršet, aby byla nejen vláha, ale město
vypadalo čistěji, v prosinci dobře
trochu sněhu na Vánoce. V tu dobu
bychom tedy zatopili, aby se neřeklo a aby si energetické společnosti,
chudinky jedny, vydělaly nějakou tu
korunu.
eplo je skvělé, ale přece jen
přináší i podivnosti, v Evropě
dříve nevídané. Objevují se nám tady
tropické rostliny a zvířena, bohužel
také tropické choroby, se kterými
jsme se potkali snad jen v populárně-vědeckých seriálech. A tak říkám pozor, když už se někam jede, je dobré

T

www.satelitnidotace.cz

Martin ZAORAL
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9 nebo naladění karet se 100 programy od 149 Kč měsíčně

6 37.4

7

Tel.: 778 527 899

publicistika

18091811024

milujeme vecerník


SATELITNÍ DOTACE

Pondělí 24. září 2018
www.vecernikpv.cz

 8
7 
47 
se naočkovat, hlavně asi není dobré si
odtamtud, z těch cizokrajných oblastí, něco nechat do Evropy přitáhnout.
Mysleme na své zdraví a mysleme na
zdraví celé Evropy. Jak jsem to myslel,
ať si přebere každý sám...
Přeji všem hezké teplé dny a zase někdy u přemítání.

#  $
Zajímalo by mě, kdy se konečně udělá něco pro zvýšení bezpečnosti v Určické ulici ve směru k azylovému domu. Minulý týden v pátek večer jsem
jel do Určic a asi za dvě hodiny zpátky. Při obou jízdách se mi motali chodci – bezdomovci před autem. Nevím, jestli byli opilí, každopádně šli skoro uprostřed silnice a vůbec je nezajímalo, že jsou nebezpeční nejen sami
sobě, ale i řidičům. Ti na ně blikali, houkali, nic nebylo platné. Na druhé
straně jsem si ale všiml, že směrem do azylového domu nevede žádný
chodník, takže bezdomovci stejně musí chodit po silnici. Tak proč se jim
proboha ten chodník neudělá? To se zase čeká na nějakou tragédii?
Miloš Pokorný, Prostějov
Zbyteèné kolony v Olomoucké
Vůbec se nedivím, že se v Olomoucké ulici tvoří naprosto zbytečné kolony
aut ve chvíli, kdy jsou závory na železničním přejezdu stažené. Byl pátek
večer a jel jsem tam autem. Na přejezdu začala blikat červená, takže jsem
zastavil hned u závor jako první. Pídil jsem se po tom, kde vlak vůbec je
a jestli už jede. Jenomže ten teprve přejížděl ve směru od Kostelce na Hané
přejezd v ulici Pod Kosířem! Pak trvalo zhruba pět nebo šest minut, než
zastavil na místním nádraží, vystoupili či nastoupili pasažéři a než se znovu
rozjel. Po celou tuto dobu byly staženy závory v Olomoucké. Není to fakt
zbytečné a bude se tím někdo zabývat? Za tu dobu se totiž vytvořila kolona
aut od přejezdu až po čerpací stanici na rondelu u Držovic...
Jaroslav Šmíd, Prostějov

 "  
To je proboha opravdu takový problém zprůjezdnit Kravařovu ulici v případě, že
u hudební školy bude postaven rondel? Nebydlím v této lokalitě, takže by mi to
mohlo být úplně jedno, ale jde přece o princip. Koho by zprůjezdnění ohrozilo?
Logicky uvažující člověk přece musí přijít na to, že by to značně usnadnilo celý
dopravní provoz v předmětné ulici. Vždyť u hudební školy se mohou položit betoPetr Svoboda, Prostějov
nové zábrany, aby děti byly v bezpečí!
      
Chtěli bychom prostřednictvím vašeho Večerníku poděkovat jak hráčům, tak
realizačnímu týmu a vedení 1.SK Prostějov za to, že připravili pro nás fotbalové fanoušky nezapomenutelný zážitek z fotbalového zápasu se Zbrojovkou
Brno, na který pak navázala euforie po utkání s Ústím nad Labem. Tyo duely
měly všechno, co mají mít. Napětí, drama, nasazení všech hráčů a skvělé vyvrcholení pro naše mužstvo. Všichni naši hráči podali výborný výkon a nová
posila Polák skvěle do mužstva zapadla. Je vidět, že to bude dirigent. I když je
začátek soutěže, dá se konstatovat, že již nebudeme takový otloukánek jako
v minulé sezóně, kdy jsme druhou ligu hráli a nakonec sestoupili. Výborné doplnění mužstva zásluhou vedení, skvělé koučovaní a zápal hráčů dávají záruku,
že budeme patřit do klidného středu soutěže. Sportovní fanoušci budou jistě
rádi chodit na tak atraktivní sport. Můžeme se radovat, že v Prostějově přibyl
další špičkový sport. Fanoušci se již těší na další zápasy. Ještě jednou poděkování za krásné sportovní zážitky.
Antonín Dušek a Radek Beneš, Prostějov
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Po šesti letech si vybíráme z jedenácti
kandidátů do horní komory Parlamentu
České republiky. Kdo bude nově či staronově zastupovat volební obvod číslo 62 Prostějovsko, Tovačovsko a Kojetínsko? Na
tuto otázku si budeme muset ještě nějaký
ten týden počkat.
První kolo senátních voleb se uskuteční
společně s těmi komunálními v pátek 5.
a v sobotu 6. října. Pokud někdo z kandidátů neobdrží hned v prvním kole více než
padesát procent hlasů voličů, postoupí dva
nejlepší do kola druhého. To se uskuteční
hned následující víkend 12. a 13. října.
O hlasy voličů usilují dosavadní senátorka
Božena Sekaninová (ČSSD), Irena Blažková
(ANO 2011), Zuzana Böhmová (KSČM),
Pavel Dopita (SPD-Tomio Okamura),
Dagmar Halašová (ODS), Jitka Chalánková
(nezávislá), Jaroslav Fidrmuc (KDU-ČSL),
Jan Krchňavý (PéVéčko), Petr Michek
(Moravané), Pavel Makový (Moravské
zemské hnutí) a Marek Obrtel (ČSNS).
Jde o rekordní počet kandidátů v historii senátních voleb ve dvaašedesátém obvodu,
vítěz může být však pouze jeden. Boj vrcholí!

„Snad každého, kdo v těchto dnech prochází ulicemi Prostějova a vidí předvolební záplavu billboardů, plakátů, sleduje
množství politických reklam v novinách a na internetu, napadne otázka, kolik to všechno stojí?
Zkusil jsem spočítat přibližné náklady na volební kampaň
v Prostějově a dostal jsem se na částku přesahující šest milionů
korun. Kolik počítačů a dalších pomůcek do prostějovských
škol by bylo možné za tyto peníze nakoupit, kolik asistentů pedagogů na našich školách zaplatit! Kolik mladých rodin s dětmi nebo seniorů, kteří žijí na hranici chudoby či v materiálním
nedostatku, by bylo možné za tuto částku podpořit.
Zákon o volbách do Parlamentu ČR a zákon o politických
stranách omezují výdaje na volební kampaň do Poslanecké
sněmovny (90 milionů Kč), na senátorskou kampaň (2,5
milionu Kč), na kampaň pro krajské volby (7 milionů Kč)
a na kampaň pro prezidentské volby (50 milionů Kč). Neomezují však náklady na komunální volby.
Jako senátor budu prosazovat přísnější omezení výdajů na
všechny předvolební kampaně. Volební kampaň má být
chytrá, vtipná a ne masivní. Podmínky volební kampaně nesmí zvýhodňovat bohatší strany. A ušetřené peníze využijeme lépe.“
Mgr. Jaroslav FIDRMUC,
kandidát do Senátu
www.JaroslavFidrmuc.cz

Příliš drahé
volební kampaně
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zadavatel: KDU-ČSL,
zpracovatel: PV Večerník

zadavatel: SPD,
zpracovatel: PV Večerník

volby 2018

18091911049

18091911053
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PROSTĚJOV Dáša kandidující
do Senátu PČR za naše Prostějovsko odpovídala na otázky
sdružení na ochranu práv majitelů zbraní LEX. Jaký je názor
Dagmar Halašová (na snmku ze
střelnice) na tyto dnes velmi aktuální otázky?
yy Jaké základní principy by
měl podle vás v moderní, svobodné a demokratické společnosti dodržovat zákon o zbraních?
„Měl by být především spravedlivý! Měla by být zcela jasně definována nutná sebeobrana. Není
možné, aby to bylo často na výkladu daného soudce. Člověk má
právo se bránit, pokud takto činí
v mezích zákona. Nemůže však
být poté roky tahán po soudech za
to, že chránil život svůj nebo svých
blízkých. Pokud bych to přehnala,
tak bych použila frázi ‚Můj dům,
můj hrad’. Nejde to samozřejmě
takto zjednodušit, ale naše legislativa by se tímto měla řídit. Měla by
stanovit mantinely, ze kterých by
se mělo vycházet. Nesmí být však
možné jeho zneužití.“
yy Mělo by podle vás právo na
držení a nošení zbraní být součástí ústavního pořádku? Pokud ano, v jaké podobě?
„Ano, lidé mají mít právo držet
a nosit zbraň, pokud splní požadované podmínky. V poslední
době se toto téma hodně skloňovalo ve vztahu k boji proti známé
evropské směrnici. Jako senátorka
bych určitě takovou změnu ústavy
podpořila.“
yy Jak by se podle vás měla
řešit současná situace, kdy je
evropská směrnice o nabývání
a držení zbraní v rozporu s některými částmi českého zákona
o zbraních a střelivu?
„Rozhodně bychom ji implementovat neměli! Podle mě je lepší
platit postih za neimplementaci,
než implementovat takový paskvil
do naší současné zákonné úpravy.
Nezapomínejme také na to, že
směrnice počítá dopředu s tím, že
každé dva roky dojde k její revizi.
Když si to spojíme s prohlášením
šéfa Evropské komise Junckera,
který současnou podobu směrnice považuje za málo ambiciózní,
tak co přijde příště? Tuto směrnici, jak je nám zvykem, přijmeme,
jak se říká ‚po Švejkovsku’, ale co
bude s těmi dalšími? Poté se už
nevyhneme omezení slušných držitelů zbraní, sportovních střelců
nebo myslivců.“
zadavatel: ODS, zpracovatel: PV Večerník

yy Měli by podle vás občané
mít větší možnost se dobrovolně angažovat na zajišťování
bezpečnosti státu? Pokud ano,
jak by podle vás měla taková
možnost vypadat?
„Rozhodně bych nechtěla vytvářet nějaké novodobé Lidové milice, ale dokážu si představit model
založený na tradici Národních
gard z období první republiky,
která by byla inspirovaná např.
i dnešním modelem z USA. Neviděla bych cestu, aby platilo: držitel
zbrojního průkazu = Národní garda. Pokud by ale byly stanoveny
jasné podmínky, jak by se držitelé
ZP mohli podobným způsobem
v případě krize zapojit do obrany
našeho státu, byl by to krok dle
mého soudu správným směrem.
Především v současné době, kdy
se naše armáda opírá o profesionální armádu, která je určitě na
vysoké úrovni, ale počtem nemůže být nikdy dostatečná.“
(pr)

DAGMAR HALAŠOVÁ: „Nic bych
na současném stavu neměnila!“
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PROSTĚJOV Hned za dvěma ženami přijel do Prostějova minulé pondělí Petr Fiala - lídr opozice, místopředseda Poslanecké sněmovny
a předseda ODS. Svou přítomností
podpořil dvě dámy, a to lídryni
místní kandidátky občanských demokratů Miladu Sokolovou a kandidátku ODS do Senátu Dagmar
Halašovou.
Společně s oběma dámami navštívil
několik úspěšných prostějovských živnostníků. U optika Radka Wagnera si
popovídal nejen o podnikání, ale i o brýlích, které sám nosí. Následně zavítal
do Marky obchůdku, kde diskutoval
s majitelkou Markétou Valentovou. Ne-

vynechal ani kavárnu Prostor
a potkal se s mladým majitelem tohoto vyhlášeného
podniku Davidem Vysoudilem. V Rodinném centru
Lodička se Petr Fiala zajímal
o to, jak funguje bez dotací
a veřejných podpor. V doprovodu Milady Sokolové
a Dagmar Halašové se také
setkal a diskutoval s Prostějovany. „Žádné kvóty pro ženy
nepotřebujeme,“ komentoval
Petr Fiala pozoruhodný fakt,
že tradiční prostějovská pravice má v těchto volbách v čele
hned dvě ženy.
(red)
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PRAHA Prostějovský poslanec Radim
Fiala za hnutí SPD-Tomio Okamura
se v Poslanecké sněmovně pustil do
nekompromisní obhajoby politiky maďarského premiéra Orbána. Navržené
usnesení nakonec zablokovaly strany
vládní koalice ANO a ČSSD, společně
se STAN, KDU-ČSL, Piráty, TOP 09
a částí komunistů. Stejně tak vládní
strany společně s TOP 09, KDU-ČSL,
STAN a Piráty blokují snahu Hnutí
SPD prosadit odstoupení České republiky z globálního paktu o imigraci.
„V minulých dnech jsme byli svědky postupu orgánů Evropské unie proti Maďarské republice, který je, jak jsem přesvědčen,
v rozporu se základními principy spolupráce mezi evropskými státy a jsou hrubým
porušením suverenity Maďarské republiky. Orgány EU nastoupily cestu otevřené
politické agrese proti Maďarsku. Agrese
plně srovnatelné v politické rovině s Československou zkušeností z roku 1968. Jsou

zpochybněny legitimita vlády a suverenita
země. Je zpochybněn nejzákladnější princip, že v Maďarsku je pánem lid Maďarska.
V plné nahotě se demaskovaly neomarxistická podstata Evropské unie a její zásadní
koncept na omezenou a postupně zanikající suverenitu národních států. Je strašné, že na agresi proti Maďarsku se podílí
europoslanci z České republiky a schvaluje
ji místopředseda vlády a ministr pověřený
řízením resortu zahraničí. Europoslanci
hnutí ANO, ČSSD, STAN a TOP 09
nezrazují jen Maďarsko, ale i Českou republiku. Agrese je totiž přímo namířena
proti státům V4, což je pro naši republiku
klíčové partnerství a jeho význam zásadně
poroste. Premiér Orbán dnes patří k politikům, kteří mají jasnou vizi rozvoje své
země. Je to program obrany národní a státní suverenity, svobody a demokracie. Odmítá destrukci přirozených hodnot a brání
právo Maďara na jeho národní dědictví.
Tím dědictvím je maďarský stát. Takový

„Hnutí SPD to dokáže!“
program nám musí být blízký a k těmto
principům se hlásí i SPD. Premiér Orbán
je skutečným Masarykem dnešní Evropy,
a pokud nemáme plné kalhoty strachu
z Berlína, Bruselu a Paříže, tak musíme stát
po jeho boku. Hnutí SPD to dokáže! V případě zařazení bodu navrhneme následující
usnesení: PSP ČR odsuzuje kroky orgánů
Evropské nie namířené proti Maďarsku.
Jsou bezdůvodnou politickou agresí proti
suverenitě Maďarska. Vyzýváme vládu ČR
k přehodnocení celé situace a k blokování
všech pokusů uvalit na úrovni EU sankce
proti Maďarsku,“ pronesl v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR Radim Fiala.
(red)

Radima Fiala burcuje k zastání Orbána:

2x foto: ODS

Šéf opozice Petr Fiala podpoøil Miladu a Dášu
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úspěšnost totiž ukázalo pouze osm čtenářů, kteří znali správnou
variantu pro všech pět položených otázek. Jak je to možné?
„Když jsem nedávno získal slovník se starými i novějšími hanáckými výrazy, sám jsem poznával jen minimum z nich. Uznávám,
že některé otázky byly hodně těžké, vypořádali se s nimi jen ti
nejlepší,“ poznamenal Alois Mačák. „Starodávná hanáčtina není
lehká řeč. Všem, kdo se pokusili zasoutěžit, patří uznání a velké
díky,“ přidala se primátorka Alena Rašková. „Moc děkujeme
všem, kteří se této letní soutěže zůčastnili a věříme, že nejen oni
se příjemně pobavili,“ dodala svorně dvojice patronů.

SPRÁVNÉ ODPOVÌDI:

b) pavouk
a) zmatek
c)rez

2.) PÓK je hanácky:

3.)KALIBAjehanácky:

4.) RODA je hanácky:

5.) STROŽENA je hanácky: c) ostružina

a) houf

1. HAFOL je hanácky:
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Letní soutěž PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,kterou
jsme uspořádali ve spolupráci s primátorkou Statutárního města Prostějov Alenou Raškovou a náměstkem
ministra kultury České republiky Aloisem Mačákem,
dospěla do svého finále! Uplynulý pátek byl poslední
den, kdy jste měli šanci zodpovědět pětici otázek, které
čtenáře mírně „počechraly“ ve znalosti hanáčtiny. Úderem půl šesté odpoledne pak začalo slavnostní losování.
Že v žádném případě nejde o jednoduché nářečí, prokázaly
i odpovědi tří stovek lidí, kteří se soutěže zúčastnili. Stoprocentní

18091811040

18091811034
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FINANČNÍ HOTOVOST ve
výši 1000 Kč a poukaz na
ČTVRTLETNÍ PŘEDPLATNÉ
VEČERNÍKU v hodnotě 221 Kč

7ĆHWËFHQD

FINANČNÍ
HOTOVOST
ve výši 2000 Kč a poukaz na
PŮLROČNÍ PŘEDPLATNÉ
VEČERNÍKU v hodnotě 442 Kč

'UXK¿FHQD

FINANČNÍ
HOTOVOST
ve výši 3000 Kč a poukaz na
CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU v hodnotě 884 Kč

3UYQËFHQD
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Poté už se mohlo přímo v redakci Večerníku přistoupit ke
slavnostnímu aktu - losování
vítězů. Osud vzali do svých
rukou jak patroni soutěže
Alena Rašková i Alois Mačák,
tak šéfredaktor nejčtenějšího
regionálního periodika Petr
Kozák. Do připravené mísy
ponořili svoji ruku pěkně vzestupně od třetího místa až po
první.
Štěstěna primátorky rozhodla o tom, že vítězem se
stal Jan Chudý, Prostějovská 243, Kralice na Hané.
Náměstek ministra přivál
ceny za druhé místo františku Strouhalovi, Šmeralova
13, Prostějov a šéfredaktor
Večerníku usadil na třetí
místo Romana Jukla, Lípy
312, Čechy pod Kosířem.
Na návrh primátorky pak
bylo rozhodnuto, že všech
zbývajících hrdinů obdrží tzv.
„Cenu útěchy“, pro kterou se
mohou stavit v redakci Večerníku, a to od 1. října. Jsou to:
Pavel Ratiborský, J. Kučery
4, Prostějov; Anna Titzová,
Otaslavice 470; Pavel Hořava, Vojáčkovo nám. 10,
Prostějov; Petr Hořava, C.
Boudy 8, Prostějov; Alena
Hořavová, Vojáčkovo nám.
10, Prostějov.
První trojice pak přímo z rukou výše jmenovaných patronů převezmou ceny tento
pátek 28. září v 8:30 hodin
přímo v redakci Večerníku
(Olomoucká 10).
Všem výhercům blehopřejeme, účastníkům děkujeme
za účet a těšíme se na příště!

VE ZNALOSTI HANÁČTINY
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PROSTĚJOV V minulém čísle Večerníku čtenářům sdělil důvody, které jej
vedly k přijetí kandidatury do Senátu.
Jako lékař - záchranář působící nyní
i v prostějovském regionu a bývalý vysoce postavený důstojník zdravotnické služby AČR, který se vzdal válečných vyznamenání ze zahraničních
misí NATO, chce v Senátu prosazovat
zejména obnovení obranyschopnosti
naší vlasti a její připravenost na krizové situace, efektivní a fungující systém
zdravotnictví orientovaný opět na
pacienta i podporu zachování tradičních rodin. Tedy témata, ve kterých
se Marek Obrtel (na snímku) cítí být
odborníkem. Nejen voliče by však
zajímalo také to, jaký je jeho občanský
pohled na některé takříkajíc „problémy všedního dne“. A právě z tohoto
důvodu vznikl následující exkluzivní
rozhovor.
yy Co vás v současnosti na české společnosti nejvíc štve?
„To je velmi široká otázka, o které se
dá mluvit hodiny. Já se ji ale pokusím
zestručnit. V první řadě je to laxnost.
Nezájem řešit podstatné věci a zajímat
se o jejich skutečný stav přesto, že na to
jednou doplatí příští generace, tedy naše
děti a vnuci. Nedíváme se do budoucnosti, dohlédneme jen tam, kam sahají
naše osobní problémy. To platí samozřejmě v maximálně možné míře pro
politiky. Pak jsou to také nízké národní
povědomí a snadná uplatitelnost. Vytratila se z nás národní hrdost a ochota svou
zemi budovat a bránit a necháváme se na
svůj úkor uplácet, ať už to začíná slevami
v hypermarketech a pokračuje až po prodávání identity našeho národa a našeho
národního bohatství, které vybudovaly
a ubránily generace našich předků.“

yy Na co mohou být naopak podle
vás Češi hrdí?
„Těch věcí je kupodivu v kontrastu s odpovědí na první otázku velmi mnoho.
Český národ nebyl významný svou velikostí, ale svými schopnostmi. Ačkoliv
nám světové elity začaly po listopadu
1989 vtloukat do hlavy, že jsme malí,
bezvýznamní a neschopní samostatné
existence, nic neumíme a bez mozků
a infrastruktury ze Západu nic nedokážeme, opak byl pravdou. Naše země
uměla vyrobit a hlavně vymyslet téměř
cokoliv. Ať už byli autoři vynálezů, lidé
žijící v Československu nebo v emigraci,
ale s českým vzděláním a minulostí. Ne
nadarmo Západ tolik usiloval o to, aby
zničil naše konkurenceschopné podniky a v lepším případě je koupil za babku,
v horším zmizely z mapy světa. Dokázali
jsme být světovou špičkou i v umění,
hudbě, ve sportu. Byl bych rád, aby se
nám mohl vrátit pocit hrdosti na naši
vlast a aby bylo zase na co být hrdý.“
yy Co si myslíte o výroku, že Češi patří k nenávistným národům?
„Ten výrok mne mrzí. Nemyslím si ale, že
je to obecně problém jen našeho národa.
Nenávist, závist, zloba a ztráta pocitu sounáležitosti mezi lidmi fungují na mnoha
místech ve světě, často jsou přímo úměrné životní úrovni. Pak je však také otázkou, kdo a podle čeho toto posuzuje?
Byli jsme například osočováni ze zahraničí, ale také řadou domácích ‚vítačů‘, že
jsme nenávistní, protože nechceme přijmout statisíce ilegálních imigrantů bez
minulosti, avšak s temnou budoucností.
Dnes však tentýž Západ, jmenovitě Švédové, Norové, Nizozemci, Belgičané,

rodinu a děti a podle toho řešili například
vztahové problémy nebo alespoň ty finanční. U vztahů typu on-on či ona-ona,
případně spousty jiných genderově definovaných, se poněkud zdráhám vůbec
použít slovo rodina. Jakkoliv je nijak nechci perzekuovat, diskriminovat či upírat

jim právo na život podle jejich ‚gusta‘,
logicky nemohou být ani povýšeni na
úroveň tradiční rodiny, natož jakkoliv
zvýhodňováni či pozitivně diskriminováni. Mají být tolerováni, ale společnost si
musí udržet své zdravé standardy. Jen tak
se může přirozeně vyvíjet.“
yy Chcete zavést povinný vojenský
výcvik. Jak byste ho realizoval? Měly
by se zapojit i ženy?
„Jakkoliv podobné scénáře známe
z mnoha zemí světa, já se inspiruji v této
věci velmi dobře fungujícím švýcarským
domobraneckým modelem, který je třeba napasovat na podmínky naší země. Je
to velmi široká problematika a je třeba ji
také rozebrat po finanční stránce, takže
jen velmi stručně. Neustále jsme masírováni tím, jak se zhoršuje bezpečnostní
situace ve světě a kdo všechno je náš ne-

Francouzi, mnozí Němci, Italové a další
tvrdí, jak jsme byli prozřetelní a jak nám
závidí, že naše země je zatím relativně
bezpečná, na rozdíl od džunglí, v jaké se
proměnila jejich velká města. Tohle není
nenávist, to je odpovědnost za vlastní
zemi směrem k budoucím generacím.“

yy Proč si myslíte, že je potřeba podporovat tradiční rodinu? Ostatní formy rodiny si podporu nezaslouží?
„Pouze tradiční, ale dodávám také fungující, rodina může být tím pověstným základem státu. Osobnost dítěte se utváří,
jak známo, do čtyř do osmi let věku. Dítě
v této době potřebuje získat sociální návyky a vzorce chování takové, aby následně bylo schopno založit vlastní fungující
rodinu. Raný věk dětí je však ekonomicky nejsložitějším obdobím mladých
pracujících rodin. Proto je potřeba, aby
stát tyto rodiny významným způsobem
podpořil, kdy možností je celá řada. Co
se týče vámi zmíněných ‚ostatních rodin‘,
u těch neúplných je každá rada drahá,
tady je to o morálce a osobní odpovědnosti biologických rodičů, často zejména
mužů, aby cítili odpovědnost za svou

přítel, ale naše země je naprosto bezbranná a nepřipravená. Nesmyslně utrácíme
velké množství peněz za věci, které naši
obrannou kapacitu nijak nezvýší. Tento
model ji však zvýší téměř okamžitě a velmi efektivně. Jednalo by se o tří až ideálně
šestiměsíční vojenský výcvik mužů nad
devatenáct let na základní funkce s pravidelným ročním třítýdenním výcvikem
ke zdokonalování. Ženy pouze na základě dobrovolnosti a potřeb. S tím souvisí
i obnovení veškeré obranné infrastruktury, myšleno je i na rozvoj domácích
zbrojařských firem k výrobě základních
komponent pro domobraneckou armádu uvedeného typu. Taková armáda by
měla pouze velmi malé - zhruba pět tisíc profesionální jádro a náklady odhadované na znovuobnovení naší obranyschopnosti tímto způsobem by se pohybovaly
v řádu dvou bilionů korun v kontrastu
s nesmyslným navyšováním rozpočtu na
dvě procent HDP pro zločinecký útočný
pakt NATO.“
yy Co byste vzkázal lidem, kteří považují Národní domobranu za bláznovství?
„Bláznovství je, když stát, vědom si řady
bezpečnostních rizik, odmítá využít
ochotných a schopných dobrovolníků
bránit svou vlast, kteří si navíc veškeré vybavení a výcvik hradí ze svých prostředků. Jak rozdílný je v této věci například
přístup Viktora Orbána v Maďarsku, ale
i polských představitelů, kteří domobranu legalizovali a podpořili. Jistě vědí proč.“
yy Jakým způsobem je podle vás
omezována v dnešním Česku naše
svoboda?
„Tady bych s dovolením odkázal na své

„Zavedl bych zpátky povinnou vojenskou službu“

zadavatel: ČSNS, zpracovatel: PV Večerník

internetové stránky www.marekobrtel.
cz, neboť tato problematika je velmi
obsáhlá. Zde v sekci ‚Úvod‘ a zejména
pak ‚Články‘, speciálně pod odkazem
https://www.marekobrtel.cz/l/teroristicke-utoky-by-nemusely-byt-tak-drasticke-kdyby/ tuto problematiku vysvětluji v odpovědích pro Národní asociaci
obrany občanských svobod a práv.“
yy Co jako lékař – záchranář považujete za největší problém českého systému zdravotnictví?
„Opět velmi široká otázka, opět tedy velmi stručně. Vidím tři základní problémy.
Odklon od pacienta z důvodu neskutečné a nesmyslné administrativy a různých
nařízených úkonů, často ze strany EU,
což fyzicky i morálně vyčerpává personál, který pak nemůže svou pozornost
věnovat pacientům. Dále obrovská komercionalizace zdravotnictví, zejména ze
strany farmaceutických a dalších dodavatelských firem, a pak obrovský deficit
primární péče, která mimo záchranné
služby naprosto neplní svou roli a přetěžuje ostatní zdravotnictví. A pak je tu skutečnost, že reforma zdravotnictví musí
začít ve školství a vzdělávání.“
yy A poslední dotaz. Máte doma
zbraň? Jste pro, aby Češi byli více
ozbrojeni? A za jakých podmínek?
„Ano, zbraně doma mám, institut
ozbrojeného občana v souladu se
švýcarským modelem uznávám a rád
bych jej viděl v této době i v Česku.
Podmínky bych neměnil. Máme jednu z nejpřísnějších a nejlepších legislativních úprav v Evropě a zároveň je
funkční. Zatím... Opět bych zde odkázal na podrobný popis tohoto problému na mých webových stránkách
nebo na www.naoosp.cz.“
(pr)

kandidátem do Senátu za Českou stranu národně sociální
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Michal KADLEC
foto: archív Večerníku

Jak se bude volit na Němčicku...

PROSTĚJOVSKO Už jen pouhý tucet. Ano, jen dvanáct dnů nás dělí od otevření volebních místností v rámci komunálních voleb. Večerník se na tomto místě již třikrát důkladně zabýval situací v místech,
které jsou registrovány pod pověřeným Magistrátem statutárního města Prostějova. Dnes provedeme podrobnější sondu do měst, městysů a obcí, kde kandidují politické subjekty pod pověřeným městem Němčice nad Hanou. A jelikož se informací sešlo přehršel, na avizovaný monitoring Konicka dojde až v příštím vydání, kdy tak celý seriál uzavřeme. Vše tradičně doplňujeme rozvržením jednotlivých
seskupení dle losovacích čísel v přiložené tabulce.
Jak jsme zjistili, takřka všude již panuje čilý předvolební ruch, přičemž stojí za zmínku, že v některých vesnicích kandiduje pouze jediný politický subjekt a voliči tak nemají příliš na výběr. Jen připomínáme
všeobecně známý fakt, že komunální volby proběhnou v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018!

20  > 
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V roce 2014 zde zvítězila velice těsně
KDU-ČSL, která v sedmičlenném zastupitelstvu získala tři mandáty. Lidovci
uzavřeli koalici kupodivu s komunisty
místo TOP 09, která získala rovněž další dvě křesla v zastupitelstvu. Starostou
se stal lídr lidovců Pavel Drnovský, místostarostou pak komunista Vladimír
Piňos. V Dobromilicích kandidovalo
před čtyřmi lety pět politických subjektů, letos se o hlasy voličů bude ucházet
ještě o jedno hnutí více. Kromě tradičních značek KDU-ČSL a KSČM to budou čtyři uskupení - hnutí Dobromilice
2018-2022, Sdružení nezávislých kandidátů, Nestraníci a Nezávislí kandidáti
z Dobromilic. Zajímavostí je, že dlouholetý starosta Pavel Drnovský už o znovuzvolení neusiluje. Proč? „Můj hlas zní
možná trošku divně, ale zklamání v tom
nehledejte. Prostě jsem se rozhodl skončit s komunální politikou. Starostou
jsem byl po čtyři volební období, teď je
konec,“ nechtěl se příliš bavit o důvodech. Na otázku, jaká je v Dobromilicích
předvolební nálada, jen pokrčil rameny.
„Nevím, to nedokáži popsat,“ odvětil
Drnovský, který byl ve funkci dlouhých
šestnáct let.

2"> 
  
& !

na dovolené mimo Českou republiku,“
zastihli jsme starostku Bohumilu Charvátovou v nedbalkách. Podobná situace
je i v ostatních pěti obcích, kde se bude
bojovat „pouze“ o preferenční hlasy. Na
druhé straně je ale vidět, že občané těchto obcí jsou asi se současným vedením
spokojeni a necítí potřebu něco měnit.
Jinak by určitě „vyrostli“ političtí protivníci jako houby po dešti. Nebo chybí
odvaha a chuť?

80@>B
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K zajímavé situaci dochází v Hrušce. Na
seznamu kandidujících subjektů už voliči nenaleznou Komunistickou stranu
Čech a Moravy, která v roce 2014 tamní
volby vyhrála a v sedmičlenném zastupitelstvu obsadila tři křesla. Starostou
se ovšem i tak stal David Barnet z hnutí
Kandidátka nezávislých Hruška, které
s komunisty uzavřelo koaliční smlouvu. Ten kandiduje i letos, byť za hnutí
s trošku pozměněným názvem Nezávislí
Hruška 2018. Ale při rozhovoru s Večerníkem se netajil špatnou náladou. „Co se
týká předvolební nálady v naší malé obci,
tak raději o tom budu mlčet... Mohl bych
říct něco, co by bylo nezdravé. Zrovna
teď jsem se dozvěděl o slibech nejmenované strany, která má na krajském úřadě
velký vliv a která jedné rodině v Hrušce
slibuje něco na úkor dalších deseti rodin!
Nechci být konkrétní, ale asi si dokážete
domyslet, o jakou rodinu jde. Ale blíží se
volby, takže se slibuje a slibuje. To, že většina lidí z Hrušky bude naštvaná, mnoho
lidí na kraji nezajímám“ nebral si servítky
David Barnet. „Co se jinak týká mé kandidatury, jdu opět po čtyřech letech do
toho. Ale pokud se po volbách nedokáži
spojit s lidmi, se kterými se dá ve vedení
obce spolupracovat, tak se starostou nestanu. V této funkci jsem pracoval jako
neuvolněný, jinak podnikám a mám
práce více než dost. Pokud v případě volebního úspěchu nenajdu lidi se stejnými
myšlenkami, spokojím se s prací řadového zastupitele,“ nastínil své plány starosta
Hrušky. Večerník se také zajímal, proč
z Hrušky zmizela kandidátka komunistů.
„Je to jediná strana tady v obci. Jenže na
její kandidátce stejně žádní kovaní straníci nebyli, vesměs šlo o nezávislé kandidáty. I proto jsme po volbách s nimi uzavřeli
koalici. Pro mnohé je dnes jednodušší jít
do voleb jako nezávislí a nikoliv na kandidátce nějaké tradiční strany,“ vysvětlil
Barnet. Jeho partaji bude konkurovat
hnutí Kandidátka Nezávislých Za Hrušku 2018 a Hruška pro občany.

znovu. Před osmi roky jsme v Mořicích
společně zahájili změny a nyní by bylo
nezodpovědné říct občanům, že v tom
nechceme pokračovat a hodláme snad
utéct. Nemáme se za co stydět, podařila
se nám spousta prospěšných věcí a věřím, že by to voliči mohli ocenit a dát
nám další šanci pro naši práci,“ svěřil se
Večerníku Obruča. Pro značný úbytek
kandidujících subjektů má současný
starosta také své vysvětlení. „V roce 2014
panovala v Mořicích ještě hodně zjitřená
atmosféra po mém předchůdci Jardovi
Knapovi. Obec byla názorově rozdělena na dvě poloviny a Jarda víceméně
měl vliv hned na tři politická uskupení.
K tomu navíc kandidovali i naši hasiči,
kteří stáli jaksi na rozhraní obou názorových střetů v obci. Ale jak jsem už řekl,
postupem času se situace v Mořicích
uklidnila, Jarda Knap už nemá takový
vliv, navíc ani nekandiduje v blížících se
volbách. Proto došlo i k tak razantnímu
úbytku subjektů,“ objasnil mořickou atmosféru Martin Obruča.
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Němčice nad Hanou: devět kandidátek, starostka už ale město nepovede
Zcela opačná situace od Mořic je v Němčicích nad Hanou. Tam je naopak letos
k dispozici větší množství kandidujících
subjektů, než tomu bylo před čtyřmi lety.
V roce 2014 se v tomto městě na jihu
prostějovského regionu ucházelo o hlasy
voličů sedm stran a hnutí, letos je jich už
dokonce devět. Naposledy výrazně uspěla ČSSD a post starostky obhájila Ivana
Dvořáková. Sociální demokraté přitom
uzavřeli koaliční dohodu hend s dalšími
třemi subjekty. Místostarostou se stal Jan
Vrána (SNK města Němčice nad Hanou) a do rady pronikli i vyslanci KDU-ČSL a hnutí Ano Němčicím. „Byla to
velmi plodná spolupráce, přestože v posledních čtyřech letech došlo v našem
městě k některým vyhroceným situacím. Za svoji práci se ale rozhodně stydět
nemusíme,“ říká dnes Ivana Dvořáková.
Večerníku se vzápětí svěřila, že to bylo
její poslední čtyřleté období v nejvyšší
funkci. „Je to tak, a už jsem to zveřejnila
před časem. Mám svůj věk a nyní si chci
již užívat důchodu. Navíc trpím určitými
zdravotními komplikacemi, takže vedení
města ráda předám svému nástupci či
nástupkyni. Je tu spousta mladých kandidátů, já už uvolněnou funkci prostě dělat
nechci,“ prohlásila dosluhující starostka.
Za sociální demokraty však kandiduje
znovu. „To je pravda, pokud naše strana
opět získá u voličů důvěru, ráda budu
pracovat pro město jako řadová neuvolněná zastupitelka,“ potvrdila. Kromě již
uvedených politických subjektů, které
v letech 2014 až 2018 tvořily radniční
koalici, kandiduje letos v Němčicích nad
Hanou dalších pět stran a hnutí. O hlasy
voličů se bude ucházet KSČM, SNK Evropští demokraté, Svoboda přímé demokracie - Tomio Okamura plus dvě hnutí:
Volba a zodpovědnost a Společně pro
Němčice. „Registrujeme u nás navýšení
počtu kandidujících subjektů a jakoby
většího zájmu o politiku. Bohužel tím ale
dojde k ještě větší roztříštěnosti politického spektra v našem městě. Ale docela
to chápu, ve hře je i post nového starosty
či starostky,“ dodala Ivana Dvořáková.

Doloplazy ovládli po volbách v roce
2014 komunisté. V sedmičlenném zastupitelstvu získali čtyři křesla, kandidáti Svobodné volby se třemi mandáty
se stali opozičními zastupiteli. Další
konkurent, nezávislý kandidát Jaroslav
Obruča, který do voleb vstupoval zcela
sám, se zastupitelem nestal jen o pověstný chloupek. Letos budou konkurencí
KSČM, která na svoji kandidátní listinu
přizvala i nezávislé občany, pouze Nezávislí. Dlouholetý starosta Doloplaz
Ladislav Sypko tak bude za dvanáct dní
obhajovat svoji pozici. „Starostou jsem
už dvanáct let a teoreticky bych v případě úspěchu mohl v této funkci začít
čtvrté volební období. A jestli v úspěch
a obhajobu vítězství ve volbách věřím?
To samozřejmě záleží na voličích. Já jsem
ale přesvědčen, že za uplynulé čtyři roky
jsme ve vedení obce neudělali nic, co by
nás v očích občanů mohlo diskreditovat.
Navíc v obci všechno klape, s žádnými
výraznějšími problémy se nepotýkáme,“
řekl Večerníku starosta Ladislav Sypko.
Podle něj panuje v Doloplazech předvolební klid. „Vůbec zde neprobíhá nějaké
osočování mezi jednotlivými kandidáty,
lidé si v klidu mohou vybírat. Navíc u nás
(  >  
kandidují pouze dva subjekty, tudíž neD"  !
předpokládám žádnou větší řevnivost,“
O možnost stát se součástí vedení obce
dodal Sypko.
je letos v Mořicích mnohem menší zá?  >
jem, než tomu bylo v roce 2014. Do
   
komunálních voleb totiž vstupují pouze
 !
čtyři politické subjekty, zatímco před
V šesti obcích na Němčicku toho voliči čtyřmi lety jich bylo hned sedm! V roce
moc na výběr mít nebudou. V Dřev- 2014 podalo své kandidátky sedm uskunovicích, Koválovicích - Osíčanech, pení a vždy šlo o hnutí s nezávislými kanPavlovicích u Kojetína, Srbcích, Tištíně didáty. Svá želízka v ohni dokonce tehdy
a Vitčicích představili své kandidátní poslali do boje o hlasy voličů i místní
listiny pouze jediné politické subjekty. hasiči. Nyní jde tedy do voleb jen kvarV Dřevnovicích bude obhajovat post sta- teto subjektů, a to tato hnutí: Mořice
rostky Bohumila Charvátová. Jen s tím pro občany - občané pro Mořice, Naděje
rozdílem, že oproti roku 2014 nyní dala a budoucnost Mořic, Pro Mořice, Volba
dohromady nové hnutí Společně pro pro Mořice. Z prvně jmenovaného hnutí
&  " >@
Dřevnovice. Kuriozitou je, že kandidátka vzešel po volbách v roce 2014 starosta
D   
hnutí obsahuje pouze sedm jmen, stejně Mořic Martin Obruča, který hodlá svůj
jako je počet mandátů v místním zastu- post obhájit také letos. „S trojkoalicí, kte- Také Nezamyslice jsou jednou z více
pitelstvu. Zvolen tedy bude v Dřevnovi- rou jsme před čtyřmi lety uzavřeli, jsme obcí, kde oproti komunálním volbám
cích úplně každý! „Omlouvám se, jsem se prostě rozhodli, že do toho půjdeme v roce 2014 už nyní nekandidují ko-

munisté. Ostatně před čtyřmi lety tady
zcela propadli a s výsledkem 8,44 % hlasů obsadili beznadějně až čtvrté místo.
Vítězství z roku obhajuje Sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj městyse
Nezamyslice, které ziskem 46,53 % hlasů
získalo sedm mandátů v místním zastupitelstvu a starostou se stal Vlastimil
Michlíček. Koaliční spolupráci uzavřelo
s KDU-ČSL, takže místostarostkou se
stala lídryně lidovců Dagmar Pavlíková.
Oba subjekty najdeme na kandidátních
listinách i letos. Konkurencí pro SNK
a lidovce bude už jen hnutí Občané Nezamyslicím.
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Před čtyřmi lety se stal starostou Víceměřic Eduard Novotný, který s hnutím
Víceměřice - náš domov obdržel nejvíce
hlasů od voličů, nicméně toto politické
uskupení získalo pouze dva mandáty
v sedmičlenném zastupitelstvu. „My
jsme nikdo žádnou spolupráci s nikým
neuzavírali, vůbec to nebylo potřeba.
Ve Víceměřicích si totiž nehrajeme na
nějakou koalici či opozici. Do zastupitelstva se dostali lidé ze všech čtyř kandidujících subjektů a všichni do jednoho
velice úzce i dobře spolupracujeme. Při
konkrétních věcech a řešeních máme
jistě kolikrát jiné názory, ať už jsme z jakéhokoliv hnutí. Ale vždycky se nějak
domluvíme na dobré věci pro naši obec,
hlasování bez jakékoliv politické svázanosti vždycky dopadne nějak většinově,“
prozradil Večerníku starosta Víceměřic
Eduard Novotný. „Táhneme společně za
jeden provaz a já věřím, že tomu tak bude
i po volbách. A je úplně jedno, zda budu
starostou já nebo nikdo jiný. Důležité pro
naši obec bude, aby se do zastupitelstva
dostali dobří lidé, jako tomu bylo před
čtyřmi lety,“ dodal Novotný. Ten je letos
na kandidátce hnutí Společně pro obec,
o hlasy voličů se dále ucházejí kandidáti
SNK Víceměřic, ČSSD a hnutí Občané
Víceměřic.
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V minulých komunálních volbách se
do jedenáctičlenného zastupitelstva
Vrchoslavic dostali lidé z obou politických uskupení, která v obci tehdy kandidovala. Sedm mandátů získalo hnutí
Obec pro občany, čtyři pak sdružení
Občané Vrchoslavic. Starostou byl zvolen Dušan Svozílek z prvně jmenovaného subjektu, který kandiduje také letos.
Konkurencí mu bude nové hnutí Společně pro Vrchoslavice. „Musím říct, že
během uplynulých čtyř let jsme v zastupitelstvu výborně spolupracovali v rámci obou subjektů, jejichž zástupci získali
své mandáty. Podobně plodnou spolupráci bych si představoval i po těchto
volbách, co nás čekají. V obhajobu své
funkce docela věřím, ale nechci, aby to
znělo nějak sebejistě. Každopádně rozhodnou voliči, kteří budou hodnotit
naši čtyřletou práci,“ sdělil Večerníku
současný starosta Vrchoslavic Dušan
Svozílek.
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 naposledy
zabývat i v příštím vydání Večerníku.
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BIG BEN    
Skvělou znalost angličtiny
prokázalo 31 absolventů,

z toho tři na nejvyšší možné úrovni
PROSTĚJOV Zatímco na slavné hodinové věži v Londýně se doslova
„zastavil čas“, neboť už zhruba rok prochází kompletní rekonstrukcí,
prostějovská jazyková škola stejného jména jede stále na plné obrátky. BIG BEN v úterý 18. září předal další certifikáty, s nimiž se mladým
lidem otevírá celý svět.
S dobrou znalostí angličtiny mohou vaše děti
cestovat do všech koutů naší planety, prakticky
neomezeně vyhledávat informace na internetu, sledovat filmové trháky v originále a ze-

jména nebudou mít problém získat práci i plat
dle svých představ. Jako důkaz k tomu, že angličtinu skutečně ovládají, je třeba mít nějaký
doklad. Podobný certifikát platný i za hranice-

18091811032
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mi naší republiky mohou již během studia na
střední či základní škole získat v prostějovské
jazykové škole BIG BEN.
Její absolventi si minulé úterý odpoledne převzali certifikáty přímo na prostějovské radnici,
kde je přivítala i prostějovská primátorka. „Za
své úspěchy byste měli poděkovat zejména
kantorům a také rodičům,“ vybídla jednatřicet
úspěšných absolventů Alena Rašková.
Prostějovská jazyková škola BIG BEN od
roku 2011 pomohla již 141(!) dětem k získání prestižního certifikátu Cambridge, který uznávají všechny vysoké školy u nás stejně

Foto: Martin Zaoral

jako mezinárodní firmy. Každým rokem se
jejich počet zvyšuje a mnohé z nich postupují na
stále vyšší úroveň. Škola se přitom může dlouhodobě pochlubit naprosto nevídanou stoprocentní úspěšností svých žáků při zkouškách.
„Letos nás nejvíce překvapil čtrnáctiletý Tomáš Švec, který svoji zkoušku zvládl natolik
skvěle, že mu byl přiznán certifikát úrovně C1.
Je to náš nejmladší žák, který něčeho podobného dosáhl. Dostal se tím na úroveň absolventa
magisterského studia angličtiny na filozofické
fakultě. Obstál i díky své pozoruhodné eseji
psané v angličtině,“ netajila hrdost ředitelka ja-

zykové školy Big Ben Zuzana Šutová, která jedním dechem pochválila všechny své žáky. „Tři
kluci včetně šestnáctiletého Štěpána Rataje již
dosáhli nejvyšší možné úrovně C2, kterou ani
já nemám. Někdy si říkám, že bych k nim měla
docházet na doučování,“ usmívala se po předání všech certifikátů Šutová.
Dětským zájemcům o studium nabízí i letos v Big Benu přes čtyři desítky jazykových
kurzů ve čtrnácti úrovních. Výuka startuje
PRÁVĚ DNES, tj. v pondělí 24. září. Přihlásit se je možné v kanceláři ve Vodní ulici
v Prostějově.
(pr)

region

Ve středu 19. září o půl šesté večer jel na
jízdním kole devětatřicetiletý muž od
Holubic na Ptení. V levotočivé zatáčce
v místě mírného klesání nezvládl jízdu
a upadl na silnici, kde zůstal ležet. Lékařskou pomoc přivolali svědci, kteří místem projížděli ve vozidle a muže našli.
Z místa byl zraněný převezen do prostějovské nemocnice k vyšetření. U cyklisty
byla provedena dechová zkouška, která
byla pozitivní s výsledkem 1,38 promile
alkoholu v dechu. Na kole vznikla škoda
200 korun. Nehoda je nadále v šetření.

Opilci přivolali pomoc

Ve středu 19. září v ranních hodinách
jel třiadvacetiletý mladík z Konice
směrem na Jesenec. Škodu Fabii,
kterou řídil, ale nezvládl a s atutomobilem sjel mimo komunikaci do příkopu. Hlídka, která řidiče kontrolovala, ho vyzvala k provedení dechové
zkoušky, zda se náhodou nenachází ve
stavu vylučujícím řízení vozidel. Výsledek byl negativní a policisté přistoupili
ještě k provedení orientačního testu na
jiné návykové látky. Tady byl výsledek
pozitivní na amfetamin a metamfetamin. Na výzvu policistů se mladý řidič
podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. Případ je nadále v šetření.

Boural pod drogami

Ve zkráceném přípravném řízení bylo
ženě v seniorském věku v těchto dnech
sděleno podezření z trestného činu poškození cizí věci. Uvedeného jednání
se měla podezřelá dopustit začátkem
srpna v rekreační chatové oblasti Ptení.
Před jednou z chat poškrábala za pomoci neustanoveného předmětu zaparkované osobní vozidlo značky BMW
a majiteli vozidla tím způsobila škodu
8 000 korun. Za uvedené jednání hrozí
seniorce podle trestního zákoníku trest
odnětí svobody až na jeden rok.

Z babičky je vandal!
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Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

spolu bez problémů vydrží víc jak deset
let. Myslím, že v tomhle ohledu držíme
svého druhu rekord. Nelze se divit, že
občas něco zaskřípe,“ nechala se slyšet
Hana Prachařová, která je dlouhodobě
jedním z hlavních motorů „kraviček“.
Co však na akci nesmělo chybět ani
PLUMLOV Každá písnička jednou skončí... Tato smutná pravda
tentokrát, bylo víno. Návštěvníci mohli
platí i v případě oblíbeného Plumlovského vinobraní v režii Spolku
na koštu ochutnat z celkem 33 vzorků
Plumlovských nadšenců. Po dvanácti letech, kdy na nádvoří tamz pěti různých vinařství. K největším
ního zámku pravidelně mířili lidé za vínem i dobrou muzikou, se
lákadlům patřilo slámové Rulandské 7   '  '    
-,'
Foto: Martin Zaoral
historie této akce v sobotu 22. září uzavřela. Navzdory chmurným
šedé z roku 2013. S vínem je pak nepředpovědím meteorologů byla tomuto historickému okamžiku
odmyslitelně spojena muzika. O tu se zahajovala, na pódiu vystřídal Jaroslav
přítomná více než důstojná divácká kulisa. U toho prostě Večerník
i tentokrát starala exkluzivní společnost. Uhlíř. Se svojí čtyřčlennou kapelou
Cimbálovou muziku Primáš, která vše zahrál mimo jiné melodie známé z různemohl chybět.
ných filmů jako například Severní vítr,
Skřítkové tesaři či Hlupáku, najdu tě!
Během vystoupení pak opakovaně vysaa
3x foto: Martin Zaoral
zýval přítomné, aby se k němu přidali.
Jeho přání vyslyšeli zejména ti, kteří
seděli či stáli ve větší vzdálenosti od pódia. Následovaly skvělé vystoupení čtyř
divokých violoncellistů z kapely Arrhytmia, ohňová show a vše zakončilo
vystoupení revivalu slavného Michala
Tučného.
„Předpověď nám ani tentokrát neslibovala vůbec nic dobrého. Nakonec počasí vyšlo velmi slušně a celkově dorazila
téměř tisícovka návštěvníků. Jedná se
   ' 
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o nejvyšší počet lidí za posledních pět
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let, takže můžeme být spokojeni. Přesto
jsme se již před akcí rozhodli, že se do

Letošní ročník se vůbec poprvé musel
obejít bez slavnostního průvodu, který akci tradičně zahajoval. „Nejraději
vzpomínám na dobu, kdy jsme to dělali
pouze pro sebe a pro naše kamarády.
Akce se však postupem času rozrostla
a je už založena i na jiných věcech než
jen na našem společném nadšení,“
hledala vysvětlení Gabriela Jančíková
z Plumlova, která přípravu průvodu mívala na starost.
Uplynulou sobotu chybělo také tradiční vystoupení Veselých kraviček. O důvodech se zasvěceným nemluvilo snadno. „Ukažte mi ženský kolektiv, který

Dvanáctý ročník se po propršených letech konečně těšil ze stovek návštěvníků

BEDIHOŠŤ Tento motorkář měl pro- mezi obcemi Bedihošť a Výšovice poté, po proražení olejové vany motoru poté,
stě pech, a jeho spolujezdkyně ještě co mu jeho stroj podklouzl na olejové co osobní vozidlo najelo do výmolu...
větší, když havaroval na dlážděné silnici skvrně. Ta se na komunikaci objevila V neděli 16. září po patnácté hodině
jel třicetiletý řidič s osobním automobilem typu Seat Toledo mezi obcemi
Bedihošť a Výšovice. Zřejmě vlivem
nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu
a povaze vozovky došlo při najetí do
výtluku k proražení olejové vany vozidla. Následně z motorového prostoru
vytekla olejová náplň a znečistila komunikaci. „Řidič po dvě stě dvaceti metrech jízdy zastavil a od vozidla odešel,
aniž by nebezpečné místo označil, či
?' !  # D    % učinil jiné opatření k zabránění dalším
   8  +  !  nehodám,“ informoval o první havárii
 8   " ' František Kořínek, tiskový mluvčí Kraj %   !  
ského ředitelství Policie Olomouckého

  
kraje.

O několik minut později však místem
projížděl jednačtyřicetiletý motocyklista.
„Ten olejem znečištěným úsekem ujel asi
sto padesát metrů, přičemž však této skutečnosti nepřizpůsobil rychlost jízdy. Po
najetí na olejovou skvrnu s motocyklem
upadl. Jeho čtyřiačtyřicetiletá spolujezdkyně utrpěla při pádu zranění, se kterým
byla převezena do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších osob nedošlo. Výše
způsobené hmotné škody na motocyklu
byla předběžně vyčíslena na deset tisíc
korun,“ uvedl ke druhé kolizi František
Kořínek.
Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili
provedenými dechovými zkouškami.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění obou
nehod jsou předmětem dalšího šetření.
(mik)

BRODEK U PROSTĚJOVA Jediné
štěstí, že proti ní v tu chvíli nikdo nejel! Řidička osobního auta zpitá pod
obraz přerazila v Brodku u Prostějova
dopravní značku vedle silnice. Policistům pak nadýchala bezmála dvě promile alkoholu...
„V neděli šestnáctého září o půl druhé
v noci došlo v Koberské ulici v Brodku
u Prostějova k havárii osobního automobilu značky Hyundai. Třicetiletá řidička
při jízdě táhlou levotočivou zatáčkou
nezvládla řízení a s vozidlem vyjela vpravo mimo komunikaci, načež narazila do
dopravní značky. Ke zranění osob při této
dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na třiadvacet tisíc korun,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Žena za volantem ovšem neselhala jen tak.
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Na pravou příčinu havárie přišli policisté
hned vzápětí, kdy dorazili na místo. „Provedenými dechovými zkouškami policisté
u ženy změřili hodnotu 1,99 promile alkoholu v dechu. Na místě jí zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu. Pro své jednání je nyní podezřelá z přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky a z přestupku podle
zákona o silničním provozu,“ potvrdil Kořínek.
(mik)

BYLI JSME
U TOHO

NÍK



Protivanov (mls) - Do kompletní rekonstrukce hřiště za základní školou se pustili
v Protivanově. Vzniknout tam má moderní multifunkční areál, který bude využíván
nejen členy spolku SK Protivanov, ale také
širokou veřejností z Protivanova i přilehlých vesnic. Aktuálně tam vznikají víceúčelové hřiště s umělým trávníkem o ploše
43x20 metrů, 150 metrů dlouhý atletický
ovál a sektor pro skok daleký. Předpokládané náklady jsou zhruba 13 milionů korun, městys přispěl částkou čtyř milionů
korun, zbytek pokryjí dotace. Hotovo by
mělo být nejpozději do konce listopadu.
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Konice (mls) - Úplná uzavírka Jiráskovy
ulice v Konici měla původně skončit na
konci srpna. Nakonec se tak stalo až v úterý 18. září. Od tohoto dne je tam pouze
částečná uzavírka a provoz je řízen semafory. „Tak už se dá konečně projet,“ informovali Večerník čtenáři, kteří nás na celou
situaci opakovaně upozorňovali. Jiráskova
silnice je uzavřena kvůli opravě vodovodu.
Během úplné uzavírky ji musely stovky
řidičů mířících ve směru na Skřípov objíždět. Částečná uzavírka by dle původních
plánů měla skončit letos 31. října.
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Repechy (mls) - Tentokrát by to už
mělo vyjít! Nadšenci ze spolku Repechy
Crew aktuálně jednají s vedením Olomouckého kraje o termínu oficiálního
otevření 22,5 metru vysoké rozhledny
Kopaninka v Repechách. „Doufáme, že
to bude koncem října, rádi bychom tuto
akci spojili s oslavami stého výročí založení republiky,“ informoval Břetislav Usnul,
jenž poděkoval všem, kteří na rozhlednu
přispěli. Dosud se na transparentním účtu
5303222359/0800 sešlo zhruba 200 000
korun, část z těchto peněz již byla využita
na zaplacení tesařských prací.

Kopaninka se má
otevøít v øíjnu



RYCHLÝ

Hasičům začala pořádná šichta. „Výbuch
byl nahlášen přesně ve 12:15 hodin. Na
místo postupně vyjelo sedm jednotek
hasičů, dvě profesionální z Prostějova
a Olomouce a dále pět dobrovolných
z Mostkovic, Vrahovic, Určic, Kostelce
na Hané a Žešova,“ vydala hned v odpoledních hodinách první zprávu Vladimíra
Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje.
Postupně však z místa zkázy přicházely
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Po výbuchu se rozpoutaly nepopsatelné peklo
a zmatek. Vzduchem létaly kusy cihel, trámů
a nejrůznějších předmětů. „Hrozná, hrozná
rána. Letěl trám dvoumetrovej. Za domem
máme skleník a ten dvoumetrovej kus trámu
provalil ten skleník. Úplně ho to rozmlátilo.
Manžel vylezl na střechu a tam poskakoval
krumpáč a dělal tam díry. Prostě hrůza,“ vylíčila
události Jiřina Janečková, která bydlí nedaleko
epicentra výbuchu. „Je div, že to nikoho nezasáhlo. Bylo asi štěstí, že bylo zrovna poledne
a všichni seděli u oběda,“ konstatovala další
z obyvatelek obce.
Tlaková vlna rozbíjela okna a nadzvedávala
střechy, ze kterých rvala tašky. „Nejhorší bylo, že
za první přišla druhá z opačné strany. Asi jak se
udělal nějaký podtlak, tak se to vrátilo zpět a rozbíjelo to okna i z druhé strany domů,“ prozradili
obyvatelé Mostkovic a dodávali: „Štěstí, že byli
všichni doma u svých obědů. Kdyby byli lidé
venku, asi by to byl strašný masakr!“
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sobotní obědy. Měli sotva snězenou polévku,
když se Mostkovicemi ozvala ohlušující rána,
talíře na stolech nadskočily a s řinčením se začala sypat okenní skla. „Přesně ve dvanáct deset to bouchlo,“ nechala se slyšet mostkovická
obyvatelka Jiřina Janečková. „Mysleli jsme, že
tady spadlo nějaké letadlo. Tak strašná to byla
rána,“ přidali další svědci detonace, která otřásla
obcí uplynulou sobotu v poledne. Exploze proměnila v sutiny jeden dům a desítky dalších poškodila. „Ještě nikdy jsme nic takového nezažili!
Nejdřív rána, pak bylo vidět dým. Najednou se
odevšud začali tím směrem sbíhat lidé,“ popsala
událost místní žena.

dalších ročníků pouštět nebudeme,“
prozradil za organizátory Marek Otruba. Každého napadne proč? „Počasí
v tomto zářijovém termínu s námi hraje
ruskou ruletu. V minulosti jsme si pozvali známá jména a to něco stojí a kvůli
dešti jsme pak byli opakovaně ztrátoví.
Cesta zpět však už není možná a tak
jsme letos vinobraní pořádali naposledy,“ vysvětlil prezident Spolku Plumlovských nadšenců, jehož se Večerník
ještě zeptal, zda tuto akci něco nahradí.
„Uvidíme, možná uděláme nějaký letní
hudební festival v kempu,“ přislíbil nezávazně Otruba.
Sám plumlovský zámek ovšem na dlouhou dobu neosiří. Už v pátek 28. září Michal KADLEC
jej obsadí trojice skupin historického František OMASTA
šermu, které budou mít po tři dny přiPetr KOZÁK
praven celodenní program. Ten poběží
Lidé seděli za jídelními stoly a vychutnávali si
od 9:30 do 17:00 hodin.

www.vecernikpv.cz

klikni na
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MOSTKOVICE Byla to rána, kterou slyšeli lidé nejen v Prostějově, ale i v Určicích,
Plumlově či Seloutkách. A jedna z největších tragédií v historii Prostějovska! Tak popisují sobotní detonaci v rodinném domě,
k níž došlo v ulici Na Valše v Mostkovicích,
nejen místní záchranáři. Ti už třetí den
pracují na odklízení trosek. Výbuch sám
rozmetal skoro celou nemovitost, poškodil desítky dalších domů v okolí, ale hlavně
v troskách našel smrt muž středního věku.
Jeho partnerka s dítětem byla v době hrozné události naštěstí mimo domov. Přestože bezprostředně po neštěstí se nejčastěji
hovořilo o explozi plynu, dle exkluzivního
zdroje Večerníku byla příčinou neopatrná
manipulace při výrobě pyrotechniky! Ani
tato verze však oficiálně potvrzena doposud
nebyla. „Příčiny jsou stále v šetření,“ zopakovala ještě v neděli mluvčí krajských hasičů
Vladimíra Hacsiková. Příslušné složky do
uzávěrky vydání neprozradily ani identitu
zesnulého chlapíka. Světlo světa však spatřila zpráva statika, který rozhodl, že poškozený dům bude nutné strhnout. O ostatních
nemovitostech bude teprve rozhodnuto.

➢ z titulní strany
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výbuchu označil statik za protazím neobyvatelné,“ prozradila mluvčí hasičů Vladimíra
Hacsiková a dodala: „Co vím, tak dvě rodiny
našly přístřeší u příbuzných a jedné rodině
zajistilo náhradní ubytování město Prostějov
v městském bytě.“
Podle starosty Jaroslava Pešky se mohou lidé,
kteří byli evakuováni, obrátit s prosbou o náhradní ubytování přímo na obec. „Ozvali se 9(ÿ(51Ì.=$9ë%8&+(0
nám starostové okolních obcí, kteří nabídli
672-Ì+5É7.<
pomoc. Náhradní ubytování jsme zajistili v Se63<527(&+1,.28
loutkách, kde jsou volné byty připravené k na=$6$æ(1$3Ď/.$
stěhování. Nabídku ale zatím nikdo nevyužil, Příčina exploze sice není zatím známa, ale Ve0267.29,&
lidé šli ke svým rodinám,“ řekl serveru irozhlas. černík se z důvěryhodného zdroje dozvěděl, že
Silný výbuch, který rozmetal skoro celý dům cz první muž Mostkovic.
nešlo o plyn, jak zněla první vyšetřovací verze.
v ulici Na Valše, poničil i mnohé nemovitosti
říká, že to byl plyn. Ale ta rána byla tak
8./Ì=(76(%8'('/28+2 „Někdo
v okolí. „Zrovna jsme doma obědvali. Byla to
hrozná, že tomu nevěřím. On byl velký fanda
$%285$7
šlupka, až se i zastavil dech. Najednou se začala
do pyrotechniky a furt s ní něco dělal. V uvedetřást okna a také stůl, na kterém jsme jedli, po- Na místo neštěstí přijela také speciální technika ný den snad měl podomácku nějakou vyrábět
vyskočil asi o deset centimetrů,“ svěřila se Večer- ze Záchranného útvaru v Hlučíně a z Hasič- a buchlo to,“ prozradil muž ze sousedství. „Lidi
níku přímo na místě žena, která s rodinou bydlí ského záchranného sboru Moravskoslezského říkali, že ho to rozcupovalo na kusy!“
kraje. „Strojem USD nakladačem z Hlučína se
nějakých sto metrů od neštěstí.
Ôċ$'35É&(320Ďæ(
Hasiči nakonec museli evakuovat hned odklízely sutiny, hasiči z Moravskoslezského
několik desítek osob z domů v sousedství. kraje přivezli inklinometr, kterým se monitoro- V neděli večer těsně před uzávěrkou se do re„Vzhledem k tomu, že následkem výbuchu vala statika poškozeného domu, dále byly v akci dakce ozvala ředitelka Kontaktního pracoviště
bylo poškozeno i několik domů v přilehlých bioradar a štěrbinová kamera. Okolo osmnácté Prostějov, Úřadu práce ČR s nabídkou pomoulicích, byl na místo události povolán statik. hodiny se postupně na místo začaly sjíždět další ci. „Občané, kteří byli postiženi výbuchem,
Ten spolu s majiteli objektů, hasiči a policisty jednotky hasičů, jejichž úkolem bylo provizor- mohou kontaktovat jakoukoliv pobočku
procházel dům po domu a zjišťoval, zda jsou ně přikrýt střechy poškozených domů. Hasiči Úřadu práce a požádat o takzvanou ‚Dávku
obyvatelné nebo ne. Pokud domy obyvatel- na místě pracovali do té doby, než padla tma,“ mimořádné okamžité pomoci´,“ prozradila
né byly, mohli se jejich majitelé do nich po- informovala Vladimíra Hacsiková v sobotních Věra Crhanová, kterou můžete v případě zástupně vracet,“ uvedla Hacsiková. Ne všichni nočních hodinách. V pracích pak pokračovali jmu kontaktovat o bližší informace, a to na čísměli takové štěstí. „Čtyři domy v sousedství během celého včerejška a činit tak budou ještě le 950 154 300.
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černíku mluvčí Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje.
Podle zdrojů Večerníku však zůstal pod sutinami v domě bez známek života zhruba pětatřicetiletý muž. Ironií osudu je, že měl být
členem Sboru dobrovolných hasičů v Mostkovicích. Jeho pětiletý synek šťastnou náhodou z této nesmírné pohromy vyvázl, stejně
jako jeho maminka. V inkriminované době
měli být na návštěvě u babičky. Naštěstí...
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další zprávy, bohužel i jedna hodně smutná. „Podle prvotních informací se pod
sutinami měly nacházet dvě osoby. Hasiči
po provedeném průzkumu vyprostili jednoho člověka, který nejevil známky života.
Další dvě osoby byly zraněny a odvezla je
zdravotnická záchranná služba na ošetření
do nemocnice. Následně na místo přijeli
čtyři kynologové se psy, kteří několikrát
sutiny prohledali, ale žádnou další osobu
pod nimi už nenašli,“ popsala vývoj událostí mluvčí krajských hasičů.
Informaci o úmrtí potvrdil vzápětí i mluvčí
krajské záchranky. „Po příjezdu byly zajištěny
celkem tři osoby, dvě byly zraněné v okolí, nenacházely se přímo v domě. Rozsah jejich zranění byl lehký až středně závažný. Obě byly po
poskytnutí přednemocniční neodkladné péče
transportovány na traumatologickou ambulanci nemocnice v Prostějově. Další osoba byla
nalezena v domě v místě výbuchu. Její stav byl
bohužel neslučitelný se životem,“ konstatoval
Pavel Lampa.
Původně se nesly okolím fámy, že explozi
v domě nepřežil pětiletý chlapec. „To se nezakládá na pravdě, co se týká oběti, jde o dospělou osobu,“ odpověděla na přímý dotaz
Večerníku Marie Šafářová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
Policisté ani záchranáři však oficiálně nechtějí
sdělit nic bližšího o identitě zemřelého. „Nemohu uvádět ani věk oběti,“ odrazil další otázku Ve-

Policisté a hasiči se mezitím pustili do vyšetřování. „V pěti ulicích poblíž poškozeného domu
byl uzavřen zemní plyn. Technici z plynáren postupně procházeli všechny domy a proměřovali
i testovali, zda plynové rozvody a spotřebiče nejsou explozí poškozeny. Následně se postupně
dodávky plynu obnovovaly. Co stojí za příčinou
vzniku exploze je zatím v šetření,“ sdělila v neděli dopoledne Vladimíra Hacsiková.
Policie k celé tragédii vydala jen velmi strohou
zprávu. „Na místo byli vysláni výjezdová skupina služby kriminální policie a vyšetřování a také
kriminalistický technik k ohledání místa a provedení dokumentace. Kriminalisté v ohledávání místa budou pokračovat. Veškeré okolnosti,
souvislosti a příčina výbuchu jsou tak předmětem dalšího šetření. Způsobená škoda dosud
vyčíslena nebyla,“ shrnula tisková mluvčí krajských policistů Marie Šafářová s tím, že bude
určitě vysoká.
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několik dnů. „Hasiči na místě zásahu pokračují
v činnosti a zcela jistě zde budou působit i na
začátku příštího týdne,“ potvrdila mluvčí. Statik
navíc rozhodl, že postižený dům musí k zemi
celý. „Je nebezpečný a bydlet v něm do budoucna nelze,“ nechal se slyšet. Stal se tak včera před
osmnáctou hodinou, kdy byla zahájena demolice výbuchem poškozeného domu.
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Nezvykle otevřený rozhovor se šéfem
marketingové společnosti TK PLUS

PROSTĚJOV Kdo by neznal sportovního manažera velkých světových hvězd i mladých talentů na
počátku jejich kariéry. Spolumajitel marketingové společnosti TK
PLUS, majitel agentury Česká sportovní a šéf prostějovského tenisu
Miroslav Černošek (na snímku) se
obyčejně ke společenskému dění
či veřejnému životu nevyjadřuje.
Tentokrát ale učinil výjimku. Když
jsme jej kontaktovali, aby se vyjádřil k nedávno otevřené hale nesoucí
název Národní sportovní centrum,
poukázal i na několik žhavých témat z komunální politické scény.
Na jeho výrazech bylo vidět, jak jej
chování některých zastupitelů a vůbec celková atmosféra štvou. A to
slušně řečeno.

to znamená členy představenstva spolku Prostějov Olympijský.“
yy To zní zajímavě. Proč myslíte, že
se ze strany opozice snesla taková
nesmyslná kritika?
„Veřejnost byla matena systematickým
lhaním, především tím, že se hrálo na
strunu, jak Národní sportovní centrum sebralo občanům pozemek na
bazén, který tady byl plánován. Tak si
pojďme říct, kde je pravda. TJ Sokol
I Prostějov prodala městu Prostějov
pozemek bývalého koupaliště v květnu 2008. Součástí smlouvy byla podmínka zachovat sportoviště. A město
nikdy mezi léty 2008 až 2014 nepřijalo usnesení o bazénu! Zvlášť když
vybudovalo aquapark místo ‚Koupelek´ a začalo rekonstruovat bazén ve
Vrahovicích...“

na kolo a z Vrahovic se přepravovat pět
kilometrů na jídlo, regeneraci, kondici
či k ubytování.“ (Důkazem budiž letecký
snímek – pozn. red.)
yy Chtěli vám prostě nasadit psí hlavu,
aniž by k tomu měli faktický důvod.
„Prosím, vážení občané města Prostějova, věřte, že vám ten hnusnej Černošek
nechtěl sebrat koupaliště! Pouze jsem
zhodnotil pozemek, kde několik let
‚kralovali´ bezdomovci a obtěžovali naše
tenisové děti. A dnes tu bude sportoviště mezi jinými i pro vašich zhruba sedm
stovek dětí z tenisu, volejbalu, basketbalu, fotbalu a dokonce částečně i hokeje,
plus k tomu dalších pět set středoškoláků! Bohužel se lží a permanentní nepřátelskou propagandou v zastupitelstvu se
těžko bojuje. A toho bylo od některých
mimořádně všehoschopných zastupite-

Hala již svůj nelehký souboj s hloupostí, nepřejícností
a zlobou vyhrála! Teď si přeju, aby stejným vítězem bylo
po šestém říjnu i naše město Prostějov a neovládli jej zlí,
neúspěšní a všehoschopní demagogové toužící po moci!

ani nezažil, ale ani nečekal! Kompetentní
lidé z Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy nám při kontrolních dnech
řekli, že tento projekt byl provázen tolika
podněty a udáváním, že jsme se stali rekordmany... A prosím, určití zastupitelé
nechtěli a bohužel někteří ještě nechtějí
dopřát těm sedmi- až osmiletým dětem, resp. juniorům slušné podmínky
pro sportování, šatny se sprchami,
možnost dvou sportovišť vedle
sebe. To považuji za skandální
a neuvěřitelné. A jen věřím,
že komunální volby jsou
tím okamžikem, kdy to
některým hrdým Pros-

Foto: Pavel Lebeda
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v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Petr
KOZÁK

yy Pane docente, už jsem s vámi
dělal spoustu rozhovorů, ale tento
dnešní je svým způsobem pro vás
i pro mne tak trochu odlišný, neboť
se netýká jen sportu či kultury, ale
celkové situace v Prostějově.
„Ano, bude velmi zvláštní. Vždy jsem si
v životě mezi jinými kladl za cíl být pozitivní, nevnímat závistivce a nepřející
lidi. Ale velká spousta neuvěřitelně zlých
a neobjektivních výroků vůči mé osobě
a zejména proti výstavbě Národního
sportovního centra mě vede k tomu
učinit výjimku. Výjimku takovou, že
nebudu polemizovat s vyřčenými hloupostmi, od, promiňte, nepříliš pro život
připravených lidí, ale pouze a jenom
s tím, co bylo řečeno záměrně zle, promyšleně vylhaně a udavačsky zaměřeně.“
yy Tak pojďme na věc, ať se čtenáři
Večerníku dozví, co se ve skutečnosti děje. Co vím, tak veřejnost to
velice silně a hodně zajímá.
„Celý systém ataků proti stavbě Národního sportovního centra vycházel
ze tří záměrů. Za prvé, ublížit projektu
u prostějovské veřejnosti. Za druhé,
zastavit jej pomocí výpadů na jeho
nelegálnost především u Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. A za
třetí, kriminalizovat jeho představitele,

yy Jaký tedy měly události vývoj?
„Právě v roce 2014 přišlo na úrovni vlády České republiky a Českého olympijského výboru usnesení o vybudování
systému takzvaných Národních olympijských center, později označených za
Národní sportovní centra. A TK Prostějov s ohledem na tenisové a volejbalové
výsledky přišel s návrhem, aby jedno
s budovaných center bylo to prostějovské. Ze dvou důvodů – za prvé, to jsou
nepopíratelné excelentní výsledky a za
druhé, a to je důležité, v oblasti Za Kosteleckou ulicí, kde stojí zimní stadion
i cyklistická dráha, se už do roku 1990
postupně budoval systém sportovišť,
ubytovacích i rehabilitačních pracovišť.
A nová víceúčelová hala by tomuto záměru dala potřebnou pečeť. Proto byly
osloveny statutární město Prostějov
i Olomoucký kraj, načež se začalo usilovat o pozemek po bývalém bazénu pro
dospělé. Jen pro dokreslení, v prostoru
bývalého dětského bazénu i tenisových
kurtů je možností pro výstavbu koupaliště pořád dost a dost... Není tajemstvím,
že se dokonce uvažovalo postavit bazén
blíže zimnímu stadionu s využitím odpadního tepla. Taková je pravda, taková
je skutečnost. A ještě jedna faktická poznámka.“
yy Povídejte...
„Slovo centrum je od slova centralizovat. A postavit víceúčelovou halu někde
v Drozdovicích či Vrahovicích by bylo
přece absurdní. Hala je pro děti a mládež, kteří mají nyní vzdálenosti mezi všemi potřebnými objekty maximálně sto
metrů. Nemusí tak po tréninku sednout

lů až neuvěřitelně moc. Však se k některým ještě dostaneme...“
yy Hala stojí, je otevřená a funguje.
To vás musí těšit?
„Ano, ta již svůj souboj s hloupostí, nepřejícností a zlobou vyhrála! Teď si přeju, aby stejným vítězem bylo po šestém
říjnu i naše město Prostějov a neovládli
jej zlí, neúspěšní a všehoschopní demagogové toužící po moci!“
yy Je vidět, že vás atmosféra kolem
výstavby NSC trápila a štvala. Jak jste
snášel všechny ty písemné podněty,
udávání a trestní oznámení?
„Musím přiznat, že jsem v životě již něco
prošel a prožil. Ale tolik zloby a závisti,
když jde o halu pro děti, jsem opravdu

harmonogram haly národního sportovního centra

tějovanům spočítáme. Ano spočítáme,
bylo vás dost! Stále si myslím, že přece
z většiny rozumných lidí nemůže nikdo
proti modernímu sportovišti určenému
pro mládež nic namítat. Věřím, že většina občanů ocení, jak se v Prostějově
něco smysluplného vybuduje. Paradoxně se tak tato dobrá a pozitivní věc stala
v podstatě mediálním politickým tématem lidí, kteří jsou v honbě za uchvácením politické moci schopni všeho.“
yy Co vidíte jako největší paradox?
Mám pocit, že vím, kam míříte a koho
míníte...
„Ano, ano. (pousměje se) Jsou to lidé, nebylo jich naštěstí v zastupitelstvu mno-

ho, ale byli to jenom ti, co pravděpodobně osobně nic nedokázali a pro město
neudělali, ale zato nejvíce lhali a udávali!
Považuji to za bezprecedentní a neuvěřitelné. Obzvlášť když jde o víceúčelovou
halu pro školní mládež a sportující prostějovské, znovu opakuji, prostějovské
děti. Vaše děti, občané a voliči! Na mysli
mám různá oznámení na Vrchní státní
zastupitelství, na Ministerstvo vnitra
i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Neskutečná udání zastupitelky
Naiclerové na Krajský soud v Brně na
téma porušení zákona o ochraně olympijských symbolů a přitom měla od paní
primátorky zprávu, že vše se dělá se souhlasem Českého olympijského výboru,
a dokonce vše potvrdil osobně i předseda Jiří Kejval. A ten je jediný odpovědný
za ochranu olympijské symboliky. Když
ve věci, jako je vybudování pro město tolik potřebného sportoviště pro naše děti
a mládež, lítají trestní oznámení, tak je
potřeba si položit otázku, co jsou to vůbec za lidi, ta opozice? Navíc ta absurdita,
že nám jiná města tuto halu závidí a ráda
by ji měla. Při mých častých cestách po
celé republice, se mě téměř všude ptají,
co tam u nás na Hané máme za ‚duchovní giganty´ nepřející sportu a dobrým
věcem? Proč máme u nás okolo haly takové obstrukce, útoky, mediální výpady,

trestní oznámení? Mrzí mě
to, bohužel, těžko se mi vysvětluje, že zde máme udavače, zlé
a závistivé lidi, kteří by chtěli ovládnout
radnici...“
yy Já vám rozumím, rozdávat rozumy, udání a podněty dokáže skoro
každý, ale něco vytvořit pro Prostějov, pro jeho občany a děti už ne...
„Přesně tak. Snad mají lidé rozum
a vidí, kdo dělá a kdo jen kritizuje..
A mám ještě jedno téma!“
yy Sem s ním...
„Dal jsem si tu práci a poctivě přečetl vystoupení všech zastupitelů za
poslední dva roky na téma Národního sportovního centra. Řeknu
vám, že tolik blábolů, lží a polopravd člověk těžko někde někdy
najde... Takový zastupitel Švec
snad stokrát vystoupil a pořád dokola opakoval téma ‚Černoškova
tělocvična´, že tam děti a školní
mládež nebudou sportovat, a je to
jen V.I.P. záležitost. Kde je pravda,
podívejte se na rozvrh využití hodin. (Večerník jej na této straně zveřejňuje - pozn. red.). Jak je z něj patrné,
prakticky všechny hodiny obsazují
základní i střední školy, gymnázia
a pak místní sportovní oddíly. Toto
snad nejsou žádní V.I.P. lidé! Takže kdo
lhal, kdo opakovaně vytvářel negativní
emoce za účelem svého zviditelnění?!
No, pan Švec. Další diskusní hvězda, to je
zastupitel Kapounek. Opakovaně zdůrazňoval, jak vždy říkal: ‚Ta hala nebude
nikdy pro prostějovské občany!‘ Takže
těch několik stovek volejbalistů, basketbalistů, fotbalistů a tenistů se narodilo
na Marsu a žije na Měsíci, nebo to jsou
opravdu především děti prostějovských
občanů? Co tomu říkáte, občané a trenéři, kteří o ty děti pečujete, budete snad
volit tyto demagogy? Mám ještě jednu
radu na závěr všem kritikům a nepřejícným zastupitelům. Zkuste si zpětně
přečíst vaše dílčí vystoupení na téma Národního sportovního centra, a kdo tam
bude sportovat. Jestli máte v sobě tolik
soudnosti a slušnosti, aspoň se začervenat, můžete se přijít kdykoliv podívat,
kdo tam opravdu, ale opravdu sportuje!“
yy Většina nejen sportovních přívrženců vám prostřednictvím Večerníku
opakovaně děkuje a vzkazuje, abyste se
nenechal otrávit. Myslíme si, že zvlášť
některým trapným zastupitelům to voliči první víkend v říjnu spočítají.
„A to by bylo pro mě balzámem ve víře
ve spravedlnost! Děkuji všem za podporu. A nenechte se příští víkend ošálit
populismem.“

vizitka
MIROSLAV ČERNOŠEK
✓ narodil se 27. dubna 1948 v Prostějově
✓ je podruhé ženatý, v roce 2013 si vzal
někdejší tenistku Petru Langrovou
✓ z předchozího svazku má dvě dcery
a čtyři vnoučata
✓ podnikání ve sportu se věnuje od počátku devadesátých let. Začínal
s tenisem v Prostějově, v roce 2001 se stal předsedou představenstva
a spolumajitelem společnosti Česká sportovní, kterou později převzal
do stoprocentního vlastnictví
✓ je i spolumajitelem marketingové společnosti TK PLUS Prostějov, která nejen zastupuje špičkové sportovce, ale pořádá největší tuzemský
tenisový turnaj UniCredit Czech Open. Kromě TK AGROFERT je
v Prostějově pod hlavičkou TK PLUS volejbalový oddíl, marketingově
se podílí také na chodu fotbalového oddílu 1. SK Prostějov a BK Olomoucko
✓ je autorem myšlenky prezentace hvězd NHL pod hlavičkou Jágr Team
✓ spolupracuje s nejprestižnějšími firmami i nejúspěšnějšími českými
hvězdami včetně Jaromíra Jágra, Jana Železného, Jakuba Voráčka,
ale také například judisty Krpálka, oštěpaře Veselého, tenistky Kvitové
či veslařky Knapkové
✓ dlouhodobě zajišťuje marketing pro Český olympijský výbor a jeho
firma realizovala například basketbalové Final Four a otevírací zápas
NHL v Praze či pravidelně atletický mítink Zlatá tretra v Ostravě, společnost se stará také o oba tenisové reprezentační týmy pro Davis Cup
a Fed Cup, se kterými dosáhl historických triumfů
✓ přednášel sportovní marketing na Fakultě tělesné kultury UP
Olomouc, poslední roky působí na Fakultě sportovních studií v Brně
zajímavost: ukončil vysokoškolské vzdělání s titulem PhDr.,
v roce 2010 pak zakončil studium Ph.D.

Pondělí 24. září 2018
www.vecernikpv.cz

komunální volby 2018
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Komunální volby v Prostějově i dalších šestadevadesáti obcích celého regionu se blíží nezadržitelným
tempem. Do otevření volebních místností zbývá už jen posledních tucet dní. V Prostějově vrcholí
předvolební kampaň všech třinácti stran a hnutí, která usilují o pětatřicet mandátů v Zastupitelstvu
statutárního města Prostějova. V jakém poměru si je politické subjekty rozdělí, to se dozvíme už příští
sobotu 6. října ve večerních hodinách.
Po komunálních volbách v roce 2014 se do prostějovského zastupitelstva dostalo hned osm stran
či hnutí, což byl absolutní rekord celé historie. Podobný scénář se dá očekávat i letos, neboť ambice na výsledek vyšší než pět procent celkového počtu hlasů si dělá dokonce hned minimálně devítka subjektů.
Vítězství obhajuje ČSSD, avšak nejvyšší šance se dle celonárodního trendu předpovídají hnutí ANO 2011, jehož prvenství se bere jako více než pravděpodobné a otázkou zůstává„o kolik?“. Širokou základnu
voličů má ve městě hnutí PéVéčko a volební preference stále rostou seskupení ODS a Nezávislé osobnosti města Prostějova. Bez šancí není ani SPD - Tomio Okamura. Pozice v zastupitelstvu chtějí obhájit
komunisté, KDU-ČSL a Změna pro Prostějov, na scéně je nové hnutí Na Rovinu!. K outsiderům pak patří SPR – RSČMS, DSSS, Moravské zemské hnutí a JAUNER Československo 2018.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník i v dnešním vydání přináší svým čtenářům maximálně podrobný přehled o jednotlivých kandidujících subjektech i jednotlivých kandidátech. Na rozmyšlenou, pokud už nejsou
dávno rozhodnuti, mají občané už pouhých dvanáct dní! V pátek 5. října ve 14.00 hodin se otevřou volební místnosti a komunální volby tak budou zahájeny naostro. A ještě předtím vám nejčtenější regionální periodikum přinese speciální přílohu zaměřenou ryze na KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018.
(mik,pk)

  . F.G. 4 ^QW ^QW
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18091911046
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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 na-

vržených 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 za-
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šlou 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.

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 2. kola čekáme v redakci do PÁTKU 28. ZÁŘÍ, 15:00 hodin. ¨
Účastí v soutěži souhlasíte s poskytnutím základních osobních údajů v rámci GDPR.

Žádný hazard a ubytovny

18092111036

Volební program hnutí SPD
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zpravodajství / volby 2018

Autobusový terminál

JDE
DO
FINIŠE
už zapojena!
PROSTĚJOV Těsně před otevřením nově rekonstruované silnice
u takzvané „myší díry“ v Říční ulici v Prostějově tam ukradl dosud
nezjištěný zloděj v závěru srpna
sedmdesát metrů měděného kabelu. Jak Večerník tehdy informoval, kabel byl čerstvě položený do
výkopu a dokonce už i zasypán
půlmetrovou vrstvou hlíny. Následky přetrvaly až do uplynulého
týdne...
Ještě v pondělí 17. září v noci si Večerník ověřil, že zásluhou krádeže kabelů
dosud na nově opravené a rozšířené
vozovce u „myší díry“ nesvítí nové
lampy veřejného osvětlení. Lidově
řečeno, tma tady byla jako v pytli!

„Vím, že během nočních hodin trvala v Říční ulici hodně složitá situace
z hlediska viditelnosti. Teď už ale
většina lamp svítí, trošku více jsem
popohnal odbor rozvoje a investic.
Krádež kabelu pro veřejné osvětlení
byla nakonec složitější pro nápravu,
než se původně zdálo,“ řekl Večerníku v pátek dopoledne Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky
Statutárního města Prostějov.
Dosud ale stále nesvítí světla přímo v dálničním podjezdu! „Jednáme teď se Ředitelstvím silnic a dálnic, to už není naše záležitost. Bylo
nám řečeno, že ŘSD zapojí v podjezdu světla co nejdříve,“ reagoval Fišer.
(mik)

PROSTĚJOV Už přes dva
měsíce pracují dělníci na rekonstrukci autobusového
terminálu v Janáčkově ulici
v Prostějově. Investiční akce města za necelých deset
milionů korun už spěje do
finiše, kdy stavbaři zastřešují
poslední nástupiště a instalují
„chytré“ informační tabule.

    + '! ! 
 !   '      
 %      - #  ! 
Foto: Michal Kadlec

kvůli dotaci z Olomouckého kraje ve
výši sedmi milionů korun, které musíme připravit,“ uvedl pro Večerník Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky Statutárního města Prostějova.
JaksiVečerníkvpátekdopolednepřímo na autobusovém terminálu povšiml, dělníci už pracovali na rekonstrukci posledního z pěti nástupišť.

Michal KADLEC

„Zatímco jsme svědky dokončovacích
prací na autobusovém nádraží v Janáčkově ulici, náš odbor rozvoje a investic
počítá aktuální náklady, náklady na vícepráce, ale i položky, které se z konečné faktury mohou odečíst. A pak je tu
vyúčtování všech uznatelných nákladů

„Pracuje se na zastřešení a nových
chodnících, které budou oproti těm
starým mírně zvýšeny, aby do autobusů
mohly daleko pohodlněji nastupovat
třeba maminky s kočárky. Nyní se také
rozvěšují poslední elektronické informační tabule a v příštích dnech ještě
přibydou cykloboxy,“ upřesnil Zdeněk
Fišer.
(mik)

smetlo na přechodu
Osmnáctiletá řidička Auto
mladou cyklistku
NAJELA DO DOMU!
ného domu. Řidič Peugeotu po střetu vozidlo
odstavil na parkovišti a z místa události odešel
pryč, aniž by nehodu jakkoliv řešil. Řidička
byla z preventivních důvodů převezena do
nemocnice na vyšetření,“ informovala Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Na vozidlech a domě vznikla předběžně
škoda 80 000 korun. „Alkohol u řidičky byl
vyloučen provedenou dechovou zkouškou.
Věc je nadále v šetření policistů z dopravního inspektorátu,“ dodala Zajícová s tím, že
po řidiči Peugeotu se pátrá.
(mik)

ve směru od centra k nemocnici. Na uvedené ulici vjela na
přechod pro chodce, kde do ní
z boku narazilo vozidlo Škoda, které řídil čtyřiadvacetiletý
muž. Po nárazu upadla na zem,
kde se zranila. Z místa byla
sanitkou převezena do místní
nemocnice,“ popsal naprosto
zbytečnou nehodu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Přestože je nehoda stále v šetření, už teď je jasné, že dívka na

kole porušila hned několik dopravních předpisů. „Šetřením
na místě bylo zjištěno, že cyklistka neměla za jízdy přilbu,
i když ji tato povinnost vyplývá ze zákona a ani zapnuté ani
osvětlení, přestože ho měla na
kole upevněné,“ prozradil Kořínek s tím, že majetková škoda
vznikla pouze na bicyklu, a to
ve výši jednoho tisíce korun.
„Alkohol byl u obou účastníků
nehody vyloučen provedenou
dechovou zkouškou. Nehoda
je nadále v šetření,“ dodal policejní tiskový mluvčí.
(mik)

RYCHLÝ

NÍK

Pøed volbami
naposledy
Prostějov (mik) - V úterý 25. září
zasednou prostějovští konšelé ke
svému poslednímu předvolebnímu
jednání Rady statutárního města
Prostějova. Po přijetí doporučení
komise pro rozvoj města a podnikání a komise pro životní prostředí
radní přejdou k jednání o přípravách oslav vzniku Československa.
„Budeme se rovněž zabývat zásadami instalace letního a zimního mobiliáře pro kuřáky před restauračními provozovnami v Prostějově. Na
řadu přijdou také témata ohledně
zajištění provozu mobilního kluziště, jednat budeme o dodatečných dotacích do sociální oblasti,
o úhradě nákladů na městskou
hromadnou dopravu na rok 2019
a o mnoha dalších záležitostech
města,“ nastínila Večerníku prostějovská primátorka Alena Rašková
(ČSSD). A jelikož se blíží konec
roku a vrcholí hned několik investičních akcí, bude se jednat rovněž
o rozpočtových opatřeních. A pochopitelně nebude chybět i několik
bodů v majetkoprávních otázkách.

Senior narazil do dveøí
Prostějov (mik) – Ve čtvrtek 20.
září o půl sedmé večer se zranil dvaadevadesátiletý cyklista jedoucí po
Pernštýnském náměstí v Prostějově
ve směru od Přikrylova náměstí.
„U informačního centra objížděl
stojící vozidlo Škoda Superb, když
se otevřely dveře auta a řidič z něj
chtěl vystoupit. Vzápětí cyklista
narazil do otevřených dveří a spadl
na silnici. Zraněný byl převezen do
místní nemocnice,“ uvedla Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje.

došlo na naši adresu...

Postřeh čtenáře - chvilka k zamyšlení aneb měl severní

obchvat opravdu podporu všech zastupitelů?
Vybudování severního obchvatu
města Prostějova nás všechny trápilo mnoho let. Statutární město
Prostějov uzavřelo s Krajským úřadem Olomouckého kraje rámcovou
smlouvu o spolupráci ohledně severního obchvatu a v polovině roku
2016 započal po schválení všemi
zastupiteli města ten nejdůležitější
proces – samotný výkup pozemků.
Pozemky byly během roku a půl vy-

koupeny a stavební povolení nabylo
právní moci letos. Předmětná stavba
započne v příštím roce.
Ovšem skutečnost, že někteří zastupitelé, kteří zpočátku deklarovali
plnou podporu výstavbě severního obchvatu, svoje názory změnili
a v některých případech nehlasovali
pro uzavření smluv, je pro nás, občany našeho města, velmi zarážející.
Videozáznam to opravdu potvrdil.

Proč zastupitelé Aleš Matyášek, Hana
Naiclerová a František Švec nehlasovali dne 20. února 2017 na 21. zasedání Zastupitelstva města Prostějova
v bodu 16.5 programu pro uzavření
smluv potřebných pro výkup pozemků? Odpověď ponecháváme na
úsudku každého z vás vážení spoluobčané...
Mgr. František Jura
Marcela Župková
Ing. Jiří Rozehnal

Doprava a životní prostředí priority do budoucna

18091911045

PROSTĚJOV Policisté vyšetřují kuriózní nehodu, kdy osmnáctiletá dívka se
svým vozem narazila do domu poblíž Husova náměstí. Podle všeho ale za karambol může někdo úplně jiný. Neznámý...
„Ve čtvrtek dvacátého září vpodvečer jel prozatím neustanovený řidič ve vozidle Peugeot
po Husově náměstí a na křižovatce s ulicí Na
Příhoně nedal přednost vozidlu Škoda Fabia
přijíždějícímu zprava, které řídila osmnáctiletá dívka. Vlivem toho se obě vozidla střetla
a škodovka byla nárazem odhozena vpravo
mimo komunikaci, kde narazila do zdi rodin-

PROSTĚJOV Jet na jízdním
kole po chodníku a hned
poté to „střihnout“ přes přechod pro chodce? No, kdo
to kdy viděl?! Sedmnáctiletá
dívka si po středeční nehodě
už určitě bude pamatovat,
že takhle brázdit silnice tedy
rozhodně nejde. Právě na
bílé zebře u nemocnice totiž nezodpovědnou slečnu
smetlo auto!
„Ve středu dvanáctého září
v ranních hodinách jela sedmnáctiletá dívka na jízdním kole
po chodníku v ulici Josefa Lady



19

Za poslední čtyři roky se podařila celá
řada věcí jak v dopravě, tak i v oblasti
životního prostředí. Jen namátkou
můžeme uvést: ve spolupráci s Olomouckým krajem se podařilo zrekonstruovat křižovatky na Přikrylově
náměstí, na spojnici ulic E. Valenty
a Olomoucké, zrekonstruovala se také
například část místní komunikace ulice Západní. Proběhla rekonstrukce
veřejného osvětlení v Čechůvkách
u točny, vybudováno bylo osvětlení
přechodů na Jiráskově náměstí nebo
osvětlení přechodů u okružní křižovatky Plumlovská. Byl zrekonstruován
také vnější okruh Brněnská, Plumlovská II. kvadrant-úsek Anenská. Ve
spolupráci s Olomouckým krajem
jsme připravili výstavbu severního obchvatu.
Současné vedení města považuje pro
Prostějov za velmi důležité v nadcházejícím období nadále pokračovat v řešení
dopravní situace ve městě. Prioritní pro
nás určitě je, aby byla zahájena stavba
severního obchvatu. Na tuto stavbu
jsou již vydána veškerá stavební povolení – od stavebního úřadu, od odboru
dopravy a odboru životního prostředí.
Tato stavba významným způsobem
určitě odlehčí dopravě v centru Prostě-

jova. V rámci dopravy je důležité pokračovat v naplňování koncepce dopravy
ve středu města – budování vnitřního
okruhu, který bez diskusí urychlí dopravu v centru. Máme na mysli především
dobudování tří okružních křižovatek –
na Poděbradově náměstí, na křižovatce
Olomoucká, Vápenice, Svatoplukova
a na křižovatce Palackého, Plumlovská,
Blahoslavova. Samozřejmostí je podpora městské hromadné dopravy, která již
dlouhá léta splňuje nejpřísnější ekologické parametry. Určitě nesmíme zapomenout na další výstavby a propojování
cyklostezek. Řešení dopravy bezprostředně souvisí s životním prostředím
ve městě. Pokud se nám sníží počet aut
v centru a pokud bude automobilová
doprava v centru zrychlena, pak se urči-

tě zlepší i naše životní prostředí. V letech
2014 až 2018 se podařilo vybudovat
nový park (Hloučela) a v tomto období
bylo vysazeno téměř 2 500 kusů nových
stromů a téměř 18 000 keřů. Životnímu
prostředí jsme se maximálně věnovali
a i tato oblast musí být jednou z těch
prioritních pro budoucí vedení města.
Stále je co zlepšovat, neboť prašnost
v Prostějově je i vinou nadúrovňové dálnice velká, proto je třeba pokračovat ve
výsadbě zeleného prstence na východní
a jižní straně města. V rámci dopravy
a životního prostředí je připravena řada
projektů a kroků, které opět přispějí ke
zlepšení života nás všech.
RNDr. Alena Rašková, primátorka
Mgr. Jiří Pospíšil,
náměstek primátorky
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infoservis / nabídka realit a nemovitostí

Konstelace hvězd Prostějova
Ja
Spousta Prostějovanů obdrží nabídky ke změně zaměstnání, což v důsledku může znamenat jen samé starosti. Buďte ale optimisté, v drtivé
většině případů půjde jen o starosti příjemné. O svém dalším směřování
a budoucnosti si každý může v klidu rozhodnout.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Dostanete se do sporu s člověkem, který
vždy na první pohled vypadal jako
kliďas. Jenže právě vám se podaří
naštvat ho k nepříčetnosti. Ač se
budete snažit, ve sporu budete tahat
za kratší konec.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Kolegové
v práci vám budou oprávněně zazlívat slabou aktivitu a ledabylost.
Pokud i nadále budete chtít pobírat
slušný plat, musíte právě v těchto
dnech pořádně zabrat. Ocitnete se
pod drobnohledem nadřízených.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Aniž
byste si to sami přáli, přátelé vám
dohodnou schůzku s člověkem, po
kterém už nějaký čas toužíte. Pokud
jste nezadaní, tak na setkání klidně
běžte. V opačném případě ať vás to
ani nenapadne!
RACI – 22. 6. až 22. 7. Přímo s odporem se zúčastníte akce pořádané
vaší firmou. S kolegy nemáte zrovna ideální vztahy, takže jakákoliv
mimopracovní setkání jste dlouho
bojkotovali. Nedá se nic dělat, nyní
to musíte přežít.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Čáru přes
rozpočet vám udělá dopis, který
naprosto ovlivní váš víkendový program. Budete muset všechno zrušit
a zařídit se podle pokynů, které dorazí na vaši adresu. Půjde o peníze,
takže moc neváhejte.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Pár lidí
z vašeho bezprostředního okolí se
vás bude snažit napálit a udělat si
z vás legraci. Ač se budete snažit
sebevíc, jejich kanadský žertík včas
neodhalíte. Nicméně dokážete vymyslet vhodnou odvetu.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Hádka
s partnerem nebude to nejhorší, co
vás tento týden čeká. Vážné neshody prožijete i na pracovišti, kde navíc půjde o prémie. Pokud nemáte
ostré lokty, budete se muset spokojit s holým platem.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Pokud
vám zbyl ještě nějaký ten den dovolené, využijte toho právě teď. A nejlepší bude, když sami odjedete někam hodně daleko a uspořádáte si
své myšlenky. V poslední době totiž
nejste zrovna v psychické formě.
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E–mail: jhreality@jhreality.cz
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Vaším velkým hendikepem tohoto
týdne bude skutečnost, že moc neumíte cizí jazyky. Přijdete totiž do
kontaktu se zajímavými lidmi, kteří
nabízejí výhodné kšefty. Bohužel se
s nimi nedomluvíte, tudíž ostrouháte.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Konečně dokážete ocenit, že se váš
partner pořádně stará o rodinu i domácnost. A vy se mu za to odvděčíte
dárkem, za který vás bude milovat
a nosit v náručí. Využijte toho a také
po něm něco chtějte.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Do vašeho života vstoupí člověk, do
kterého se bezhlavě zamilujete. A to
může být váš obrovský problém.
Jelikož stálého partnera už máte,
očekávejte žárlivé scény a nechutné
„italské“ okamžiky.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Hodně lidí
vás bude kritizovat, vy ale musíte
zůstat naprosto v klidu. Buďto kritiku přijměte jako oprávněnou, nebo
se braňte rozumnými argumenty.
V žádném případě nad tím nemávejte rukou, to by se vymstilo.
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Čistota je půl zdraví, proto je dobré pečovat nejen o tělo, ale i o prostředí,
v němž žijeme nebo se jen pohybujeme. Nejlevnější savo WC čistič seženete
v Albertu, kde jsme objevili společně s Lidlem i cenově nejvýhodnější Cif do
kuchyně a také do koupelny. Cena Pronto classic je nejnižší hned na třech
místech (Billa, Kaufland, Penny market), mýdlový čistič stejné značky pak
na prvně dvou jmenovaných místech. Čistič oken značky Clin zakoupíte za
Ať se dílo daří!
stejně nízkou cenu hned na pěti místech.
Průzkum byl proveden ve středu 19. září.
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9 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 20:30 do 21:30 hodin. Pozorujeme
planety Saturn, Mars a Neptun a rovněž objekty vzdáleného vesmíru. Ukážeme si otevřené hvězdokupy tvořené
mladými hvězdami, dvojhvězdy v nejlepších letech i hvězdné hřbitovy zvané planetární mlhoviny. Naše putování
vesmírem zakončíme u cizí galaxie. Vstupné 20 Kč.
9 POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „JAK SATURN PRSTENEC POZBYL“. Vstupné 20 Kč.
9 Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout na
začátku všech akcí.

Blokové

 
v roce 2018

Také v měsíci září pokračují bloková čištění města.
Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na čištění
upozorní!
úterý 25. září - blok 43
Česká, Šlikova, Krátká, Rostislavova, Mánesova, Máchova, Riegrova, Brandlova, Jungmannova (Česká - Šmeralova), Mlýnská, Mlýnská – parkoviště
středa 26. září - blok 44
Krasická (Drozdovice - Moravská), V Polích, Dr. Uhra, V. Škracha,
Javoříčská, J. Kučery, Vícovská, J.Kaštila

18050470464

Kompletní nabídku najdete na:

Oznámení o přerušení

dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Nezamyslice, Mořice,
Dne: 8. 10. 2018 od 7:30 do 15:00 Víceměřice, Doloplazy, Dřevnovice
hodin. Vypnutá oblast: ulice Vra- Dne: 10. 10. 2018 od 7:30 do 11:00
hovická č. 12a, č. 14/16 (ViP Invest hodin. Vypnutá oblast: celá obec:
s.r.o.)
Nezamyslice. Část obce Mořice:
Obec: Plumlov
část obce oboustranně podél silnice
Dne: 8. 10. 2018 od 7:30 do 15:30 od Vrchoslavic na Nezamyslice od
hodin. Vypnutá oblast: ulice Pod č.181 a 125 po č.106 a 101 včetně
Vinohrádkem s č. 551, 552, 553, ulic směrem k dálnici končící čísly
554, 555 a 556, dále na ul. Bosko- 135, 190, 130, 191, 164. Dále č.149,
vická odběrná místa Pneu Bureš 144, 153, 18, 117, 157, 105, 92, 20.
s.r.o., p. Vaňák, areál hřbitova a IN- Oboustranně ulice od č.178 a 42 +
STA CZ s.r.o.
90 po č.154 (lokalita řadovky). Areál
Obec: Kralice na Hané
čerpací stanice Mořice u dálnice. Část
Dne: 9. 10. 2018 od 7:30 do 15:00 obce Víceměřice: ulice novostaveb
hodin. Vypnutá oblast: ulice Bedi- od č.180 a 171 po č.186 a 183. Odhošťská od č.197 po č.130.
běratelská trafostanice: Doloplazy
Obec: Doloplazy
ZD (č. 300693) Areál PILA K+L,
Dne: 9. 10. 2018 od 7:30 do 15:00 Dřevnovice Centrokov (č. 300694)
hodin. Vypnutá oblast: část obce Areál fy Metalšrot., Nezamyslice ČD
Doloplazy: č.p.10, 17, 18, 56, 116, (č. 300721) Areál SŽDC.
134.
Obec: Mostkovice
Dne: 12. 10. 2018 od 7:30 do 16:00
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 10. 10. 2018 od 7:30 do hodin. Vypnutá oblast: část obce
15:00 hodin. Vypnutá oblast: Mostkovice s ulicemi: celá ul. Pod Lečást města Kostelec - celé ul. Le- sem, ul. Jižní č. 2, ul. Chatařská ohragionářská, Revoluční, Příhon, ničená č. chat 601 - 1152 - 1071 - 626
Zahradní, Krátká, Lešanská, Hu- - 630 - 616 - 612 - 628 - 603, ul. Na
sova, Partyzánská, Přemyslovka, Hrádku vč. chat a č. 720 na ul. Sadová.
Za Kapličkou, Dvorek, Bezručova, Obec: Ptenský Dvorek
Smetanova č. 1 a 22, Třebízského Dne: 13. 10. 2018 od 8:00 do
- mimo část ulice od č. 407 po č. 15:00 hodin. Vypnutá oblast: od673, část ul. Tyršova - levá strana běratelské trafostanice: Ptenský
od ul. 8. května po č. 36 (obchod), Dvorek pila (č. 300780), Ptenský
část ul. 8. května od křižovatky ul. Dvorek: Agrop (č. 320675)
Legionářská po konec města sm. Obec: Ochoz u Konice
Prostějov vč. ČS PHM, nádraží, Dne: 16. 10. 2018 od 7:30 do
kovovýroba Z. Balaš, dále část od 15:30 hodin. Vypnutá oblast: část
obce Ochoz: č.p.17, 23, 29, 37, 38,
ul. Husova po ul. Tyršova.
39, 44, 69, 70, 77.
Obec: Hvozd
Dne: 11. 10. 2018 od 7:00 do Obec: Želeč
16:00 hodin. Vypnutá oblast: část Dne: 17. 10. 2018 od 7:30 do
obce Hvozd: oboustranně podél 14:30 hodin. Vypnutá oblast: část
silnice od č.50, 27 a 10 po konec obce Želeč - novostavby č.p.244
směr Ondráškův mlýn s č.149, 150, a parc.č. K/2105/5 a K/2104/2.
E.ON Česká republika, s.r.o.
153.

www.jhreality.cz
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REALITY

PRODÁM

Kdo v srdci žije, neumírá.

Koupím byt 2+1 v OV, západní část Prodám klece pro ptáky, jako nové.
města. 777 602 873
Tel.: 606 380 826
Koupím chatu nebo chalupu. Tel. i SMS
Thuje Smaragd - nejlepší na živý
737 827 329
plot. Tel.: 608 320 427
Dům k bydlení - koupím. Telefon:
Prodám pultový mrazák – levně. Zn.
732 388 718
Zanussi. Tel.: 604 538 199
Prodám zahradu 60x12m v Stražisko-Maleny. Ovocné stromy, dřevěná chata
Farma Výšovice nabízí k prodeji
14m2. Tel.: 777 191 120
chlazené králíky, cena od 138/kg.
Sháním dvoupokojový byt u nemocnice.
Informace a objednávky na tel.:
737 530 368
608 71 78 78

Dne 27. září 2018
by se dožila 74 roků
paní Jolana KARÁSKOVÁ
z Mořic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel s celou rodinou.

Pronajmu garáž v ulici V Polích za ulicí B.
Prodám jablka Spartan Kč 6,-. Denně
Němcové. Kontakt: 777 863 444
16-17 hod. Procházka Pavel, Vícov 4
Pronajmu byt 2+1, 50m2 v Pv. Volný
ihned. Cena 7000 Kč měsíčně bez inkasa. Prodám 2 ks postele, rozkládací a matrace.
Tel.: 724 825 743
Kauce dohodou. Tel.: 773 278 530

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

řádková inzerce / vzpomínky
Dobrý člověk
nikdy neumírá v srdcích těch,
kteří ho milovali...

Dne 25. září 2018
vzpomeneme
5. smutné výročí od úmrtí
paní Ludmily RAMBOUSKOVÉ
(Kvasové).
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná dcera
Marcela s rodinou.

Utichlo srdce, jak voda plyne čas, vzpomínku v srdci má každý z nás.

Pronajmu garáž na Krasické ul. v Pv. GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Uzamčený objekt, el. a voda, možno Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
dlouhodobě. Tel.: 722 728 060
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitPronajmu garáž v Prostějově, Fanderlí- nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
kova ul. Tel.: 602 775 607
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
Dlouhodobě pronajmu garáž v centru/ www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Kostelecká. Mail: jesterbeast@seznam.cz
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
Pronájem zděného bytu 2+1, 50 m2, v Pv za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
u rybníka. Volný ihned. Tel.: 773 203 774 a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
Pronajmu garáž na Brněnské. Telefon: starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
731 236 558
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
Pronajmu byt 3+1, cihla, PV - Blahosla- 736 127 661, simonrene@seznam.cz
vova ul. Tel.: 734 445 887

Dne 29. září 2018
vzpomeneme 5. výročí, kdy nás opustil
pan Bohuslav POSPÍŠIL
z Otaslavic.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery s rodinami.

Dne 26. září 2018
vzpomeneme 4. výročí úmrtí
pana Jindřicha SLAVÍKA
z Dětkovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Martina s rodinou
a rodina Kaplánkova.

PODĚKOVÁNÍ
Nelehké je pro nás rozloučení
s těmi, které milujeme...

Děkuji PČR za profesionální zásah.
V neděli kolem poledne mi byl odcizen
mobilní telefon, který mi byl vrácen do
3 minut a pachatel byl zadržen.
Ještě jednou děkuji, Stanislav Jančík.

DARUJI

Dnes, tj. 24. září 2018
vzpomeneme nedožitých
70. narozenin
pana Vladimíra JANEČKA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
a za tichou vzpomínku
děkují manželka Božena
a dcery Radka a Vlaďka
s rodinami.

Hledám, nabídněte tel.: 605 138 473.

Daruji černobílou kočičku – perskou.
Do dobrých rukou. Tel.: 608 652 315

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

16011421482

14

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

Čtvrtnáct vzpomínek
najdete v tomto
vydání rubriky
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

Dne 30. září 2018
vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí
pana Antonína RŮŽIČKY.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka,
syn a dcery s rodinou.

Dne 26. září 2018
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana Františka TROJANA
z Prostějova.
Za vzpomínku děkují
manželka a dcery
s rodinami.

V_G.

QV`RR 

Dne 28. září 2018
uplyne 30 let od úmrtí
pana Richarda OZANIČE
z Prostějova.
S láskou vzpomíná rodina.

Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový

18091120981
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Poslední rozlouèení

František Trnečka 1940 Vranovice Pondělí 24. září 2018
Anna Leitgebová 1919
Vícov Adolfie Bantová 1935 Vícov 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Eliška Adamcová 1940
Kelčice Marie Hodinová 1933 Olšany u Prostějova 11.00 Obřadní síň Prostějov
František Popelka 1932 Růžov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Ing. Ladislav Večeřa 1944
Domamyslice Středa 26. září 2018
Anna Štafová 1950
Prostějov Růžena Hlochová 1944 Prostějov 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Věra Knallová 1952
Prostějov Ludvík Chytil 1923 Prostějov 14.00 břadní síň Brněnská 104
Božena Taušová 1924
Vyškov Čtvrtek 27. září 2018
Ing. Vítězslav Vavrda 1928 Vrbátky 14.00 kostel Dubany
Leopoldina Svobodová 1923
Otaslavice Pondělí 1. října 2018
Jana Havlíčková 1938
Prostějov Marta Dadáková 1951 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Anna Křupková 1950
Prostějov Josef Černý 1948
Ondratice
Kostelec na Hané Anna Blažejová 1933

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
%+
Ján Stanko 1939 Vrbátky
Štěpán Schiessel 1942 Prostějov

+ - 

Ing. Jaromír Svozil 1943
Ing. Alois Klíč 1954
Olšany u Prostějova Vlasta Veselá 1931

Pohřební služba FCC Prostějov
15021020132

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

3 7 4

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

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
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Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100

Stavební práce Ščuka & Bureš, tel.:
605 410 585, 774 961 449, e-mail:'
jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

18061420643

Dne 23. září 2018
uplynul 2. smutný rok,
co nás navždy opustil
pan Radek ZACPAL.
Stále a s bolestí v srdci vzpomíná
manželka Simona, děti Michal
a Veronika, maminka
s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Dne 28. září 2018
oslaví své krásné 70. narozeniny
pan Josef VRANEŠIC
z Konice.
Tak Ti dědo, Ty náš milý
dědečku, přejeme ještě dlouhá
léta, ať Ti všechno stále
vzkvétá, hodně štěstí, lásky,
zdraví, jen ať Tě to neunaví.
Tohle všechno Ti přeje
manželka Marie, syn
Vladimír, dcery
Markéta a Petra
s rodinami.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.
Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil.
Odešel jsi, jak osud si přál, v našich
srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.

Dne 23. září 2018
by se dožila 41 let
paní Petra VYCHODILOVÁ,
rozená PRÁŠILOVÁ
z Tištína.
Za tichou vzpomínku
děkují rodiče a sestry
s rodinami.

SLUŽBY

GRATULACE

Dne 19. září 2018
uplynulo již 19 let,
kdy nás po těžké nemoci
navždy opustila naše milovaná dcera
Niccolka SVORADOVÁ.
Všem, kdo s námi tichou
vzpomínkou uctí její památku,
děkují rodiče, sestra Natálka
a celá rodina.

Dne 19. září 2018
by se dožil 65. narozenin
pan Ivan OZANIČ.
S láskou vzpomíná rodina.

FINANCE

Půjčka Pv a okolí. Tel. 776 087 428

V srdcích bolest zůstává,
v myšlenkách jsi však stále s námi…

Dne 25. září 2018
vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka,
paní Jiřina LENCSESOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují dcery s rodinami.

Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem, když jsme Ti
naposled dávali sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát, ale kdo Tebe miloval,
nepřestane vzpomínat.

70letá vdova, středoškolačka hledá přítele. Tel.: 774 399 550

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

Dne 26. září 2018
vzpomeneme 2. výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, matka, babička a prababička,
paní Eva HORECKÁ,
roz. Dedková.
V našich srdcích s námi ale žije
i nadále. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
si na ni tento den i vy.
Za celou rodinu děkuje manžel,
dcera a syn, vnoučata
a pravnoučata.

KOUPÍM

Prodám byt 2+1. RK nevolat. Tel.:
605 028 708

21

%+
Drahomíra Špačková 1949 Prostějov
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Vrahovice
Hrubčice

PRÁCI NABÍZÍ
Do kolektivu přijmeme pokrývače/
klempíře. Informace na tel.: 724 261 147

HLEDÁTE PRÁCI?

Do výrobní firmy ve Vrahovicích přijmeme zručné brigádníky na pomocné práce. Tel.: 603 533 508

STUDIO 365 hledá nové tváře pro
módní přehlídky a reklamu. Tel.: 605
Rudolfovo pekařství přijme pra- 427 271 od 9-12h. www.studio365.eu
covníky do pekařské výroby, noční Přijmeme prodavače/prodavačku do
směna. A pracovníky na zkrácený obchodu se sportovním sortimentem/
úvazek, vhodné pro důchodce, nut- jízdní kola v Prostějově. Zodpovědný ŘP sk. B. Info na tel.: 731 657 705 nost, spolehlivost, komunikativnost
v době 7:00 – 9:00 a 13.00 – 15.00.
s lidmi, ochota se učit, práce v malém
kolektivu. Prodej a poradenství, vyPřijmeme pracovníky úklidu na HPP. řizování objednávek e-shop, kontrola
Možnost i brigádně. Směny dle dohody. zboží, základní práce s PC. Přátelské
Tel.: 777 099 406
prostředí. Nástup možný od 1.11.2018
Bližší info a životopis výhradně na
Přijmeme řidiče pro vnitrostátní do- martin.mnich@seznam.cz
pravu ŘP sk. C, profesní průkaz – pokud není, zajistíme. Tel.: 605 248 001 Přijmu zedníky, více info na telefon:
704 458 607.
Přijmu kuchaře/kuchařku na občasnou
výpomoc - za dovolenou, nemoc, víken- Hledáme slečnu nebo paní ve věku od
dy. Tel.: 775 780 046
20 do 50 let, na pravidelný úklid (1 x
týdně) rodinného domu v Prostějově.
Pro zimní sezónu přijmeme brigádně Požadujeme trestní bezúhonnost a sposervírku/číšníka na pátky a soboty. lehlivost. Informace tel.: 731 765 883,
nebo email mjlm@seznam.cz
Info Bowlingpalace 728 634 274

Pondělí 24. září 2018
www.vecernikpv.cz
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nabídka pracovních míst

7

   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Administrativní
pracovníci v dopravě
Investiční technici
Mistři šicí dílny
Operátor/-ka
tkalcovny – seřizovač
Sociální pracovníci
Specialisté marketingu
a obchodu s praxí

17102621270
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Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

23 000 Kč
jednosměnný
19 660-29 560 Kč jednosměnný
17 000 Kč
jednosměnný

ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
ÚSO

MAREK spedition, Konice
Správa silnic Olomouckého kraje, Pv
GALA, Prostějov

17 000-24 000 Kč nepřetržitý
24 000 Kč
jednosměnný

střední odborné
vyšší odborné

Toray Textiles Central Europe, Pv
Charita Konice – DPS Bohuslavice

20 000-25 000 Kč jednosměnný

ÚSO s maturitou

Sprintel, Prostějov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Pozice

18092021058

18072610772
18091921043
1809211064

18091811029
18080810812

Provoz

Kvalifikace

Firma

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

18091911042

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

Plat (Kè)

Pomocníci manipulační
dělníci v potravinářské výrobě
99-117 Kč/hod. pružná prac. doba základní+praktická
Vachová Eva, Pv
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

Pondělí 24. září 2018
www.vecernikpv.cz
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Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už
tradičně vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.

) 

)     -*x~f|~w

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Také devětatřicáté 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 27. 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.
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"0!H:

Březinova 9
Naďa FRÉHAROVÁ, Konice
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 0! B>
"0!H:
Jakub Neužil
Daniel KRÁTKÝ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÉ BALENÍ piva v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
 0! B>
"0!H:
NEOPAKOVATELNÉ
Bohumil ŠŤASTNÝ, Prostějov
Výherce získává: ŠEST VSTUPENEK v hodnotě 420 Kč na akci

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 0! B>
"0!H:
8,1,2,4
Ludmila POSPÍŠILOVÁ, Kostelec na Hané
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
SU
DO
KU

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

18081560854

KŘÍŽOVKA
 0! B>
"0!H:
Dinopark odkrývá dosud nepoznaný svět dinosaurů
Taťána SOLDÁNOVÁ, Prostějov
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč

Výherce získá  
  

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.

QLµKGNMACQRµAF
d!-0)/.ă
MIKRON, KYTY, HMYZ, ŠIZUNK, NEONY, AKTA, HROM, GROMY,
KLEČ, ILIADA, ADAT, LEONKA, PANNA, IGOR, ARCHA, DUDO,
MELANOM, ZISKON, OŠKVAR, AURA, INAK, NEON, AGÁVE,
ALDA, MINA, EDICE, MZDA, DOHAN

Výherce získá 
 
 



16070712278

MARKETINGOVÁ SPOLEČNOST TK PLUS PŮSOBÍ
V OBLASTI POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH A ...AKTIVIT.

16102763252

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
   

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

17091361036

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili největší legendu
českého rocku, která je dlouholetým frontmanem
skupiny Olympic.

18090760978

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
   

Výherce získává RODINNÉ VSTUPNÉ
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zveme vás...

TIPku

VÝSTAVA V MUZEU

KDY: STØEDA 26. ZÁØÍ OD 17:00 HODIN
KDE: MUZEUM A GALERIE V PROSTÌJOVÌ
V Muzeu a galerii v Prostějově se chystá další z řady velkolepých výstav. Tentokrát se bude týkat stého výročí
založení Československé republiky. Část výstavy přitom
bude tematicky věnována velké válce a další část zase
první republice. Přijďte si i vy tuto středu připomenout,
jak to s vyhlášením samostatného Československa vlastně bylo…
„Lide československý, tvůj odvěký sen stal se skutkem!“ zní
název výstavy a současně titulek v Lidových novinách z 29.
října 1918. „V letošním roce si Muzeum a galerie v Prostějově připomene 100. výročí založení Československé republiky. Název výstavy je citátem z dobového tisku a vyjadřuje
naplnění dlouholeté touhy, euforii českého a slovenského
národa, kdy oba dosáhly samostatného státu. Výstava přiblí-

ží také zrod této
samostatnosti
– ta se rodila během první světové války. Rok
1918 je mezníkem, je rokem, kdy ustalo válečné běsnění a nastává mír –
mír v samostatné republice. Část výstavy je tedy věnovaná
velké válce a část první republice.“
Vernisáž se uskuteční ve středu 26. září a výstava potrvá až
do 12. prosince. Plné vstupné činí 40 korun, snížené 30 korun, děti do šesti let neplatí. Příští výstavou pak bude expozice s názvem Bohumil Kubišta, malíř, který byl kubistou již
od narození.

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70

Kulturní klub

Školní 1, Prostějov
pondělí 24. září
17:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
česká komedie
20:00 TVÁŘ
polské drama
úterý 25. září
15:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
17:30 KRYŠTŮFEK ROBIN
rodinná komedie USA
20:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
středa 26. září
17:30 SPOLU TO DÁME
německé drama
20:00 DĚKUJEME ZA DÉŠŤ
dokument Keňa/Velká Británie
čtvrtek 27. září
17:30 KING SKATE
český dokument
20:00 DOMESTIK
psychologický thriller ČR/SR
pátek 28. září
15:30 YETI: LEDOVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ
animovaná komedie USA
17:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
20:00 HELL FEST: PARK HRŮZY
americký horor
sobota 29. září
15:30 YETI: LEDOVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ
17:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
20:00 HELL FEST: PARK HRŮZY
neděle 30. září
10:30 KUBÍK HRDINA
animovaná komedie Island/Belgie
15:30 YETI: LEDOVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ
17:30 BEZE STOP
americké drama
20:00 HELL FEST: PARK HRŮZY

Školní 4, Prostějov
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
pondělí 24. září
středa 26. září
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
17:00 „LIDE ČESKOSLOVENSKÝ,
MĚSTA PROSTĚJOVA
TVŮJ ODVĚKÝ SEN STAL
do 1. října
SE SKUTKEM!“
OBRAZY
vernisáž výstavy
výstava Ondřeje Petrlíka aneb absolvent
Akademie výtvarných umění v Praze
Zámek Prostìjov
představuje svou malířskou tvorbu
Pernstýnské nám.8, Prostějov
do 30. září
Knihovna
ART ECON - MATURITNÍ PRÁCE
Vápenice 9, Prostějov
výstava
úterý 25. září
do 31. ledna 2019
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
ZE SBÍRKY UMĚLECKÝCH
začíná desátý ročník oblíbené výtvarné DĚL MĚSTA PROSTĚJOVA
dílny, ve které se budou vyrábět podzimní
(vstup přes kavárnu Gallery Dvořák)
dekorace
středa 26. září
9:30 TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Zámek Plumlov
zahájení kurzu trénování paměti, ve kterém
se dozvíte, co můžete udělat pro to, abyste do 30. září
si udrželi své duševní schopnosti co nejdéle BAREVNÉ PŘÍBĚHY
17:30 NA KOLE DO HORSKÝCH výstava Radovana Veselého
do 28. října
VESNIC ÁZERBÁJDŽÁNU
vyprávění a promítání fotografií cyklo- OBRAZY
cestovatele Radomíra Čížka, který vystoupal výstava Františka Kubíčka
do odlehlých vesniček na úpatí hor
Ázerbájdžánu, aby si potvrdil, že nejsilnější Státní
zážitky a fascinující život se odehrává
okresní archív
v zapadlých koutech země
Třebízského 1, Prostějov
do 12. října
do 30. září
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
výstava výtvarných prací Petra Hrachovce, OBRÁZKY
které vznikaly v dílně počítačové grafiky výstava otaslavické rodačky
Nadace Bona v Praze podporující klienty Dagmar Dorovské
s psychickým hendikepem
(Galerie Na Půdě )
Zámek Konice

V PÁTEK
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JE REDAKCE
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DUHA

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

středa 26. září
19:00 ESCUALO QUINTET
koncert uskupení profesionálních instruUprkova 18, Prostějov
mentalistů, kteří se věnují hudebním
do 18. listopadu
stylům Tango argentino
MAURIC REMEŠ - PŘÍBĚH LÉKA- do 29. října
ŘE A SLAVNÉHO MORAVSKÉHO KONICE V DATECH 1918 - 1938
PALEONTOLOGA (1867 – 1959)
výstava fotografií
Výstava je věnována známému moravskému paleontologovi a přírodovědci,
člověku, který výrazně ovlivnil počátky
moravské geologie. Ukázky zkamenělin
z obou lokalit včetně originálů sběrů M.
Remeše zapůjčené z Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsou
součástí výstavy.
do 18. listopadu
ZMIZELÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO
Spolek Hanácký Jeruzalém ve spolupráci s Muzeem a galerií v Prostějově,
Státním okresním archivem Prostějov,
Židovským muzeem v Praze a Federací židovských obcí v České republice
pořádá 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“.

ŠPALÍÈEK

BK OLOMOUCKO
vs. NH OSTRAVA
30. 9. 2018 v 18:00 hodin
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akce v regionu
Svatováclavské vepřové hody v Ochozi
Skupina historických aktivit Eques Tempus pořádá ve spolupráci s obcí
Svatováclavské vepřové hody v Ochozi. Akce se bude konat v sobotu 29. září. Vše od
14:00 hodin zahájí mše v kapli sv. Václava. Celý den se budou o program starat šermířské skupiny Marcus M, připravena budou šermířská vystoupení, středověký tábor a fireshow. K vidění budou historické tance z období renesance a gotiky či dobová řemesla.
Po celé odpoledne bude hrát a zpívat Stanislav Faltýnek, od 20:00 hodin kapela SAX
rock. K jídlu budou k mání pečené vepřové kýty, živáňská pečeně, domácí koláče, řízky, bramboráky, guláš, speciality z udírny a samozřejmě široká nabídka zabijačkových
lahůdek. K pití bude připraveno Ochozské svatováclavské pivo z Rakové. Akce se bude
konat za každého počasí, připraveny budou velkokapacitní stany.

Tango v Konici

Klub přátel hudby Konice a MěKS Konice pořádají koncert Escualo Quintetu, který se bude konat ve středu 26. září od 19:00 hodin na zámku
v Konici. Skupina vystupuje ve složení akordeon,
housle, klavír, elektrická kytara, klavír, kontrabas
a zpěv. Zabývá se interpretací stylu Tango argentino ve všech jeho podobách.

Čtvrtmaraton „Mezi lesy“
v Prostějovičkách

Spolek Sopka ve spolupráci s SDH Prostějovičky a obcí Prostějovičky pořádají v neděli 30. září
běžecký závod pro všechny amatérské nadšence
čtvrtmaraton „Mezy lesy“. Registrace začne probíhat od 12:30, děti vyběhnou ve 13:30 hodin,
ostatní ve 14:30. Desetikilometrová trasa povede
vojenským prostorem, dívky a chlapci poběží 3
km, děti 300 metrů. U kategorie Dospělí je nutné
přihlášení předem pomocí registračního formuláře a to do 26. 9. 2018! Účastníci, kteří nebudou
předem registrování a neuhradí včas startovné,
nemají nárok na maratonský guláš zdarma!

Setkání Hanáků

VII. setkání Hanáků s hejtmanem
Olomouckého kraje se bude konat v pátek 28. září v Čechách pod
Kosířem. Akce se zúčastní více než
šest stovek členů národopisných tanečních a hudebních souborů v hanáckých krojích. Již ve čtvrtek 27.
září bude od 19:00 hodin k vidění
hra České nebe v podání Divadelní
společnosti Větřák z Pivína. Páteční
program bude zahájen již v 9:00
hodin v kostele sv. Jana Křtitele tradiční nedělní mší s lidovými zpěvy.
U zámecké oranžerie pak v 9:30
odstartuje program s výmluvným
názvem Haná tančí a zpívá. V 11:00
vyjde od obecního úřadu obcí krojovaný průvod všech zúčastněných
Hanáků. Součástí akce bude i otevření expozice Josefa Mánesa v zámeckém parku, které je naplánováno na 14:00 hodin.

FLORBAL
sobota 29. září:
8:00 3. kolo Olomouckého přeboru mužů
(týmy Kostelec na Hané „B“, FBC Playmakers Prostějov „B“, Postřelmov, Arktic Olomouc, Šternberk „B“, SH Kostelec na Hané)

HÁZENÁ
sobota 29. září:
16:00 TJ Sokol II Prostějov – SK Kuřim
(2. kolo 2. ligy mužů, sk. Jižní Morava, SH
ve Studentské ulici v Pv).
neděle 30. září:
10:30 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
– TJ Tatran Bohunice (2. kolo 2. ligy
mužů, sk. Jižní Morava, SH Kostelec na
Hané).

LEDNÍ HOKEJ
sobota 29. září:
11:00 Minihokej Olomouckého kraje
(krajská liga přípravek na malém hřišti,
zimní stadion Pv).

VOLEJBAL
čtvrtek 27. září:
16:15 VK Prostějov – Liberec (přípravné
utkání žen, hala Sportcentra DDM Pv).

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Sobota
Neděle

29.9.
30.9.

16.30 - 17.30
13.00 - 15.00

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 25. září od 17:00 hodin se koná
kurz „Jak budovat zdravý vztah?“ část III. Vetřelci v manželství
* ve čtvrtek 27. září od 17:00 hodin se koná
tvůrčí dílna OBRÁZEK Z KAMÍNKŮ

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

Ekocentrum Iris
Regionální pracoviště TyfloCentra
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 24. září od 16:00 hodin se Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým
koná tvůrčí dílna KERAMIKA
* v sobotu 29. září od 8:25 hodin se občanům na adrese: Kostelecká 17, Pv
uskuteční DEN NA LOUCE - vycházka na Čubernici. Odjezd autobusem do Moravsko-slezská křesťanská akadPlumlova z aut. st. v Prostějově v 8:25 emie, region Prostějov zve na
přednášku univerzitního profesora
hodin (st. číslo 11).
Dr. Ladislava Tichého ,ThD, kterou ve
středu 26. září od 17:30 hodin vysloví
SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 24. září od 14:00 hodin je na téma „Chvála lásky apoštolem Pavv klubovně na programu hudební vy- lem“ v budově Cyrilometodějského
stoupení s kytarou v interpretaci členky gymnázia, Komenského 17.
Lidušky Veselé
V sobotu 29. září od 18:00 hodin
* ve čtvrtek 27. září od 9:00 hodin se
se v Kostele sv. Jana Nepomuckého,
koná PLETENÍ Z PEDIGU
Svatoplukova ul., Prostějov koná
benefiční VARHANNÍ KONCERT,
prof. Aleny Veselé a Ondřeje Muchy.

KDE SE CO DÌJE?

582 333 433 , 608 960 042,
VECERNIK@PV.CZ

V neděli 30. září od 15:00 hodin se
koná DEN ARCHITEKTURY před
hlavním nádražím v Prostějově.

V sobotu 29. a v neděli 30. září v časech
13:00, 14:00 a 15:00 hodin se konají
PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽE,
nám. T.G.Masaryka v Prostějově.
Kapacita návštěvníků věže je
stanovena maximálně na 13 osob.
Objednávky osobně v Informačním
centru nebo na e-mail: informace@
prostejov.eu, osobně vedle budovy
radnice nám. T. G. Masaryka 12 nebo
v RIC, Pernštýnské nám. 8 - budova
zámku, východní křídlo.
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).

www.

VECERNIKPV.CZ



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

Naleznete
uvnitř

SI PODMANILA

DOBROTY
I EXOTIKA
99 Další Restaurant Day počasí nepřekazilo a uvnitř Národního domu
se podávaly skutečné laskominy
strana 29
Foto: internet

Prostějovská tenistka vyhrála
v Tokiu a rve se o Turnaj mistryň

HÁZENKÁŘI
SE ZMĚNAMI

TOKIO, PROSTĚJOV Druhý letošní titul získala Karolína Plíšková v Tokiu. Tenistka TK
Agrofert ve finále porazila domácí Naomi Ósakaovou, vítězku letošního US Open.
Výrazně se přiblížila k postupu na Turnaj mistryň na konci sezóny. Celkové vítězství
se nerodilo lehce. V úvodních čtyřech zápasech musela Plíšková vždy o postup bojovat ve třech setech.
„Každý zápas byl těžký. Vítězství je vzpruha do dalších
turnajů. Prožila jsem skvělý týden. V posledním zápase
jsem byla ráda, že utkání nešlo do třetího setu. Už jsem
byla docela unavená,“ prohlásila Plíšková.
V Japonsku tenistku nedoprovázel manžel Michal Hr-

KOSTELEC NA HANÉ Uplynulou
neděli obsadily Kostelec na Hané
pohádkové bytosti, konala se tam
totiž jejich cesta. Oproti loňskému
roku se organizátorům vcelku vydařilo počasí, a tak se sešel v centru
města poměrně velký počet lidí.
A že se měli na co těšit! Na pohádkové stezce je přivítaly nejmodernější
postavy od Mimoně po Vaianu.
„S Pohádkovou cestou jsem naprosto
spokojená. Na rozdíl od předchozího
roku nám letos neprší, a tak se tady sešly
zhruba dvě stovky dětí oproti loňským
padesáti. Tento ročník lze tedy rozhodně považovat za úspěšný,“ usmála se
Veronika Zapletalová, vedoucí Mateřského centra v Kostelci na Hané.
Večerník vám z této akce přinese
již v příštím čísle exkluzivní reportáž.
(tem)
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

99 Regionální zástupci ve druhé lize mužů - Kostelec na Hané
a Prostějov - odehráli první zápasy
sezóny
strany 41 a 47

dlička, chyběly i trenérky Rennae Stubbsová a Conchita
Martinezová. Hráčku tak podporoval otec Radek Plíšek.
„Společně jsme vyhráli druhý turnaj, takže to funguje,“
usmívala se Plíšková, která pod dohledem otce triumfovala také v dubnu v Německu.
(lv)

POHÁDKOVÁ
cesta v Kostelci

BYLI JSME
U TOHO
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BASKETBAL
DO AKCE
99TýmBKOlomouckočekátutoneděli start nového ročníku Kooperativy
NBL. S jakým cílem?
strana 46

ŠLÁGR VEČERNÍKU – HÁZENÁ

Domácí premiéra Prostějova

v sobotu, Kostelce den poté
PROSTĚJOV O uplynulém víkendu odstartoval nový ročník
2. ligy házenkářů Jižní Morava
2018/19. Muži TJ Sokol II Prostějov i TJ Sokol Kostelec na Hané
HK vstoupili do třetí nejvyšší
soutěže ČR na hřištích soupeřů
a doma se poprvé představí o víkendu nejbližším.
Prostějovští házenkáři v sobotu 29. září od 16:00 hodin přivítají
v hale RG a ZŠ města PV ve Studentské ulici SK Kuřim. „Tento soupeř by asi neměl patřit k nejsilnějším, i když kvalita jednotlivých
týmů se takhle brzy na začátku sezóny odhaduje vždy těžko. Úvodní
zápas na vlastní palubovce každopádně chceme zvládnout vítězně,“
řekl Večerníku nový trenér Sokola II Tomáš Černíček.
O den později zažijí domácí premiéru kostelečtí házenkáři, celek
TJ Tatran Bohunice hostí v neděli 30. září v Městské sportovní hale
Kostelce netradičně až od 12:30 hodin. „Bohunice mají své kvality
a dlouhodobě patří k lepším mužstvům soutěže, přesto se určitě jedná o hratelného protivníka. Na svém hřišti bychom body ztráceli jen
velmi neradi,“ ujistil kouč HK David Ševčík.
Obecně platí, že posílení Prostějované chtějí vylepšit své desáté místo z minulého ročníku, zatímco „Kostelečáci“ dávající velký prostor
vlastním odchovancům obhajují pátou příčku.
(son)

VÍCE O OBOU DRUHOLIGOVÝCH ZÁSTUPCÍCH
PROSTĚJOVSKÉHO REGIONU ČTĚTE NA STRANĚ 47!

boje na zelených trávnících aneb
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Číslo 39tRočník 22
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TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 9. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 9. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 9. KOLO

SK LIPOVÁ
FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 30.9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

TJ SOKOL OTASLAVICE
TJ KLENOVICE NA HANÉ
SOBOTA 29.9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Otaslavicích

HANÁ PROSTĚJOV
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
NEDĚLE 30.9. 10:00 HODIN
FotbalovýareálZaMístnímnádražím
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Pondělí 24.září 2018
www.vecernikpv.cz
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výsledkový servis

Turnaj O pohár primátora statutárního mìsta Olomouc 2018
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Tenisový klub TK Agrofert Prostějov
hledal nové vítěze Davis cupu a Fed cupu
PROSTĚJOV Uplynulou středu
19. září bylo v prostějovském tenisovém areálu živo. Tým TK Agrofert Prostějov si pro mladé sportovce připravil zápis do tenisové
školy. V areálu tenisového klubu
se tak sešlo přes šedesát dětí v doprovodu rodičů a mohli se společně podívat na kurty a dozvědět se,
co taková tenisová škola obnáší
nebo co si představit pod pojmem
baby tenis. V případě zájmu mohli
rodiče hned na místě své děti přihlásit do tenisové školy.

Jakub ČERMÁK
Cílený projekt na výchovu mladých
českých tenisových talentů v Prostějově, nástupců úspěšných daviscupových a fedcupových reprezentantů,
i tak se dá popsat nábor do tenisové
školy. Je zaměřený na zabezpečení
a realizaci přímé podpory talentované tenisové mládeže. Významnou
součástí výše uvedeného je i přínos
pozitivních vzorů pro mládež v podobě trenérů a hráčů, kteří prostějovským klubem prošli. V klubu se
pracuje výkonnostně na všech věkových úrovních od nejmladších dětí
v přípravce přes mladší žáky, dorost
až po elitní úroveň.
„Do tenisové školy se tady zapsalo
přes padesát dětí,“ prozradila Večerníku jedna z přítomných trenérek.
Děti si během čtvrtku mohly osahat
tenisové rakety nebo si zkusit některé tréninkové drily. K dispozici byly
také tréninková zeď nebo síť na baby
tenis. TK Prostějov reprezentuje řada
dnes již špičkových, světových hráčů
v čele s Tomášem Berdychem, Petrou

U ""( " ; #      '8'!+
    !" !     (!

6 8 +

Kvitovou, Lucií Šafářovou, Jiřím Veselým a dalšími světoznámými hráči.
V nedávné minulosti byla spojena
s klubem zvučná jména světového
významu jako Karel Nováček, Jiří Novák, Martina Hingis, Petra Langrová
a další. Úspěchy jsou výrazným příkladem a motivací pro mládež a trenéry
mládeže, kteří pracují s talenty v TK
Prostějov. „Tenis v Prostějově má svoji
historii a vychoval spoustu hvězd, takže asi není lepší místo, kde zapsat svoje

dítě do tenisové školy. Dobré je, že se
v takhle malém věku učí ve skupině,
což je podle mě pro dítě prospěšné,
a když to našemu synovi půjde, může
klidně ve vyšším věku chodit na individuální tréninky. Určitě ho tady zapíšeme,“ vylíčil Večerníku jeden z rodičů
Lubomír Sládek.“ Nejsem jeden z těch,
co chce mít doma hvězdu a bude syna
koučovat u plotu. Hlavně chci, aby ho
to bavilo a aby z toho, co dělá, měl radost,“ dodal.
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kultura v Prostějově a okolí

Pod šikovnýma rukama Jana Lázny

roste kus prostějovské historie...
.78 G F }
  2} 42  
PROSTĚJOV Vzpomínáte si ještě na prostějovská „Stínadla“? Pak ve vás aktuální výstava Zmizelé židovské město ve Špalíčku prostějovského muzea vyvolá neobyčejně silnou vlnu nostalgie. Mezi vystavenými archivními fotografiemi nepochybně vyniká papírový model několika domů z někdejšího
židovského ghetta.
vlastní vzpomínky na zmizelou Dalšími kroky by měly být oskePŮVODNÍ
část „Hanáckého Jeruzaléma“.
nování celého modelu a výroba
zpravodajství
„Jde o úvodní etapu projektu ztvárnění plastové verze pomocí 3D tiskárpro Večerník
prostějovského židovského města jako ny. Třetí etapou pak vytvoření
trojrozměrného modelu. Podle dobo- virtuální procházky někdejším
Martin
vých fotografií a plánků chci postupně židovským městem. „DomníváI'  B   #' %9!   
/'   5 )%  "-)
vyrobit papírový model tzv. židovských me se, že trojrozměrný model
ZAORAL
  8' (  "'!'& T<I,D) H
uliček a části centra města. Je to mra- židovského města v kombinaci
 "% d7  
Neobyčejně zručný papírový mo- venčí práce, která mi zabere odhadem s virtuální prohlídkou míst, která
2x foto: Martin Zaoral
delář Jan Lázna se pustil do unikát- rok,“ popsal svoje ambiciózní plány člen v současnosti již vypadají zcela jiního díla. Chystá se v něm zhmot- spolku Hanácký Jeruzalém Jan Lázna, nak, poslouží místním i turistům města,“ doplnil předseda spolku Hojně navštěvovaná výstava Zmize- to bude v prostějovském Špalíčku
nit staré archivní fotografie a své pod jehož rukama model vzniká.
k nahlédnutí do historie našeho Michal Šmucr.
lé (a znovuobjevené) židovské měs- k vidění až do 18. listopadu 2018.

Metro 70 ovládly prostějovské skateboardové legendy
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Jedinečný koncert v Konici
KONICE Do Konice opět míří
jedno z unikátních hudebních
uskupení. Tentokrát si můžete
přijít na konický zámek poslechnout skupinu Escualo Quintet.
Její koncert se bude konat ve středu 26. září od 19:00 hodin. Jestliže máte rádi originální instrumentální hudbu, neměli byste si
nechat tuto příležitost určitě ujít.
Kruh přátel hudby Konice a Městské kulturní středisko Konice pořádají na zámku koncert celkem početného uskupení Escualo Quintet.
Tvoří jej Jakub Jedlinský (akordeon,
bandoneon), Vít Chudý / Pavel Kudelásek (housle), Ivan Vokáč (klavír), Petr Beneš (elektrická kytara),
Jan Prokop (kontrabas) a nakonec
Gabriela Vermelho (zpěv), s níž skupina spolupracuje. „Escualo kvintet
je jedinečné uskupení profesionálních instrumentalistů, kteří se věnují
hudebním stylům Tango argentino
(argentinské tango, spojení hudebního a tanečního stylu, pozn. red.).
Tento mladý soubor již absolvoval
řadu prestižních vystoupení v dra-

maturgii mezinárodních festivalů,
co do nástrojového obsazení je identický s kvintetem argentinského hudebníka a skladatele Astora Piazzolly. V interpretaci se Escualo Quintet
zaměřuje na kombinaci hudebních
tanečních stylů tango viejo, típico
a koncertního stylu tango nuevo,
které je strhující syntézou temperamentního argentinského folkloru,
klasické hudby a jazzu.“ Vstupné činí
120 korun pro dospělé, 100 korun
pro abonenty, 50 korun pro studenty a taktéž pro ZTP, žáci ZUŠ mají
vstup zdarma.
Do 29. října si v galerii na zámku
můžete ještě prohlédnout výstavu
fotografií na téma Konice v datech
1918–1938. Vrátíte se tak do minulosti a připomenete si, jak konické ulice vypadaly v období první
republiky. Další nejbližší akcí je
přednáška cestovatele a dobrodruha Petra Nazarova, která proběhne
ve čtvrtek 18. října od 17:00 hodin
v prostorách knihovny. Bude vyprávět o Novém Zélandu, v němž strávil
celé dva roky.

"   !%"  V
&  4L #

PROSTĚJOV Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to
všechno v pohybu. V šedi ČSSR
70. a 80. let něco úplně jiného,
úplně nového. Láska na první pohled. Nekonečný mejdan, vysoký
adrenalin. Tak popisují tvůrci
svůj nový dokument o české skateboardové scéně v Československu. Kultovní postavy českého
a světového skateboardingu v příbězích zlámaných kostí, nezlomných přátelství a divoké jízdy za
svobodou uprostřed komunismu
byl také k vidění uplynulý čtvrtek
premiérově v kině Metro 70. Jako

hosté v debatě vystoupili i prostějovští jezdci, pro které je skateboard styl života. A Večerník
u toho samozřejmě nechyběl.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
Nový film režiséra Šimona Šafránka King Skate dokumentuje historii
skateboardové scény v tehdejším

Československu. Zatímco v televizi
probíhaly spartakiády, na sídlištích
se scházely party lidí, kteří propadli
kouzlu prkna na kolečkách. Tvůrci při natáčení prošli stovky hodin
unikátních archivních záběrů první
skateboardingové komunity 70. let,
kam patřili herec Petr Forman, syn
režiséra Miloše Formana, či budoucí
mistr světa Luděk Váša.
„Máme štěstí, že se okolo party
průkopníků vždy pohyboval někdo
s kamerou,“ přiznal režisér Šimon
Šafránek. Někteří kameramani velmi vynalézavě ukládali kameru do
dětského kočárku, aby se neklepala
a mohla jet vedle skejťáka.
Soundtrack k filmu obsahuje čtyřicet písniček, dvacet kapel z Československa i ze zahraničí a jeho
rozpočet převyšuje většinu českých
filmů. Po projekci dokumentu King
Skate o začátcích skateboardové
scény u nás v ČSSR začala diskuse
propojená s projekcí fotografií s pro-

:  
2x foto: Jan Papica

stějovskými „pamětníky“ skateboardu o devadesátých letech minulého
století a novém tisíciletí v Prostějově. Na padesát lidí v sále tak mělo jedinečnou možnost zeptat se na vše,
co je o tomto fenoménu zajímalo.
„Jaké byly první pády, zaniklá místa
na ježdění, co koho k prknu přivedlo,
co jej naučilo, kam se díky skateboardu dostali. I o tom byla následná
debata,“ prozradil Jan Papica, jeden
z hlavních organizátorů debaty. Milan Rozsypálek zastupoval spolu se
streetartovým umělcem Oliverem
Hellerem oldschool éru 90. let. Novou vlnu, která vycházela ze svého
propletení s hip-hopovou subkulturou, prezentoval známý prostějovský rapper Douny. „Celá diskuse
vyústila v krásné vzpomínání všech
přihlížejících skejťáků v sále. Rideři
v kině předvedli, že není na místě
koukat po mladých subkulturách
s despektem, či skrze prsty,“ dodal
Papica.

Nejen PROMĚNY rozezněly kostel skladbou
uspořádal v sobotu v kostele Povýšení svatého Kříže slavnostní koncert
na počest stého výročí vzniku Československé republiky. Šlo o první
ze série oslavných událostí, kterými
si budeme ve městě připomínat tohle slavné výročí. Koncert uvedla
primátorka města Alena Rašková.
„Osobně si myslím, že ač jsme již
pětadvacet let rozdělené národy Čechů a Slováků, měli bychom i přesto
držet pospolu. Jediný případ,
Tereza MACHOVÁ dále
kdy musíme hájit své zájmy, je při
Pěvecký sbor Proměny ve spoluprá- hokeji,“ zahájila program s úsměci se statutárním městem Prostějov vem.
PROSTĚJOV Uplynulou sobotu jste mohli do prostějovského
kostela Povýšení svatého Kříže
zavítat na koncert početného souboru hudebníků a pěvců. Pozdní
odpoledne se neslo v duchu vážné hudby Alessandra Scarlattiho,
Bohuslava Martinů a Jiřího Pavlici. I Večerník si byl díla těchto velikánů v podání nejen pěveckého
sboru Proměny poslechnout.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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MISSA BREVIS

Na koncertu vystoupily Komorní
a Smyčcový orchestr ZUŠ Uničov, Pěvecký sbor Proměny Prostějov, Komorní sbor Lenky Dohnalové Mlynářové,
Pěvecký sbor Gymnázia v Olomouci-Hejčíně, Vokální soubor ZUŠ Uničov
a dále Halina Holínková (soprán), Rostislav Baláž (tenor) a Milada Jedličková
(klavír). Zahráli či zazpívali barokní
skladby Alessandra Scarlattiho, skladby
Bohuslava Martinů na texty moravské

lidové poezie a nakonec také píseň
Missa Brevis od Jiřího Pavlici, která se
stala skutečnou třešničkou na dortu.
V kostele se sešlo nečekaně velké
množství návštěvníků, lavice byly
téměř do posledního místa plné. „Na
koncerty Proměn chodím celkem pravidelně, protože mi přijdou zkrátka famózní. A jinak tomu nebylo ani dnes,
kdy to platí i o ostatních hudebnících,“
přiznal jeden z příchozích.
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RESTAURANT DAY PROVONĚL NÁRODNÍ DŮM
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PROSTĚJOV Plné stoly všelijakých dobrot, vůně po celém náměstí a obrovská návštěva spokojených lidí. Těmito superlativy se dá zhodnotit nedělní
Restaurant Day v Národním domě v Prostějově. Organizátoři velice oblíbené a vyhledávané akce na poslední chvíli „uklidili“ všechny kuchaře, cukráře,
pekaře a další vystavovatele kulinářských pochutin ze zahrádky do prostor
restaurace Národního domu. Vrtkavé počasí totiž bylo jistou překážkou...
V neděli 23. září hodinu před polednem se
otevřely dveře restaurace a kavárny Národního
domu. Uskutečnil se tam letos už třetí Restaurant Day, který pravidelně pořádá Okrašlovací
spolek města Prostějova. Stejně jako v posledních letech se tak stalo ve spolupráci s obchůdkem Marky a tradičně pod záštitou Zdravého

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

pro Večerník
Michal
KADLEC
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FOTOGALERIE
klikni na
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www.vecernikpv.cz

města Prostějova. „Už v sobotu nezněla předpověď počasí moc slibně, takže jsme už s dostatečným předstihem akci přeložili do restaurace
a kavárny Národního domu. Pokud bychom
zůstali na zahrádce, mohlo by to některé účastníky a návštěvníky odradit. Přece jen je chladno
a drobně prší,“ vysvětlila změnu místa Milada
Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějova.
Kuchaři, kuchařky, cukráři, cukrářky, pekaři,
pekařky a domácí výrobci zdravých produktů nabízeli u četných stolů pochutiny, nad

jak chutnnalo přii reesttaurannt dayy....
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kterými se sbíhaly sliny. „Naší specialitou jsou
dnes domácí karbanátky, a protože jsme chtěli
i něco sladkého, tak kolega přímo před zraky návštěvníků dělá francouzské palačinky,“ prozradil
Večerníku Tomáš Lázna. U tohoto stolu pak ještě míchal ve velkém hrnci vonící guláš současný
ředitel Sportcentra DDM Jan Zatloukal.
Dále se nabízely sladkosti všeho druhu, marmelády, ovocné limonády ovšem také domácí medovina. Na tyto pochoutky se nechaly
nalákat, pochopitelně s výjimkou medoviny,
hlavně děti. „Já tyto akce navštěvuji pravidelně,
vždycky s dcerou i synem. Jediné štěstí, že ceny
za ty všechny dobroty jsou velmi příznivé, jinak
bych tady utratila majlant,“ smála se mladá maminka Jana Pokorná. Její děti měly plné ruce
dortíků a zákusků. „Je tady celkem třiadvacet
pečících, vařících či smažících nadšenců, kteří
přišli lidem ukázat své kulinářské umění. Tento
Restaurant Day je skutečně nabitý dobrotami!
V nabídce vidíte například italské dobroty,
speciality japonské kuchyně, domácí bábovky,
buchty, bramboráky, paellu, tortilly, vepřové
hamburgery, domácí škvarkovou pomazánku,
potěší vás domácí sirupy, likéry, pivo, pralinky,
šlehačkové dorty, pařížské kostky, limetkové
zákusky, panna cotta. Specialitou jsou červíčci
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na olivovém oleji s česnekem a chilli, sarančata
v karamelu či červíci v čokoládě. A jak vidíte,
nechybí ani grilované chobotnice, risotto con
funghi či focaccia chléb s caprese jednohubkami,“ provázela Večerník vonícím Restaurant
Day Milada Sokolová. Sama společně s manželem uspokojovali dlouhé fronty zájemců o grilované chobotničky!
Restaurace i kavárna Národního domu prostě
praskaly v neděli ve švech. „Jsem velmi spokojená. Za dveřmi Národního domu čeká velký
‚štrůdl‘ lidí, kteří si akci oblíbili a čekají vždy za
tři měsíce na další pokračování. Myslím si, že jak
jde o velmi dobré jídlo a kvalitní nápoje, akce si
najde své zájemce sama,“ rozloučila se s Večerníkem hlavní organizátorka celého projektu.

KOSTELECKÉ VINOBRANÍ Ve Stínavě se z kopce
&'(' )() *+)& ),-./ proháněly
FOTOGALERIE

klikni na
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KOSTELEC NA HANÉ Tucet dílů
PŮVODNÍ
má na svém kontě tradiční zářijové Kostelecké vinobraní. Pravda REPORTÁŽ
účastníci se na rozdíl od prvních pro Večerník
ročníků už nepočítají na stovky, Tomáš
ale spíše na desítky, nicméně svou
KALÁB
atmosféru akce pranic neztratila
a na své si přijdou všechny generace. Posezení u burčáku či vínka za zvuků moravské cimbálové muziky mohli ti mladší zaměnit za málo vídanou
střelbu z kuše, pro ty úplně nejmenší byl pak připravený skákací hrad.
„Akcí v regionu je stále víc a udržet le ji jednou přetrhnete, těžko už se
tradici je tak obtížnější. Jenže jakmi- navazuje,“ poznamenal zakladatel

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Kosteleckého vinobraní, dlouholetý
starosta a nynější náměstek hejtmana Ladislav Hynek. Díky věrným
sponzorům se to ale stále daří.
Letos měla akce vcelku logicky
předvolební nádech oranžové. Ve
sportovním areálu se sešli senátorka
Božena Sekaninová, náměstek ministra kultury Alois Mačák, náměstek primátorky Pavel Smetana a další
osobnosti sociální demokracie.
Kdo má dost současného boje o voliče, mohl se aspoň obrazně přenést do
časů Viléma Tella a vyzkoušet střelbu
z kuše. V této nepříliš známé sportovní disciplíně má Kostelec na Hané
svůj věhlas, zájemci zkoušeli umění
zasáhnout žlutý střed terče pod dohledem špičkové kušistky Karolíny
Hynkové.
Počasí tomuto komornímu vinobraní letos přálo, takže se účastníci večer
jen neradi rozcházeli.

kárky
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FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

STÍNAVA Předminulý víkend se hodově neslavilo pouze v Prostějově, ale také ve Stínavě. V rámci tradiční
slavnosti si místní vymysleli ojedinělé klání - sjezd kárek
vlastní výroby bez motoru.
„Je to první ročník, tak doufám, že se z toho stane tradice. Je
hrozná sranda pozorovat závodníky, jak jedou z kopce ve vaně na kolečkách a snaží se
všemožně brzdit,“ prozradil Večerníku se smíchem Karel Píchal. „Já jsem se přijel podívat
ze Ptení. A musím říct, že někteří aktéři si se svým „vozem“ dali opravdu práci,“ dodal.
Na vrchu kopce, ze kterého se sjíždělo, se sešlo na deset
závodníků nejrůznějšího věku. K vidění byly vana na kolečkách, sáně s volantem, nebo „Batmobil“, který řídil starosta
obce v kostýmu Batmana. „Porota bude hodnotit vzhled
vozu, originalitu a dojezd. Mezi závodníky jsou i děti,
takže nakonec bude každý vítěz,“ vylíčil Večerníku jeden
z organizátorů.
Co by to bylo ale za hody bez dobrého jídla a pití. Dole
pod závodní dráhou byl připraven stan se studeným pivem a vzduchem se linula vůně masa. Pro děti byl také
připraven doprovodný program v podobě pouťových
atrakcí jako řetízkový kolotoč nebo malá lokomotiva.
„Doufám, že to není první a poslední ročník. Letos
jsem se přišel jen podívat, ale už teď toho lituji, že
BYLI JSME
U TOHO
jsem si také nepostavil vlastní kárku,“ svěřil se Luděk Kvasnica.
Podle reakcí nadšených diváků a spokojených závodníků se příští rok určitě dočkáme druhého pokračování.

Familiáda s kopou
soutěžících družstev
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PROSTĚJOV Uplynulou sobotu
odpoledne to okolo hvězdárny
v Kolářových sadech opravdu žilo!
Okrašlovací spolek města Prostějova uspořádal ve spolupráci se
Sportcentrem DDM a po záštitou
Zdravého města Prostějova už druhý ročník Familiády. A velkou rodinnou sportovní soutěž navštívily
zhruba dvě stovky lidí nejrůznějšího věku. Ncchyběl ani Večerník.

Michal KADLEC
Soutěžící v několika disciplínách
prokázali skutečně sportovního ducha, a bylo jedno, zda jim jsou dva
roky, nebo již dávno pobírají důchod... „Letos jde již o druhý ročník.
S myšlenkou rodinné olympiády
přišla již v roce 2015 jedna ze zakladatelek prostějovských Restaurant
Days Martina Šponarová. Do živo-

5RGLQ\VG÷WPLSRWYUGLO\
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ta jsme tuto akci ve spolupráci se
Sportcentrem-DDM a jeho současným ředitelem Janem Zatloukalem
uvedli až loňský podzim,“ připomněla Večerníku přímo na místě Milada
Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova a hlavní organizátorka Familiády. Ta byla
v pozdních odpoledních hodinách
hodně spokojena s úrovní i účastí na
rodinné olympiádě. „Soutěžící si vy-

zkoušeli prostějovskou štafetu na netradičních dopravních prostředcích,
lakros, kroket, petanque, discgolf,
cornhole i finské mölkky. Osobně
mám nejraději cornhole, dokonce
jsem vyzvala k souboji primátorku
města Alenu Raškovou a porazila ji,“
pochlubila se Sokolová.
Do soutěže se zapojila šedesátka
rodinných týmů. „Věřím, že kdyby
se tak razantně neochladilo, bylo by

účastníků podstatně více,“ podotkla
šéfka Okrašlovacího spolku. Podle ní
i letošní Familiáda jednoznačně splnila svůj účel. „V dnešní době spousta
dětí hraje různé hry na počítači či
telefonu, vidím to i na nejmladším
synovi. Proto jsou takové rodinné soutěže velmi důležité, rodina
drží pohromadě, tráví společně
odpoledne a zasoutěží si jak mezi
sebou, tak s ostatními rodinami,“

vidí hlavní přínos akce Milada Sokolová.
„Právě toto jsou smysluplné akce,
které Zdravé město často a velmi
rádo podporuje a podporovat je
bude i v budoucnosti. Jedním z cílů
je přilákat k pohybu lidi, a to nejrůznějšího věku. A když jsou to především děti, tím lépe. Důležitým faktorem je i to, aby rodiče své ratolesti ke
sportu a pohybu vůbec vedli už od
raného věku. Na Familiádě si mohou zasportovat úplně všichni bez
rozdílu věku,“ svěřila se Večerníku
primátorka Alena Rašková.
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PROMÌNY

servis pro ženy

Radost a nadšení. Taková byla zářijová

Aneta
KŘÍŽOVÁ

Texty
připravila

Jiří
SLEČKA

Foto
a video

ležitosti vrátit k eleganci a ženskosti.
Paní Jana je totiž šatový typ a zejména výraznější barvy jí velice slušely.
Po barvách jsme šli i při výběru brýlí,
kdy jsme se nebáli jak elegantních, tak
extravagantních stylů. Posléze jsme se
přemístili na líčení. Jak se vítězka zářijového dílu přiznala, sama se nelíčí, ale
jakmile se její obličej oblékl do správného make-upu, získala najednou
nový výraz. Závěr pak patřil změně
účesu a barvy. I tam jsme zvolili odstíny, na které není tato dáma vůbec
zvyklá. Změnili jsme ji tedy od hlavy
až k patě a najednou se z ní stala zcela
nová Jana Maštalířová. Sama dle jejích
slov vůbec netušila, že se může takto
proměnit. Celá proměna dopadla
obzvlášť výborně, na čemž se shodly
všichni přítomné ženy. Na závěr nemohly chybět ani focení a natáčení,
které si již zcela jiná dáma užívala se vší
parádou. Do své role se s lehkostí vžila
a role modelky se zhostila bez potíží.
Pojďme se už ale podívat na jednotlivé
kroky...

Pojďme si tedy přiblížit, jak vypadal náš zářijový - v pořadí již sedmatřicátý – díl PROMĚNY IMAGE. I tentokrát jsme vše znovu pečlivě monitorovali, tudíž co nenajdete zde, objevíte na internetových stránkách www.
vecernikpv.cz. Čekají tam na vás obsáhlá fotogalerie i video a najdete tam
i rozsáhlý archiv všech předcházejících epizod seriálu.

Zářijová PROMĚNA IMAGE s pořadovým číslem sedmatřicet probíhala
minulý čtvrtek od odpoledních až do
pozdních večerních hodin. Přinesla
mnoho úsměvů, nadšení a příjemných okamžiků, na které se nezapomíná. Když se všichni sešli, bylo patrné,
že z této vítězky vyzařuje především
vnitřní klid a spokojenost. Tady nervozita nebude. A pravda, z proměny
neměla absolutně žádné obavy, a tak
se s plnou důvěrou svěřila našim odborníkům. „Jsem sama se sebou spokojená, ale každou změnu uvítám,
navíc to pro mě bude takový dodatečný dárek k nedávným narozeninám,“
hlásila ihned po svém přihlášení Jana
Maštalířová, která má osmapadesát
let, je rodačkou z jižní Moravy a pracuje jako OSVČ.
Tak se šlo na věc. Jako první se šlo vybrat nové oblečení. Sama vítězka se
svěřila, že v rámci své profese nosí již
mnoho let kalhoty. Sukně a šaty z jejího šatníků na nějaký čas vymizely,
proto jsme se rozhodli ji při této pří-

Už jsou tomu více jak tři roky, co PROSTĚJOVSKÝ Večerník
jako jediné místní periodikum poprvé zorganizoval změnu vizáže šťastné čtenářky seriálu PROMĚNA IMAGE. Od
té doby jsme udělali radost již pětatřiceti ženám i čtyřem
mužům a hodláme v tom nadále pokračovat.
Máme k tomu profesionální tým vlasových stylistů, módních poradců, vizážistek, odborníka na brýle a také profesionálního kameramana i fotografa. Snažíme se však
nejen o změnu image, ale hlavně o vnitřní proměnu a dodání sebevědomí. A co je pro nás hlavní? No, přece splnit
vaše přání a dělat vám radost.
Je třeba při této příležitosti poznamenat, že všechny dosavadní proměny dopadly skvěle a každá z nich byla něčím
výjimečná. Jsme nesmírně rádi, že se tento projekt stále
těší velké popularitě, a jak jistě víte z našich předchozích
dílů, dokonce přesáhl hranice prostějovského regionu.
Zájem o PROMĚNU IMAGE totiž projevili dámy nejen
z Olomouce a Vyškova, ale dokonce z Ostravy a v dubnu
až z Prahy! Máme tak nesmírnou radost, že se tento projekt dostává do povědomí čtenářů, o čemž svědčí z jejich
strany neutuchající zájem. Tentokrát jsme vybrali vítězku
z Bedihoště. Pojďme se společně podívat, jak další díl dopadl...
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1. krok - volba obleèení
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Po několika hodinách příjemné práce jsme se dostali k samému konci, a to k odhalení nové image. Zrcadlo tedy bylo odkryto a Jana Maštalířová se po necelých šesti
hodinách poprvé uviděla. Z očí bylo možné vyčíst prvotní šok, protože takto se asi vůbec nezná. Pak jako kdyby přeskočila jiskra uvědomění a žena si řekla, ale jsi to ty
a moc ti to sluší, a pak už se jen dostavily čistá radost a nadšení. Na místě byla i dcera vítězky, která taktéž neskrývala spokojenost.

5. krok – odhalení a fotografování

Hlavní část proměny patří již pravidelně Vlassalonu, kde kouzlíme barvami, hřebeny, nůžkami a podobně. Tato část probíhá za
zakrytým zrcadlem, paní Jana tak do poslední chvíle nevěděla, co se s ní vlastně dělo. A nutno dodat, že ji to vůbec nevzrušovalo,
byla naprosto klidná a nejevila sebemenší obavy o to, jak bude s jejími vlasy naloženo. „Měla rovnější a lehce trčící vlasy krátkého střihu. Nebylo tak vhodné více zkracovat, zastřihla jsem tedy jednu stranu do asymetrie a vlasy trochu vzala, aby vznikl
vkusný střih. Vzhledem k typu ženy jsem volila teplejší odstín barvy, konkrétně měděný tón a lehce prosvětlila kolem obličeje,
což ji příjemně omladilo. Účes pak není náročný na úpravu, je vytvořen tak, aby paní Janě zcela vyhovoval. Ráno může vstát
a vyzkoušet jednu z několika rychlých variant. Stačí vlasy vyfoukat a lehce rozcuchat a použít lak na vlasy nebo vrchní část hlavy
navlnit, aby účes nabral objem. Zvolila jsem vlnění, delší přední část jsem uhladila do obličeje a druhou stranu upravila lehce
směrem dozadu,“ shrnula své představení Andrea Furiaková. „Nový střih dodal paní Janě energii, více vynikla její tvář a celá jako
by svítila, dodala spokojeně.

4. krok... barvení, støíhání, styling

Další část PROMĚNY IMAGE probíhala u nového partnera seriálu v H Studiu, které sídlí v Rejskově ulici, kde se o paní Janu
skvěle postarala majitelka Hana Ondrejová. „Paní Jana má pěknou, normální pleť. Nejdříve jsem ji očistila tonikem, nanesla lehký
krém, následně make-up a odstín namíchaný k barvě její pleti. Make-up jsem použila minerální, který neucpává póry a hydratuje.
Na celá oční víčka jsem použila jako podklad světlý béžový stín, na pohyblivé víčko na vnější polovinu a očnicový oblouk pak
středně tmavý fialový stín a rozetřela ho směrem k vnitřní straně do ztracena, u vnitřních koutků oka jsem použila světlý stín na
rozjasnění. Horní víčko jsem zvýraznila linkou z měkké tužky, kterou jsem pak rozetřela, aby nepůsobila tvrdě,“ popsal své kroky
Ondrejová a pokračovala: „Samozřejmostí je řasenka. Obočí jsem ponechala v přirozeném tvaru a pouze jej mírně zvýraznila
hnědým stínem. Na tváře jsem použila tvářenku v cihlovém odstínu. Celé je to pak lehce zafixované minerálním pudrem. Rtěnku
jsem nanesla s výživou v barvě světlé v odstínu hnědorůžové, která k paní Janě výborně sedí,“ zakončila postup líčení majitelka H
Studia.

3. krok – líèení

Nové outfity byly na světě a my je tak mohli doplnit o originální brýle z Optiky Wagner, kterou najdeme na náměstí E. Husserla (bývalé
Trio). „Léto sice kalendářně skončilo, ale teplotami ještě stále vládne. Stejně tak i volba krásných doplňků z letní kolekce našich brýlí,“
přivítal nás Radek Wagner. A pustil se do práce. „Z čelných dodavatelů jako Sagitta, AMBG, Finest trade a Metzler international jsme
vybrali dioptrické brýle stále aktuálních tvarů, tedy kulatějších. I když se do popředí dere tvar ‚kočičích očí’, k tvaru obličeje jsme zvolili
kulaté tvary různých stylů od elegantních až po extravagantnější. A jak je u nás zvykem, nebáli jsme se ani barev. Spousta lidi má sice
obavy, a tak často sahají po nevýrazných a téměř neviditelných typech brýlí, což je velká škoda, protože barvy jednak sluší úplně všem
a jednak nám dodají na náladě. Život je přece moc krátký na to, abychom si kupovali přízemní věci,“ vzkazuje s úsměvem majitel optiky.
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I v září jsme opět startovali v prodejně RV FASHION, kde jsme vybírali nové outfity. „Jako první model byly zvoleny veselé
červeno-bílé šaty s krátkým rukávem, které jsou vhodné na běžné nošení do práce. Paní Janě velmi sluší barvy, a to veselejší tóny.
Šaty jsme doplnili červeným elegantním pláštěm s odepínací kožešinou, která je dobarvená do tónu flauše. Zvolili jsme kratší
délku,“ vysvětlil výběr prvního modelu René Volek, majitel prodejny. „Druhý model padl opět na šaty, a to na barevnou kreaci
několika barev. Zajímavý je střih, je to návrat do šedesátých let minulého století, kdy gró hrají volánové rukávy. K šatům jsme doplnili ostře žlutý flaušový plášť s kontrastními černými knoflíky,“ prozradil Volek. A i dalším modelem byly šaty z pletáže. „Barevné
kontrasty s květinovým vzorem vytvořily zajímavou linku a zdůraznily ženské křivky. Mám pocit, že paní Jana opět objevila ztracenou eleganci do svého šatníku. Zvlášť se jí líbila kolekce zimních plášťů, která je opravdu velmi pestrá co do fazon, barev i provedení,“ míní profesionální odborník.
Hlavním modelem výběru se ale staly žluté šaty s květinovým vzorem. „Jedná se o veselé a hravé vzory. Tyto šaty patří do kolekce
takzvané ´malé večerní´. Vzhledem k tomu, že paní Jana je štíhlé postavy, tak tento model je pro ni ideální. Jsou to nadčasové šaty,
které mají styl a nepodléhají diktátu módy a naprosto v nich zářila,“ konstatoval s úsměvem René Volek.
www.vecernikpv.cz

yy Působí při nich už i psychika?
„Tak to chodí. Když se nedaří, máte
hlavy dole a přestáváte si věřit. Což se
přesně stalo nám, potom jsme vůbec
nezvládli čtyři přesilovky za sebou.
A ještě nám v té čtvrté soupeř ujel do
brejku a dal gól v oslabení.“
yy Co konkrétně v početních výhodách nefunguje?
„To nebudu říkat, v čem konkrétně
máme problém. Podle mě jsou naše
přesilovky špatné celkově.“
yy Burcovali jste se ještě před poslední třetinou i za velmi nepříznivého stavu 1:4?
„Samozřejmě, že jo. V kabině jsme si
řekli, že nejdřív ubráníme zbytek oslabení a pak zkusíme do deseti minut
aspoň jednou skórovat, protože tím by
se dalo se zápasem ještě něco udělat.
Hokej je nevyzpytatelný, i větší ztráta
se dá otočit během několika minut.
Ale nám se to nepovedlo.“
yy Vaši snižující trefu na 1:3 sudí
zprvu neuznali. Věřil jste, že svůj
omyl napraví?
„Překvapilo mě, že jeden hlavní rozhodčí stál přímo za bránou a neviděl
to. Navíc brankový sudí rozsvítil červené světlo, ale ten hlavní tohle vůbec
nebral v potaz. Já jsem celou dobu
viděl puk jasně za brankovou čárou.
Naštěstí po chvíli gól přece jen uznali,
i když nám nakonec nepomohl.“
yy Jaký názor máte na situaci, kdy chvíli
po vedoucím zásahu Zubrů Tom Karpov možná srovnal na 1:1, ovšem arbitři nechali pokračovat ve hře?

yy Jaké jsou pocity po regionálním
střetu?
„Samozřejmě nejsou dobré, protože jsme
chtěli zvítězit. Ale už minulý zápas na
Slavii jsme neodehráli dobře, stejně jako
tento. A dopadlo to tak, jak to dopadlo...“
yy V čem podle vás vězel největší
problém?
„Jednoznačně přesilovky, které máme
špatné. Proto jsme podlehli a poslední
dobou nehrajeme dobře.“
yy Viděl jste vůbec nějakou naději
na lepší výsledek?
„Šance něco s utkáním udělat jsme
měli v podstatě celý zápas, ale vůbec
se nám nedařilo. Jak už jsem řekl, my
sami sebe srážíme dolů těmi mizernými přesilovkami.“

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
„Ze střídačky to nebylo vůbec vidět.
A kluci, kteří se v tu chvíli pohybovali kolem brány na ledě, říkali každý
něco jiného. Jeden tvrdil, že puk už
byl za čárou, druhý zase, že nebyl.
Tudíž nevím... Každopádně to nemá
smysl řešit, neboť rozhodčí gól neviděli. A my se na tohle nesmíme vymlouvat, spíš jsme měli dát víc jiných
gólů.“
yy Byl tedy Přerov lepší?
„Jednoznačně ano.“
yy A v čem konkrétně?
„Jednak v pohybu, který teď nemáme
moc dobrý. Taky byli hosté důraznější a dohrávali nás, což my neděláme.
Celkově měli prostě navrch.“
yy Utěšujete se tím, že jste utrpěli teprve první domácí porážku
a ve většině duelů se můžete opřít
o dobrou ofenzivu?
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Foto: Marek Sonnevend

„Není proč se utěšovat. Hokej zdaleka
nerozhoduje pouze útok, a když vezmete, že jsme dostali pět gólů doma
od Vsetína, šest v Benátkách a teď
čtyři na vlastním ledě od Přerova, je to
hrůza. Týmovou defenzivu musíme
zlepšit.“
yy Co říkáte na atmosféru derby
Prostějov versus Přerov, pro vás
osobně premiérového?
„Zažil jsem to poprvé a kulisa byla výborná, takže po téhle stránce pěkný.
Dokonce jsem trefil i počet diváků.
(úsměv) Chybělo však to podstatné:
naše lepší hra i výsledek.“
yy Máte tedy hodně co zlepšovat?
„To je v podstatě vždycky. Po pátém
kole není potřeba dělat nějaké ukvapené závěry, na druhou stranu sami
víme, že se musíme hokejově zvednout.“

www.vecernikpv.cz

Rozhovor ètìte na

Milan Procházka
srazil LHK
hattrickem, ale
nijak se nekasal.
= +
jsou tøi body,“
zdùrazòoval
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„Mrzí mě, co dělali
naši fanoušci. Tohle
by se nemělo stávat, chtěl
bych se za ně omluvit“

“

Výrok:

tentokrát nedošlo k žádným excesům
v podobě rvaček mezi fandy či podobně. Vrcholem špatného chování
se staly „pouze“ sprosté pokřiky obou
znesvářených táborů.
Bezprostředně před zahájením zápasu
přitom fanouškovskému kotli Jestřábů
nevyšlo zcela optimálně připravené
choreo, neboť vzhledem k jeho rozsáhlosti se při zvedání obřího plakátu přetrhla nachystaná vodicí šňůra. O chvíli
později diváci na východní tribuně
aspoň improvizovaně podrželi transparent s nápisem „Tady je Prostějov!“
nad svými hlavami. A působivý úvod
střetnutí doplnila mohutná vlajkosláva.
„Fandům patří za parádní povzbuzování naše velké díky. Bohužel jsme jim
sami nenabídli lepší hokej, tak špatný
náš výkon si za svou výbornou podporu nezasloužili,“ litoval kouč elhákáčka
Jiří Vykoukal. „Atmosféra byla elektrizující. Chtěl bych poděkovat lidem,
kteří fandili za nepříznivého stavu při
zápase i po něm,“ ocenil rovněž kapitán ptačí letky Matouš Venkrbec.
V sobotu už to ale taková hitparáda
nebyla. Ba právě naopak. Dle dostupných informací dělala výprava

jestřábích fans problémy již při cestě
a před vstupem do Budvar Arény. Vše
vyvrcholilo na začátku druhé třetiny, kdy se během přestávky vloudila
skupina „černokněžníků“ do sektoru
domácích příznivců a začala pořádná
řvava. Na chvíli muselo být dokonce
přerušeno i samotné utkání! Ozbrojení hosté měli dokonce chvílemi
navrch i nad místními securitas, vše
musel řešit až zásah Policie ČR, který
však dle hlasů z jihočeského tábora
přišel pozdě a nebyl patřičně razantní. Ozbrojení návštěvníci (fanoušky
je nazývat nelze) se totiž prý normál-

PROSTĚJOV Hokejová Chance liga
2018/19 pokračuje během tohoto
týdne dalšími třemi koly, ovšem muži
LHK Jestřábi Prostějov mají na programu jen dva duely. V dnešním 7. dějství se jich totiž týká zápasové volno
coby lichému celku, kdy při patnácti
účastnících soutěže pokaždé musí někdo stát.
Tím pádem Hanáci pokračují až ve středu
26. září od 18.00 hodin domácím střetnutím proti SK Kadaň. Což je beznadějně
poslední celek průběžné tabulky, neboť
Trhači dosud získali jediný bodík. A postupně podlehli všem šesti soupeřům
v rozjetém prvoligovém ročníku (doma
Poruba 3:5, venku Vsetín 0:11, doma
Benátky nad Jizerou 6:7 PP, venku Jihlava
0:7, doma Slavia Praha 4:6, venku Přerov
0:5).

Hlavně katastrofální bilance na kluzištích
soků, kde Severočeši ze tří pokusů ještě
ani jednou neskórovali a naopak dostali
hrozivých třiadvacet branek(!), vyloženě
svádí k podcenění. „Přesně to však nesmíme udělat, abychom na špatný přístup
nedoplatili. Musíme si naopak zdůraznit,
že žádný celek není slabý a že je potřeba
i do takového zdánlivě snadného utkání
jít naplno,“ zdůraznil kapitán Jestřábů Matouš Venkrbec.
V sobotu 29. září od 16.00 hodin pak prostějovské hokejisty čeká náročná šichta
na kluzišti Rytířů Kladno. Tedy zároveň
atraktivní výzva, neboť se mohou postavit
žijící legendě ledního sportu Jaromíru Jágrovi, pokud už bude zdravotně fit a plně
připravený. Každopádně i bez něj se Středočechům vstup do sezóny poměrně
vydařil (doma Frýdek-Místek 4:1, venku

Poruba 1:2sn, doma Vsetín 5:2, venku
Benátky nad Jizerou 6:3), než dvakrát
zakopli v uplynulém týdnu (doma Jihlava
2:3sn, venku Slavia Praha 3:4).
„Kladnu se teď taky přestalo dařit, jako
nám. Tím víc však bude chtít na vlastním
ledě uspět a potvrdit roli jednoho z favoritů
první ligy. A jestli se těšíme na Jardu Jágra?
Sice je to samozřejmě velká hvězda i osobnost, ale tohle už snad máme všichni za sebou. My se potřebujeme soustředit pouze
na zápas, abychom se maximálně nachystali a pak ho co nejlépe odehráli. Protože
jedině tak můžeme venku proti silnému
soupeři něco uhrát,“ uvažoval Venkrbec.
Bilance vzájemných střetnutí z minulého ročníku 2017/18: Prostějov – Kadaň doma 5:1 a 2:1sn, venku 4:2 a 3:2p.
Prostějov – Kladno doma 3:2p a 6:3, venku 1:6 a 2:7.
(son)

v sobotu to pak pojedou zkusit do Jágrova Kladna

Jestøábi ve støedu musí povinnì zdolat Kadaò,

Atmosféru středečního utkání nižší
návštěva nijak nepoznamenala. Především domácí fanoušci, kteří logicky
měli mnohonásobnou početní převahu, bouřlivě skandovali úplně celou
dobu. A vůbec nepřestali navzdory
krajně nepříznivému vývoji i konečnému výsledku 1:4, což jim slouží ke
cti.
Hostující ultras si ve svém téměř zaplněném sektoru mohli pro změnu
užívat zasloužený triumf, z hlediska
Přerova proti LHK dá se říct tradiční. A díky maximálnímu dozoru pořadatelské služby i Policie ČR jak na
zimáku, tak cestou z nádraží a zpět

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Ke každému hokejovému derby Jestřábů se Zubry již
neodmyslitelně patří vynikající divácká kulisa. Ostře sledovaný mač
provázela i tentokrát, ač podle oficiálního údaje nedorazily do hlediště
prostějovského zimního stadionu
ani tři tisícovky příznivců. Což bylo
na tak exponovanou bitvu oproti
předpokladům spíš málo. Co však
bylo ještě horší, to je vystoupení
některých takypříznivců v Českých
Budějovicích...

Foto: www.lhkjestrabi.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE, PROSTĚJOV Po derby propadáku s Přerovem
toužili hokejoví Jestřábi napravit svou
reputaci na ledě asi největšího favorita
Chance ligy ČR 2018/19, tedy v Českých Budějovicích. Většinu střetnutí 6.
kola soutěže je soupeř přehrával, o lecčems svědčí celkový poměr střel na bránu 43:20. Přesto však prostějovští muži
nebyli daleko od remízy v normální
hrací době a tím od cenného bodového
lupu. Což nakonec těsně nevyšlo.
Úvodní aktivitu Motor přetavil v poměrně
rychlé vedení, když v 5. minutě Čermákovu střelu vyrazil Neužil před sebe a nehlídaný Doktor ordinoval pohotovým doklepnutím otevření skóre – 1:0. Hanáci tohle
možná potřebovali jako budíček, neboť se
vzápětí zlepšili, vynutili si první přesilovku.
A z ní v 13. vyrovnali zásluhou Nouzovy
teče Divíškova nahození – 1:1. Pohříchu
ale šlo o jediný pozitivní moment z hostující strany během zahajovací třetiny. Vzápětí
totiž využili početní výhodu i domácí tím,
že nezištnou přihrávku Pavlina napálil Doležal zprava bez přípravy k bližší tyči – 2:1.
O tři minuty později Neužil zlikvidoval
šanci Gilberta v oslabení, zatímco na ná-

Reakce Prospalových svěřenců přišla brzy
po návratu z kabin, Čermák vybombil
z levé strany přesně ke vzdálenější tyčce – 4:2. Nicméně zvýšit stav nedokázal
z dalších vyložených možností Dančišin
s Pýchou, načež ve 47. minutě napřáhl
Divíšek a jeho Vydareným tečovaný pokus
propadl Strmeňovi do klece – 4:3. Aktivní Bradley si poté znovu vylámal zuby na
Neužilovi a necelých deset minut před
koncem mohl tým LHK srovnat výsledek,
ovšem Divíšek v sólu ztroskotal na Strmeňovi. K ničemu nevedla ani závěrečná power play hostů, čímž domácí těsné vítězství
uhájili.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
Chance ligy najdete na straně 27

„K našemu výkonu nemám moc výhrad, kluci to odmakali a odjezdili. Věřili jsme, že
alespoň bod získáme. Mrzí mě jedině to, že jsme dvakrát inkasovali po akcích, které jsou
pro Motor typické. A taky je škoda, co dělali naši fanoušci. Tohle by se nemělo stávat,
chtěl bych se za ně omluvit.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

„Byli jsme připraveni na to, že soupeř má v týmu několik nadstandardních hráčů. A to,
co hosty nejvíce zdobí, se potvrdilo – pořád se vraceli do zápasu. Já nemohu našim hráčům kromě produktivity nic vyčítat. Chtělo to za stavu 3:1 přidat další branku a mohlo
být po utkání. Místo toho Nouza s Divíškem znovu vrátili Prostějov do hry, přesto jsme
nakonec těsně zvítězili.“

Václav PROSPAL – ÈEZ Motor Èeské Budìjovice

¸67<75(1§5č

slednou ránu Bradleyho přímo do šibenice už nedosáhl – 3:1. A do kabin mohli
Jihočeši odcházet dokonce s třígólovým
náskokem, kdyby trestné střílení Doležala
nevychytal Neužil.
Po přestávce tlak herně kvalitnějších
plejerů ČEZ pokračoval. Leč Endál
v obří tutovce nedokázal zakončit od
odkryté brány a Bradleymu obě další
příležitosti zneškodnil Neužil, který
dokonce nepustil za svá záda ani druhé
trestné střílení stejného hráče! Jakmile pak Čermák trefil tyčku, přišel jako
blesk z čistého nebe trest na opačné
straně kluziště. A jak? Krátce před druhou pauzou zaskočil Strmeně jedovkou z úhlu Nouza – 3:2.

Na jihu Čech měl lepší Motor převahu,
Hanáci přesto sahali po bodovém zisku
MOT ČB
LHK PV 4:3

ně vrátili zpět do kotle Jestřábů. Pro- lali naši fanoušci. Tohle by se nemělo utkání nešťastný Jiří Vykoukal, sporblémy ale pokračovaly až do konce stávat, chtěl bych se za ně omluvit,“ tovní manažer a trenér LHK Jestřábi
zápasu i při odjezdu. „Mrzí mě, co dě- prohlásil na tiskové konferenci po Prostějov.
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Cestu za svým milovaným mužstvem
vážila i skupina fandů LHK, jež se však
v Budvar Aréně prezentovala kromě
vydatného povzbuzování i mnohem
horším způsobem. Tak jako před necelými dvěma lety na stejném místě se totiž strhlo několik rvaček mezi domácími
a hostujícími příznivci, kteří na bitkách
měli svůj nemalý podíl. „Mrzí mě, co
dělali naši fanoušci. Tohle by se nemělo
stávat, chtěl bych se za ně omluvit,“ snažil se Jiří Vykoukal mírnit dopad divokého chování některých ultras.
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klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Byl suverénně nejaktivnějším Jestřábem v nevydařeném středečním derby dvou
krajských rivalů. Neustále se snažil
s pukem na holi něco vymýšlet, cpal
se do zakončení, vstřelil jedinou
branku svého mužstva. Další dvě
nebo tři slibné příležitosti však Marek Račuk (na snímku) neproměnil
a musel společně s parťáky skousávat trpkou porážku na vlastním
ledě 1:4.

0

43

První bodově nulový týden
v aktuálním ročníku Chance ligy
prožili muži LHK. Doma Přerovu
podlehli 1:4, venku v Českých Budějovicích prohráli 3:4. Zůstali tak
na do té doby získaných osmi bodech, přičemž ve dvou posledních
střetnutích inkasovali stejný počet
branek.
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milujeme jubileum...

JANA MAŠTALÍŘOVÁ PROŽILA KONCERT A ZÁŘILA NOVOU ENERGIÍ
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VEÈERNÍKU

JESTŘÁB PODLE

lední hokej

-

Už se z toho pomalu stává nechtěná
a přitom smutná tradice. Přijde derby
Prostějov – Přerov (nebo opačně),
Jestřábi plánují, jak tentokrát Zubry
porazí. A místo toho se z jejich strany
skoro pokaždé urodí další propadák.
Středeční mač byl naprosto typickým
vzorkem v daném ohledu.

Mizerné
derby

Najít na posledním domácím utkání
Jestřábů něco pozitivního? Přetěžká
robota! Nejlepší moment se středeční
zpackanou bitvou ani přímo nesouvisel, neboť už před jejím zahájením šlo
opředánícenyobránciLHKJanu Zdráhalovi coby vítězi soutěže o nejtvrdšího
extraligového střelce 2017/2018.

  
Cena pro
Zdráhala

HOKEJOVÉ
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Mezi hokejovými mantinely

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

Již tak naštvaným fanouškům LHK
to asi bude rvát srdce, ale nelze jinak,
než z hanáckého střetu s HC vypíchnout jeden z řady pěkných momentů hostujícího mužstva. Byl jím bleskurychlý brejk zkraje druhé třetiny,
kdy Ivan Rachůnek v oslabení získal
na vlastní modré čáře puk, uháněl
s ním k domácí bráně a přečíslení
dvou na jednoho vyřešil dokonalou
přihrávkou Tomáši Sýkorovi, který
pohodlně zametl kotouč do odkryté
klece. Celá akce netrvala snad ani
pět sekund.

Nejkrásnější
akce

-

„Derby s Přerovem bylo bohužel podobné, jako většinou za poslední dva roky. A ten scénář
pro nás není lichotivý. Soupeř přijede a je bojovnější, působí zkušeněji a jeho hra je mnohem efektivnější. Nám naopak efektivita i tentokrát úplně chyběla, hrozně moc jsme se
nabruslili bez puku. Zubrům pomohlo taky rychlé vedení, které si zkušeně pohlídali, což
nás však nijak neomlouvá. Rozhodly větší agresivita, jednoduchost a účelnost hostů, kteří
výborně zakončovali. Oni přesně věděli, co mají na nás hrát, zatímco my ve velké snaze
něco s výsledkem udělat pořád honili puk po mantinelech. Určitě to nebyl hezký pohled
z tribuny, mně se to též nelíbilo. Ale sezóna je dlouhá, my musíme být trpěliví a pracovat na
sobě. V Českých Budějovicích jsme předvedli určitě lepší výkon, i když to tam bylo hodně
těžké a silný favorit nás výrazně přestřílel. Přesto jsme dokázali opakovaně snížit ztrátu
a v závěru udělat ze zápasu drama. Škoda, že tam v power play nic nespadlo. Takhle jsme
zůstali zase bez bodu a je jasné, že v dalším týdnu už musíme výsledkově zabrat.“
Matouš VENKRBEC,
útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

V derby proti Přerovu se navzdory snaze a několika střeleckým pokusům neprosadil, což se ale s výjimkou jedné
důrazné trefy Marka Račuka dalo říct o všech prostějovských hokejistech. Na ledě Českých Budějovic už
Nouza odvedl nepoměrně lepší výkon korunovaný dvěma vsítěnými góly a jednou asistencí.
Asi se projevila jeho dvojí zvýšená motivace:
napravit týmově zpackaný šlágr se Zubry
a ukázat se v co nejlepším světle ve svém
dřívějším působišti, neboť za jihočeský
klub Tom nastupoval před příchodem na
Hanou.

TOMÁŠ NOUZA
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ztráty 0:2 kluky srazilo dolů. Začali tahat
nohy a nemohli se herně zvednout, k čemuž jsme si o první přestávce něco říkali
v kabině. My se pak vrátíme na led a hned
si necháme dát třetí branku ve vlastní přesilovce, což byl takový hřebíček do naší
rakve. Přerov se ještě víc dostal na koně,
s takovým vedením se mu logicky hrálo
výborně,“ hodnotil zklamaný Vykoukal.
Další důvod jednoznačného neúspěchu v krajské bitvě viděl právě v početních výhodách. „Dnes bych byl asi
radši, kdybychom žádné přesilovky ani
neměli. Hráli jsme jich pět a nevytvořili si během nich vůbec žádnou šanci,
skoro jsme se nedostali do útočného
pásma, natož k bráně soupeře. Navíc si
myslím, že Zubry nastartovaly naše první dvě přesilové hry, vyloženě laxní. Oni
je v pohodě ubránili, čímž se dostali do
pohody,“ všiml si lodivod jestřábí letky.
Aktuální derby přirovnal k jinému podobnému z minulosti. „Pamatuji si jeden zápas
doma proti Přerovu, který měl skoro stejný
průběh i výsledek. Taky jsme se tenkrát
trápili v přesilovkách, soupeř se dostal do
laufu, byl jasně lepší, my jsme hráli špatně

a vedlo to k naší hladké domácí porážce,“
zavzpomínal Vykoukal na některý z předchozích vzájemných mačů. Každopádně
teď neviděl nic pozitivního. „Problém nebyl v tom, že by kluci nechtěli, ale oni musí
v takovém utkání chtít ještě mnohem víc.
Jako Přerov, který do toho dal absolutně
všechno a především derby opět zvládl
lépe v hlavách. Právě na tom musíme zapracovat, aby se chtění podařilo účinněji
přenést do samého střetnutí. Čeká nás
podrobný rozbor u videa, musíme se na
svou hru znova podívat, zanalyzovat chyby
a všechny poznatky zohlednit v přípravě.
Taky se klidně může stát, že příští duel odehrajeme jen na tři pětky. Pokud se špatné
individuální výkony u některých hráčů budou opakovat, holt si sednou a místo v sestavě budou muset zase vybojovat,“ zvedl
Vykoukal varovný prst.
Nicméně v sobotu do dalšího prvoligového šlágru v Českých Budějovicích
naskočili ptačí dravci v obdobném složení a znovu podlehli. Tentokrát však
těsně 3:4, když navzdory většinové převaze papírového favorita zvládali průběžně
korigovat nepříznivý stav. I díky zlepšeným přesilovkám, které trenér elhákáčka
ve středečním večeru oprávněně kritizoval a nabádal k jejich celkovému zkvalitnění, zejména ke zrychlení. Částečně se
povedlo, neboť početní výhodu zužitkovali Hanáci na jihu Čech dvakrát.
Na bodový zisk z jámy lvové to nakonec
nestačilo, byť hosté v závěru zkoušeli po-

Očekávaná bitva o Hanou přitom začala
pro domácí slibně, neboť hned v 1. minutě
Nouzův nájezd z levé strany zastavil Klouček i s pomocí faulujícího obránce. Jenže
přesilovka skončila pro LHK místo radosti
rozčarováním. Nejprve Žálčík ve 2. z dobré pozice na pravém kruhu přestřelil, aby
těsně po skončení početní výhody udeřili
hosté. Pšurný vybojoval v útočném pásmu
puk, nabil Procházkovi a ten zleva přesnou
ranou vymetl vzdálenější šibenici – 0:1.
Vzápětí (ne)bylo vyrovnáno. Karpov pronikl opět levým křídlem před Kloučka,
kotouč zasunul kolem bližší tyče za jeho
záda a než černou pryž stihl odpálit pryč jeden z beků, možná přešla celým objemem
brankovou čáru. Sudí však rozhodli opačně a nechali pokračovat ve hře. Jestřábi se
pak dál tlačili dopředu, zajímavé možnosti
zahodili Račuk i Žálčík. Mezitím přišla
druhá zpackaná přesilovka + následný tlak
absolutně bez střelby, načež protivník zase
trestal. Ve 14. minutě ukázal, jak se využívá
početní převaha, díky nahození Pšurného
z pravého kruhu a dokonalému sklepnutí

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Dlouhodobě špatnou
vzájemnou bilanci mají prostějovští
hokejisté s těmi přerovskými, ovšem
v dosud posledním derby na sklonku
základní části minulého ročníku soutěže zvítězili. Navážou na tento spíš
ojedinělý úspěch proti největšímu konkurentovi ve středečním duelu 5. kola
Chance ligy mužů ČR 2018/2019?
Bohužel to vůbec nehrozilo a úhlavní
rival si z místního zimáku odvezl hladký
triumf.

LHK PV
HC Z PŘ

Procházky před bezmocným Neužilem
– 0:2. Vykoukalovi svěřenci navíc mohli
utrpět ještě větší šok, kdyby Moučka dorážkou zblízka neminul odkrytou svatyni
a Navátilovu jedovku nevyrazil Neužil se
štěstím špičkou hole.
Naprostý zmar Prostějovanů dokonal mizerný vstup do prostřední třetiny. Nejenže
promrhali další přesilovku, ještě v ní nechali soupeře pláchnout do kontru dvou na
jednoho. A Rachůnek ve finále bleskového
výpadu perfektně naservíroval před zívající
klec Sýkorovi, jenž pohodlně zavěsil – 0:3!
V následujících minutách byli Zubři jednoznačně lepší, do poloviny utkání neměli
daleko ke zvýšení Sikora, Rachůnek ani
Goiš. Teprve poté se ptačí dravci oklepali
z těžkého direktu a vykřesali jiskru výsledkové naděje. Před Kloučkem vznikla
obrovská mela, Račuk pod jeho ležícím
tělem protlačil puk do brány, rozsvítilo se
červené světlo. Přesto hlavní arbitři gól zprvu neuznali, přesvědčila je až krátká konzultace s brankovým rozhodčím – 1:3. Za
daného vývoje zaplněné hlediště předpokládalo velký nápor domácích, ovšem ten
se nekonal. Místo toho znovu promrhali
přesilovou hru s jediným nebezpečným
pokusem Starého z bezprostřední blízkosti, což pokryl Klouček. Na druhé straně
měl mnohem větší příležitosti Rachůnek
(ztroskotal na Neužilovi) se Zbořilem (tutovku poslal těsně vedle). Načež při signalizovaném vyloučení Přerované tak dlouho
mačkali soka jako citrón, až nezištnou přihrávku Goiše dostrkal mezi poloprázdné
tyče Procházka. Dokonaný hattrick, 1:4.
A viditelně rozhodnuto.
Ještě před druhou přestávkou musel Neužil zpacifikovat švih Rachůnka, loženku
Pláška i opakované rány Novotného. Po
návratu z kabin zkraje třetí periody si pak
Jestřábi vynutili herní tlak, leč zcela jalo)    #'
- :?  !
  E '  &V  
Foto: Marek Sonnevend

možnostmi trojice Račuk, Prokeš a Žálčík,
dospěl zápas k jasnému vyústění. Nebýt
dvou výborných zákroků Neužila proti
sólu Rachůnka i příklepu Sikory, mohl být
příděl ještě vydatnější.
Statistiky z utkání najdete na straně 27

„Derby bylo svátkem hokeje ve skvělé divácké kulise. My jsme se na tenhle zápas zodpovědně
chystali a věděli o síle soupeře směrem dopředu, má tam obrovsky zkušené hráče. Pár dnů před
utkáním jsme přeházeli sestavu, gólmanem počínaje. A myslím si, že všechny ty změny nám přinesly kýžený úspěch. Ustáli jsme počáteční tlak domácích, se kterým jsme počítali, a snažili se
být nebezpeční ze všech příležitostí. Dali jsme gól, který Prostějov donutil se do nás tlačit, a ve
druhé třetině jsme pak odskočili ještě víc. Vyvarovali jsme se tentokrát chyb a splnili všechno, co
jsme si řekli. Klukům patří obrovský dík za celých šedesát minut. A myslím, že takové zápasy jsou
dobrou reklamou Chance ligy.“

Petr DOÈKAL – asistent trenéra HC ZUBR Pøerov

„Jak jsme odehráli naše úvodní dvě přesilovky – to znamená bez pohybu, bez nahrávky i bez
efektivity – tak jsme odehráli celé první dvě třetiny. Soupeř byl aktivnější, kombinačně lepší,
důraznější. A celé to korespondovalo s jeho vedoucím gólem, který padl po naší ztrátě puku
u mantinelu a nevrácení se do obranných pozic. O přestávce po zahajovací části jsme si řekli, že tu
třetinu musíme hodit za hlavu a že to není způsob hry, jakým se chceme doma prezentovat. Ale
opět jsme nepřistoupili k naší přesilovce tak, jak by se slušelo na tolik zkušený tým, a nechali jsme
hosty hloupě skórovat. Poděkování patří pouze fanouškům, kteří se na takový výkon nezasloužili
dívat. Určitě je v týmu dost hráčů, od kterých očekávám úplně jiné představení...“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
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vý. Totálně chyběla účinná palba, s málo
nebezpečnými pokusy Račuka, Luňáka,
Nouzy, Zdráhala či dalších si buď pohodově poradil Klouček, nebo šly mimo. A když
hostující mužstvo přečkalo též poslední
vzepětí elhákáčka s poměrně slušnými
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otázky pro ženu,
co se změnila...

účelu. Při těchto okamžicích mám vždy
pocit, že tato práce má smysl, je to něco,
z čeho se dá čerpat ještě nějakou dobu.
Pokud je tomu na obou stranách, jako
v případě paní Jany, nelze si víc přát.
Velice děkuji všem, kteří se na tomto dílu
PROMĚNY IMAGE podíleli, a už nyní
se těším na další(ho) z vás.“
Za celý tým Aneta Křížová
patronka projektu a redaktorka
servisu pro ženy

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

Vlassalon Andry
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
snádechemextravagance,jednoduchosti, elegance či panku nebo s rázem
luxusu, není problém.To vše a ještě více
vám poskytne Vlassalon, který oplývá
vzdušným a krásným interiérem.
K dispozici vám bude kvalitní vlasová
kosmetika Wella, Tigi S-Faktor, Bed
head, Catwalk, ale i úžasný regenerační
systém od značky L´Oreal. Nechte se
hýčkat od profesionálů, bude nám
ctí o vás pečovat. Srdečně vás zveme
a těšíme se na vaši návštěvu,“ vzkazuje
Andrea Furiaková.
Jiří
Slečka
Productions
zajišťuje kompletní tvorbu
reklamních videí, spotů a promovidea. Kromě komerční produkce
natáčí i hudební klipy. Dále se zabývá
tvorbou originálních svatebních videí
na míru a zároveň tak zachování vzpomínek na jeden z nejkrásnějších
dnů vašeho života. V hotových projektech naleznete nejen samotnou
videoprodukci, ale i služby s ní spojené
včetně zvukové postprodukce nebo
zhotovení audio spotů. Hotové projekty s referencemi najdete na www.
jirislecka.cz. Z vaší myšlenky stvoříme
skutečnost.Těšíme se na vás.
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Jana
Maštalířová

PROMĚNA IMAGE:
HLASTE SE DO
ŘÍJNOVÉHO DÍLU

Optiku Wagner můžete navštívit v sídle prodejny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“vprvnímpatřevedleněkdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
: ;
zraku bez čekání a kompletní servis.
  - ;
Samozřejmostí je profesionální péče
kamarádi,
a poradenství na nejvyšší úrovni.
hledáme
Cílem Optiky Wagner je naprostá
tøeba
spokojenost našich zákazníků.
)
O váš zrak se postará osobně majitel
Radek Wagner a jeho tým. Těšíme se
na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
Seriál PROMĚNA IMAGE PRO- zvykem, kvalitní servis v podání profeobjednání na vyšetření je na
STĚJOVSKÉHO Večerníku se sionálů z Vlassalonu , líčení od studia
www.optikawagner.cz
s příchodem podzimu opět rozjíž- Belleza nebo kosmetického a kadeřv objednávkovém systému.
dí plnou rychlostí. Nejen ženy, ale nického salonu, výběr nového šatníku
Studio Ha – Hana
i muži se tak mohou znovu ucházet v RV FASHION, brýlí v Optice WagOndrejová nabízí
o zážitek, o který se vám postaráme ner a závěrečnou tečkou pak bude takprofesionální a komtéž profesionální focení a natáčení od
přímo královsky!
Co vše vás případně čeká? Nejdří- firmy Jiří Slečka Productions.
plexní ošetření
ve vám vybereme oblečení na míru, Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY
pleti, ale také klid
posléze se o vás postarají prvotřídní IMAGE od Večerníku dopadly vždy a relaxaci, celkové uvolnění a indiprofesionálové v pánském salónu a sa- na jedničku a vítězky neměly jiných viduální přístup. Za pomoci přírodní
motný závěr bude završen profesionál- slov než chvály. Není co ztratit, na- kosmetiky a nejmodernější techním focením. Zkrátka budete fešák, za opak zcela zdarma získáte NOVOU nologie bude vaše pleť prvotřídně
kterým se nejedna žena otočí.
IMAGE a také nezapomenutelný zá- hýčkána. Poskytujeme Mesobotox,
Na dámu je připraven, jak je již naším žitek!
což je účinná redukce vrásek pro ženy
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a posta- starší čtyřiceti let, dále mezoterapii
va) na e-mail: vecernik@pv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte „PRO- na zpevnění pleti a vyhlazení vrásek,
také chemický peeling, ultrazvukové
MĚNA IMAGE” nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
hloubkové čištění, prodlužování řas,
Napište také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásí- líčení, kosmetické čištění a masáž,
te, proč bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kon- v neposlední řadě epilaci. Pečujeme
takt. Hlásit se můžete až do 17. října. Těšíme se na spolupráci s vámi!
o vaše tělo i duši.Těšíme se na viděnou.

„Nejvíc mě vždy dovedou zahřát okamžiky plné upřímné radosti. Najednou
se cítíte naplnění a šťastní, přitom k tomu
stačí tak málo, jako je proměna vzhledu
těch, co si ji přejí. Vřelá a srdečná zpětná vazba paní Jany nás všechny velice
potěšila, protože to je důvod, proč vlastní
proměny pořádáme. Učinit vás šťastnými a najít ve vás třeba to, co jste v sobě
doposud hledali. Jsem ráda, že i zářijový
díl tohoto projektu opět dostál svému
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 Jano, jak se po PROMĚNĚ
IMAGE cítíte? Splnili jsme vaše
přání?
„Jsem strašně překvapená z mého
nového vzhledu. Světlá barva vlasů mě hodně zarazila, je to pro
mě velká změna. Musím přiznat,
že se líbím sama sobě a jsem velice spokojená. Nevěděla jsem, co
přesně mám čekat, výsledek mě
nadchl. Velice mě oslovilo i oblečení, ty nádherné šaty a kabátky ze
mě udělaly úplně někoho jiného.“
(úsměv)
 Co vás na celé proměně nejwer play. Tentokrát neúspěšně. „Je pravda, více překvapilo?
že domácí měli velkou střeleckou převahu „Tak tohle bych ráda vyzdvihla.
i víc vyložených šancí, ale na to se hokej Překvapila mě totiž vysoká pronehraje. Rozhodují góly a v těch jsme se fesionalita a sounáležitost celého
silnému soupeři téměř vyrovnali. Klukům kolektivu, který se na proměně
nemám za tenhle zápas skoro co vytknout. podílí. Byl to koncert a zážitek
Snad jen to, že Motor dvakrát skóroval po sám o sobě, vůbec nepřeháním.
pro něj typických akcích, na které jsme Něco takového jsem zažila snad
hráče předem upozorňovali a připravovali. před třicetI lety, aby byli lidi nejen
Jinak to mančaft odmakal, nebyl daleko od tak ohromně sehraní, ale hlavně ze
bodového zisku,“ ohlížel se Vykoukal za všech vyzařovalo stejné nadšení,
víkendovým výjezdem na druhý konec zápal pro věc a energie. Klobouk dolů!“
 Jak na vás reagovala rodina a známí?
republiky.
„Rodina, známí a kolegové z práce byli nadšení. Slyšela jsem samou chválu,
jak jsem omládla, jak mi to sluší, jaký mám šmrnc... Je to moc fajn pocit. Jen
děti, které máme v rodině, se tvářily tak, že by chtěly zpět svoji maminku a babičku.” (smích)
 Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
„Pokud se vám naskytne něco podobného, nebojte se, nezdráhejte se. Je to
zkušenost, která vás může někam posunout. Myslím, že se hlavně pod proměnou skrývá to, po čem každá žena touží, a sice být tolik opečovávaná.“

První DERBY sezóny Jestřábům vůbec nevyšlo,
jejich led zaslouženě vyloupili jasně lepší Zubři

1:4

Každopádně platí, že mimořádně nepříjemná byla hlavně středeční porážka v 5.
dějství. Zrodila se totiž ve vždy nesmírně
prestižním derby s Přerovem, navíc na
vlastním ledě a naprosto jasným poměrem
1:4. „Už v předchozím utkání na Slavii přišlo varování, a tentokrát se náš herní pokles
potvrdil,“ povzdechl si prostějovský kouč
Jiří Vykoukal. „Po druhém inkasovaném
gólu jsme úplně odešli z ledu, soupeř byl
aktivnější a jasně lepší, mnohem rychleji se
pohyboval i přesněji kombinoval. My jsme
si naopak nebyli schopní přihrát ani na
metr, chyběl nám důraz i všechno ostatní.
Hosté tím pádem zvítězili zcela zaslouženě,“ uznal Vykoukal objektivně.
Že by jeho svěřenci nestačili rivalovi fyzicky? To si lodivod nemyslel. „Problém
byl spíš v psychice, dost rychlé nabrání

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Vcelku vydařený start hokejistů LHK Jestřábi
Prostějov do Chance ligy mužů se poněkud rozplynul. Během
uplynulého týdne totiž ztratili oba náročné duely s kvalitními protivníky a ze solidního pátého místa klesli až na devátou
příčku. Pořadí soutěže je však po pouhých šesti kolech logicky
vyrovnané, tudíž je od druhé pozice dělí jen čtyři body.

Prostějovští hokejisté výsledkově nezvládli těžké bitvy proti
silným soupeřům, ve vyrovnaném pořadí je to stálo hodně míst
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PROSTĚJOVNedělníprogramsedmatřicátýchProstějovských
Hanáckých slavností, které se konaly o předminulém víkendu,
otevřela dechová hudba z Bludova Bludověnka. Její koncert
začal již s úderem osmé hodiny ranní a přilákal hrstku převážně starších lidí. Ti, co přišli, si ovšem vystoupení náramně vychutnali. A pak to šlo ráz naráz pěkně za sebou až do večerní
produkce populární Anety Langerové. Vše jsme podrobně
zmonitorovali v minulém vydání, dnes přinášíme ještě jedno
ohlédnutí.

Původní
reportáž
pro Večerník
Tereza
MACHOVÁ
Dechová hudba Bludověnka disponuje pestrým repertoárem skladeb.
Její početný soubor tak zahrál třeba orchestrální skladbu Noční slzy,
polku Kdo pije dobré vínko od dvojice Václav Maňas mladší a Antonín
Perlička, známou píseň Hallelujah od
Leonarda Cohena v české verzi, Ho-

luběnku od Jiřího Zmožka, Kapku
deště Vladimíra Ondrůška a nakonec
také směs slovenských písní.
Většina návštěvníků pouze seděla
na přistavených lavičkách a nadšeně i trochu zasněně nasávala znějící
hudbu. Na prostějovském náměstí
se ovšem našel i takový pár, který se
nezdráhal předstoupit před pódium
i diváky a před zraky všech tančit na
jednu z písní. „Tančit je samozřejmě
povoleno. Jak vidíte, je to jistý druh terapie a prevence před infarktem. Tak si
pojďte zatančit klidně všichni!“ vyzval
příchozí zpěvák souboru Jan Večeř.

S přibývajícím časem přibývalo i obecenstva. Mnoha lidem se zřejmě nechtělo do chladného rána vstávat. Ale
jakmile se blížil čas dalšího vystoupení, nelenili a na náměstí se objevili…
Po dechové hudbě Bludověnka
na pódiu vystoupily v devět hodin
dětské hanácké folklorní soubory
v komponovaném programu pod názvem Jaro Hané. To už se na náměstí
nahrnuly davy rodičů a příbuzných,
aby podpořily své vystupující ratolesti. K vidění tam byli třeba malí hudebníci z lidové školy umění, dětský
folklorní soubor Malý Kosíř z Kostelce na Hané, dětský hanácký soubor
Kláseček z Kralic na Hané a mnoho
dalších.
Děti z lidové školy umění zahrály a zazpívaly něco z lidové hudby.
Dětský folklorní soubor Malý Kosíř
z Kostelce na Hané zazpíval, zatančil
a zarecitoval lidová rčení a pořekadla.
A Kláseček z Kralic na Hané si zahrál
na listonoše za zpěvu písně Jede, jede
poštovský panáček.
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Programem přitom provázela lidová vypravěčka Marie Pachtová.
Každý soubor uvedla tematickou
průpovídkou, přičemž pojednou
Prostějovany i „vyzkoušela“. „Poštovní schránka na rohu ulice, to není
nějaká lecjaká věc. Kvete modře, lidé
si jí váží velice, svěřují se jí docela.
Psaníčka do ní házejí ze dvou stran,
z jedné smutná a z druhé veselá. Psaníčka jsou bílá jako pel a čekají na
vlaky, lodě a člověka, aby jak čmelák
a vítr je do dálek rozesel, – tam, kde
jsou srdce, blizny červené, schované
v růžovém okvětí. Když na ně psaní
doletí, narostou na nich plody sladké
nebo trpké,“ zarecitovala a poté se

zeptala, zda někdo zná název a autora básně. Odpovědí jí byla Poštovní
schránka od Jiřího Wolkera, načež
Hanačka prohlásila, že Prostějované
u zkoušky uspěli.
Všichni se při hraní, zpívání a tancování dětských hanáckých folklorních
souborů dobře bavili a někteří se i poučili. „Nevěděla jsem, o jakou báseň
jde a kdo ji napsal, ale odteď si to už
budu jistě pamatovat,“ přiznala jedna
z návštěvnic. Celá akce se tedy vydařila na jedničku.
; +  8 <  '!  ! !+=
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„Máme nejsilnìjšího kováøe Moravy,“

„Buďme pyšní, že jsme Hanáci!“ pochlubil se Veèerníku Václav Obr

PROSTĚJOV Bez ní by Hanácké
slavnosti nebyly takové, jaké jsou!
Marie Pachtová, které Hanáci neřeknou nijak jinak než tetička Pachtová,
přijela do Prostějova i letos. Těsně
před svými šestaosmdesátými narozeninami ji a další hosty prostějovských hodů přivítali nejen členové
vedení prostějovského magistrátu,
ale i všichni ostatní, kteří se na roztomilou tetičku náramně těšili.
A Marie Pachtová odpověděla s kouzelným úsměvem i na pár otázek Večerníku.

Exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
yy Nechybíte v Prostějově ani letos,
takže zdravíčko stále slouží?
„A tož to víte, že slouží. Dá se to tak říct,
i když léta přibývají a s nimi i vrásky na
čele. Ale jakmile slyším hanáckó moze-

$  



ko, tož celá obživnu!“
yy Těšila jste se na letošní Hanácké
slavnosti v Prostějově?
„Samozřejmě, jak by ne! Těšila jsem se
velice intenzivně a hrozně ráda. Když je
někdo tak spojen se všemi hanáckými
slavnostmi ve středu Moravy, tak nemůže chybět na žádné. Těší mě celý život
na Hané, děti, mladí lidé, staří. A všichni, kteří se snaží zachovat lidové hanácké
tradice. Možná si to neuvědomujeme,

ale Haná patří ke skvostům nejen celé
Moravy. A žijí tu lidé s dobrým a otevřeným srdcem!“
yy Také vy už patříte k tradicím
nejen prostějovských hodů...
„Já to vím... (úsměv) Ale žili zde nebo
žijí dodnes mnohem slavnější lidé,
kteří Hanou proslavili. Ať už se starali
o taneční spolky, řemeslná umění nebo
národopisné soubory. Například kdysi
Honza Kadlec nebo Helenka Kršková
a další. Ti měli dar objevovat z historie
Hané mnohé věci pro současnost. A já
jsem velice ráda, že v jejich práci mohu
tak trošku pokračovat i já.“
yy Co byste vzkázala návštěvníkům
Hanáckých slavností?
„Ať si váží toho, že jsou Hanáci! Haná je
překrásný kousek naší české a moravské
země a každý by měl být pyšný na to, že
je součástí tohoto skvostného národa.“
yy Štrngnete si skleničkou slivovice
s paní primátorkou?
„No šmankotke, jistě že si spolu připijeme na zdar Hanáckých slavností! Co by
to byly jinak za hody? Paní primátorka
je švarná děvčica!“ (směje se)

Navíc k tomu všemu je zveme k nám na
zámek či do Muzea historických kočárů
v Čechách pod Kosířem.“
yy Měl jste ale připraveno ještě jedno
překvapení...
„Odpoledne dorazil nejsilnější kovář
z celé Moravy. Je to taková naše perlička.
Na jednom prstu unese padesátikilovou
kovadlinu! Je to osoba tohoto regionu
$   
znají. Jde o člověka, který
Michal KADLEC výrobu železných i dřevěných součástí abylidéměljejoddobře
města dostat cenu pro nejlepyy Jste neodmyslitelnou součástí pro- kočárů a mnohé další. Lidé se o staré prá- šího řemeslníka. Jirka Kovář podkovář ze
stějovských hodů, takže ani letos jste ce živě zajímají, což nás těší dvojnásob. Smržic by si to určitě zasloužil!“
neváhali s přijetím pozvání?
„Ani vteřinu. U takové hanácké slávy přece nemůžeme chybět! Navíc jsme letošní
projížďky historickým kočárem obohatili. Vloni celé Hanácké slavnosti propršely,
takže jsme s novinkou mohli přijít až letos. Pro ty nejmenší špunty jsme přivezli
i malé koníčky na kolečkách.“
yy Váš stánek ale nabízí lidem mnohem víc...
„Velice rádi ukazujeme návštěvníkům
hodů ukázky starých dobrých řemesel.
Například starokovářské zpracování
listových per na kočáry, opravy svítilen,
PROSTĚJOV Obrovský srdcař a vyznavač dávných řemesel. Václav Obr,
majitel Muzea historických kočárů
v Čechách pod Kosířem, nemohl
pochopitelně na Hanáckých slavnostech v Prostějově chybět ani letos.
Pár minutek ke krátkému rozhovoru
věnoval předminulou neděli před polednem i Večerníku.

Radnice s věží se otevřela veřejnosti
Jakub ČERMÁK
Plány postavit Novou radnici, která je
nyní dominantou náměstí T. G. Masaryka, vznikly v letech 1909–1911. Jejich autorem byl profesor techniky z Brna Karel
Hugo Kepka. Se stavbou se začalo hned
v posledním jmenovaném roce a dokončena byla roku 1914. Celá stavba vznikla
rozhodnutím městského zastupitelstva

za přispění především prostějovských
stavitelů Rudolfa Konečného a Josefa
Nedělníka, sochaře Josefa Bernauera, autorem štuk byl Vladimír Pleský a nábytek
dodal Robert Kořalka.
Při pohledu na radnici zaujme její řešení
s věží, asymetricky stojící vpravo od vstupu. Pyšní se výškou 66 metrů, je ozdobena měděnou kopulí a její součástí je orloj.
Věž původně měla stát uprostřed, důvod,
proč se tak nestalo, je ten, že před stavbou
radnice byly vykoupeny jen dva domy a
jejich pozemky, na jejichž místě dnes radnice stojí. Byly postaveny věž a levé křídlo. Pravé křídlo se dostavět již nepodařilo,
protože třetí dům, kde křídlo mělo stát,
se vykoupit nezdařilo. Kolem hlavního
schodiště je vidět bohatá dekorace, stejně
tak v reprezentačních místnostech v prvním a druhém patře. Stěny jsou většinou

obloženy dřevem, torgamentem či umělým mramorem a krby jsou zhotoveny z
kararského mramoru. Při vstupní straně
radnice jsou umístěny pamětní desky
věnované Edmundu Husserlovi a Matěji
Rejskovi.

„Vevnitř to je moc pěkné, jsem ráda, že se
mohu podívat dovnitř a také do prostoru, kam se normálně člověk nedostane.
Bydlím v Prostějově celý život, ale tady
jsem poprvé, takže si to mohu odškrtnout,“ prozradila Večerníku paní Miluše.
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PROSTĚJOV Zajímavou návštěvou
si mohli všichni zpestřit místní hody.
Prostějovská radnice se v rámci slavností otevřela veřejnosti a zájemci o
prohlídku mohli nahlédnout do vnitřních prostorů budovy nebo se jít podívat přímo na radniční věž. O prohlídky byl velký zájem, proto bylo potřeba
si dopředu zarezervovat místo. Také
Večerník se zašel podívat dovnitř.

Pondělí 24. září 2018
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KONICE Jeden hráčský transfer last minute upekli funkcionáři
Konice a Jesence. Mezi těmito dvěma spřátelenými oddíly se
z I.A třídy na půl roku vydává o patro níž Petr Bross, premiéru si brzy pětatřicetiletý forvard odbyl již v souboji proti Velké
Bystřici.
„Poslední dobou ho trápilo vícero zranění a odchází se tam na vlastní žádost rozehrát.
Je to i reakce na příchod Martina Lišky a uzdravení několika hráčů, kdy mám k dispozici hned sedm náhradníků,“ vysvětloval změnu hlavní kouč Konice a současně střední
obránce jeseneckého mančaftu Petr Ullmann.
Jeho vrstevník v minulosti prošel Chomoutovem, 1.HFK Olomouc, Štěpánovem u Olomouce, Pňovicemi, Lipníkem nad Bečvou, Bedihoští, Kralicemi na Hané a Lipovou. V
tomto ročníku naskočil ve druhé nejvyšší krajské soutěži do čtyř zápasů, avšak na trávníku
strávil pouze třiadvacet minut, při svém debutu v „B“ skupině I.B třídy stihl druhý poločas.
Na konické marodce i dál zůstávají gólman Jaroslav Vévoda a obránci Jaromír Rus s Michalem Ošťádalem, naopak smolař závěru loňského ročníku Filip Drešr je už zpět. Proti
Haňovicím odehrál závěrečnou čtvrthodinku. „Noha drží a může dohánět tréninkové
manko. Věříme, že pro nás bude opět posilou,“ těší se z návratu velké opory šestatřicetiletý Ullmann.



 
BROSS JDE
DO JESENCE

K9Z- H

První třetina zápasů  12. 7,18, 9 2 3,:0

uzavřou fotbalisté



MARKA


vůbec nevypadají špatně, drží se
v horní polovině tabulky a odehrály
některé velmi vydařené zápasy. Ceněné jsou zejména domácí vítězství
nad Českými Budějovicemi, vítězství v Třinci nebo domácí remíza
se Zbrojovkou Brno, nad níž po
prvním poločase perníkáři vedli.
Pardubice si tak udržely domácí neporazitelnost, přestože hrály téměř
celý druhý poločas v deseti. Víc než
jednu branku ale sestava Letáček –
Prosek, Šejvl, Klíma, T. Čelůstka
– Kovář, Jeřábek, Tischler (84. Mužík), A. Fousek – P. Černý (90+3.
Kopřiva), Petráň (52. Čmelík) soupeři nepovolila.
Právě obránce Prosek tak bude Pardubicím určitě chybět, u domácích
se otazník vznáší nad připraveností
stopera Tomáše Janíčka. Utkání 10.
kola F:NL je na programu tuto sobotu 29. Září od 16:30 hodin v areálu SCM Za Místním nádražím.
(tok)

rubriky
Večerníku
Úspěšný vstup házenkářů do nové
sezony! Prostějovský tým si hned na
úvod připsal první bod proti rezervě
Maloměřic, kostelecký výběr dokonce nemilosrdně a rozdílem dvou tříd
přejel Dolní Cerekev na její půdě.
Novým koučům tak vyšly premiéry.

9
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MAJSTRŠTYK:

1.SK s Pardubicemi
PROSTĚJOV S koncem měsíce září bude dokončena první
třetina programu aktuálního
ročníku Fortuna:národní ligy
2018/2019. A prostějovští fotbalisté si zatím nevedou vůbec
špatně. Naposledy sice zaváhali
v Sokolově, ale chuť si ze stále
solidního sedmého místa tabulky
budou moci napravit doma s fotbalisty z města perníku. Pardubice však patří v posledních letech
ke špičce druhé nejvyšší soutěže,
tudíž dorazí na Hanou v roli mírného favorita.
O jedno kolo později svedl oba
týmy dohromady předloňský ročník. Na pardubickou návštěvu
vzpomínají v Prostějově v dobrém,
protože šlo o první tým, s kterým
tehdejší eskáčko uhrálo tři body.
Průběh utkání byl překvapivě jednoznačný, už do poločasu si připsali
branky Machynek a Skwarczek.
Hosté se po přestávce mohli dostat do zápasu, jenže Kofroň chytil
penaltu, a Machálek pak pečetil výsledek. Venku na jaře to ovšem byla
v Polabí jiná káva, domácí vedli po
deseti minutách 3:0 a byl z toho nakonec pětibrankový debakl.
Ani v letošním ročníku Pardubice

33

PROSTĚJOV V příjemné a uvolněné atmosféře proběhlo před nákupním centrem ZLATÁ BRÁNA
setkání basketbalového týmu BK
Olomoucko s fanoušky krátce před
startem nové sezóny. Při autogramiádě se vypsalo všech dvanáct
propisovacích per, během soutěží
ve střelbě na koš se pak rozdaly
všechny připravené ceny od BK

+C

Olomoucko a uvedeného nákupní- ditel BK Olomoucko Michal Pekárek.
V průběhu autogramiády si na prostranho centra.
před obchodním domem zatrénoLadislav VALNÝ ství
vali mladí basketbalisté BCM Orli Pros„Chtěli jsme lidem představit nový tějov. Také tímto způsobem se potvrdilo,
tým, který bude v lize bojovat o co nej- že mládežnický klub a elitní celek z Kolepší výsledky a to se povedlo. Věřím, operativa NBL patří k sobě. „Úzce spolu
že fanoušci nám to oplatí a budou nás spolupracujeme, máme přátelské vztahy.
chodit povzbuzovat do haly při mis- Všechny spojuje láska k basketbalu,“ potrovských zápasech,“ řekl sportovní ře- znamenal s úsměvem Pekárek.

DEBAKL:
Pro prohru se Sokolovem si dojeli hráči 1. SK Prostějov skoro přes
celou republiku. Zápas na půdě
soupeře nezvládli, když nevstřelili
ani jednu branku, zato tři si odvezli.
Po cestě domů, která trvala několik
hodin, tak měli určitě o čem přemýšlet...
3. `

6

Šest zápasů, šest výher. Držovice
vlétly do okresního přeboru jako
uragán a zatím válcují každého
soupeře, co se jim připlete do cesty.
Vypadá to, že šestka není rozhodně
jejich konečné číslo.
874`
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Bývalo to před lety oblíbené slovní spojení: Prostějov = město sportu. Potom jako by trochu utichlo
nebo nebylo tak často používané. Ale poslední dobou opět začíná hlasitěji znít.
Ani není divu, když se tolika sportovním reprezentantům odsud – týmovým i individuálním – velice
daří. Přitom vlajkovou lodí se teď dost nečekaně stal
fotbal zásluhou toho, jak muži 1.SK Prostějov senzačně atakují elitní příčky v druhé nejvyšší soutěži
ČR.
Krok za krokem se absolutní špičce na téže kvalitativní úrovni blíží hokejoví Jestřábi, stále větší ambice
mají basketbalisté BK Olomoucko a hojně diskutovaným tématem je, jak si po deseti mistrovských
titulech v řadě povedou oslabené volejbalistky prostějovského VK.
Pak tu samozřejmě máme vynikající TK AGROFERT, skvělé parašutisty ASO Dukla i raftaře Tomi-Remont, nemluvě o menších sportech jako třeba
nohejbal či korfbal. Osobně mám z každého dalšího
úspěchu velkou radost a všem přeji, ať se jim daří pokud možno stále.

Česká volejbalová sezóna 2018/2019 v dospělé kategorii ještě nezačala, přesto se na palubovkách děje
mnoho zajímavého. Hrají se totiž přípravné turnaje a
v rámci nich soupeři poměřují svou aktuální sílu po
letních změnách v hráčských kádrech.
Jedna taková konfrontace nyní byla dost ostře sledovaná. V rámci mezinárodního turnaje O pohár primátora statutárního města Olomouc se totiž utkaly ženy
VK Prostějov, které v posledních letech neomylně
sbíraly extraligová zlata, s olomouckým UP, jež na ně
především v posledních ročnících marně dotíralo.
Jak je všeobecně známo, momentálně se role papírově obrátily, neboť výběr PV od jara citelně oslabil
a kolektiv OL naopak posílil. A vzhledem k panující
rivalitě každého zajímalo, jak dopadne první střet v
jiných personálních podmínkách.
Sice šlo jen o přátelák, ale oboustranné napětí bylo
i tak cítit. A rozhodně se bojovalo o víc, než je u
běžných přípravných duelů zvykem. Olomoučanky
nakonec zvítězily 3:2, což napovídá, že to v ostré soutěži nemusí mít s plánovaným útokem na vrchol tak
jednoduché.

Chcete vědět, který z měsíců celého kalendářního roku je nejvíc nabitý sportovními událostmi?
Z vlastní dlouholeté zkušenosti říkám, že jednoznačně září. Nevím, jestli to platí pro celou ČR, ale
na Prostějovsku to tak je naprosto bez debat.
Však posuďte sami. Všechny fotbalové soutěže už jsou
v plném proudu, k tomu začínají i hokejové s dospělou
účastí LHK Jestřábi a mládežnickou SK 1913. Přípravnými zápasy či turnaji se probouzí k životu týmové
sporty halové, tedy basketbal, volejbal, házená atd.
No a k tomu se vždy doslova roztrhne pytel s různými jednorázovými akcemi. Namátkou mohu
zmínit třeba cyklistický Memoriál Otmara Malečka, parašutistické mistrovství světa v nové disciplíně wingsuit-flying, Hanácké hodové box (vše
v Prostějově) či národní šampionát v orientačním
běhu (v Kladkách) nebo ze včerejška nejčerstvější
Velkou cenu města Prostějova v atletice.
Jmenoval jsem pouze klání, o nichž sám píšu, a
přesto to byla docela smršť. Z hlediska pracovního
vytížení se po pravdě těším, že teď nastane aspoň
trochu větší klid.


 
      
       
 !"   !  !
   #  $# %& 
#  '& ! (

4 `

KAREL HNÍK
Sen každého sportovce je jednou reprezentovat i svoji zemi. Ne každému se to
však poštěstí i přes veškerou dřinu při
tréninku. Prostějovský cyklista si však za
své výkony pozvánku do národního týmu
vysloužil a odjel tak jako jediný vyslance
PARDUS-TUFO v kategorii Elite na MS
do rakouského Innsbrucku.

Foto: internet
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MARTIN SUS
V zápase s jednoznačným nepříznivým průběhem
asi nevyberete hráče vyčnívajícího nad šedý průměr.
V případě zkušeného stopera nebo defenzivnéího
středopolaře je ale potřeba ocenit morálně-volní
vlastnosti, zodpovědnost k týmu a spoluhráčům,
protože nastoupil bez adekvátního chrániče
obličeje a vzal tak na sebe riziko především
při často podstupovaných hlavičkových
soubojích. Je dobře, že se při nich nic
vážného nepřihodilo.

aneb

„Do Sokolova jsme samozřejmě jeli s jistou taktikou, která ale v druhé minutě, kdy jsme
dostali branku, vzala za své. Domácí to samozřejmě nakoplo a nám se zápas se vším
všudy nepovedl. Jednou za čas takový zápas asi přijde, my jsme přece jen měli tři vítězství
za sebou. Teď to možná na nás trochu dopadlo. O poločasu jsme se ještě snažili hecovat,
že s tím něco uděláme, možná se i druhý poločas malinko zlepšil, jenže naše snaha nevyprodukovala žádnou šanci, bylo to z naší strany tentokrát takové nemastné, neslané.
K zápasu si musíme počátkem týdne něco říci, rozebrat si jej, aby se něco podobného už
neopakovalo a domácí zápas s Pardubicemi zvládli. Přijede totiž zase jeden z nejkvalitnějších soupeřů, takže je potřeba se vrátit ke hře, kterou jsme předvedli třeba proti Ústí.
S výkonem proti Sokolovu bychom ani doma neuspěli. Pokud jsme třeba trochu létali
krapet nad zemí, mělo by nás to vrátit k tomu, co nás zdobilo v předchozích zápasech.“
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

MINIŠPÍL
ZNÁMKA
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Zápas jsem sledoval na dálku
a bezprostředně po něm mluvil
s trenérem. Shodli jsme se na tom,
že nás utkání vůbec nezastihlo
v dobré formě, většina hráčů podala spíše podprůměrné výkony.
Tentokrát jsme vyprodukovali
chyby, které jsme dělávali kdysi.
Těžko spekulovat, jestli to bylo
špatnou koncentrovaností na
zápas. Musíme samozřejmě respektovat sílu soupeře. Za chyby
soupeři v druhé lize prostě trestají,
pokud je budeme dělat, prohrajeme s každým. Do tohoto kola
jsme podobné chyby neudělali.
Doufám, že si z toho vezmeme
ponaučení, že se musíme vrátit
k tomu, jak jsme hráli. Poctivě,
agresivně, zodpovědně. Takže
žádnou paniku, utkání
důkladně rozebrat a vrátit se
na tu správnou vlnu.
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Zásadní moment utkání, brzký
gól ovlivnil celý jeho další průběh.



PROSTĚJOV Vítězná šňůra prostějovských fotbalistů ve
Fortuna:Národní lize vzala o uplynulém víkendu za své. Je potřeba ale zdůraznit, že s pravidelným sběrem tří bodů nikdo
před sezónou nepočítal a při pohledu na tabulku, sice velmi
příjemném, se fotbalový expert neubránil dojmu, že eskáčko
figuruje přece jen výše, než odpovídá objektivním možnostem.
Zápas v Sokolově tak leccos srovnal, zároveň dal hráčům nový
impuls do tvrdé práce. V tabulce druhé nejvyšší soutěže klesl
1.SK Prostějov na sedmou příčku.

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

udělal kouč Oldřich Machala na pravé straně zálohy, kde Biolka nahradil
Machynek.
pro Večerník
Lodivod Machala je známý detailní
studií soupeře. Od svého zdroje Večer- ) D /5   !  #  % 8 ":
ník ví, že dvojice trenérů před zápasem
   
Foto: fksokolov.cz
ještě „představí“ hráčům jmenovitě
předpokládané protějšky na straně
Cesta do Sokolova není příjemná už soupeře. Nejhorší je ale nastoupit s dajen z toho pohledu, že devadesátimi- nou taktikou na hřiště a v samém úvoTomáš KALÁB
nutový zápas spotřebuje nejméně tři- du inkasovat branku. Pak je veškerá
Na první zápas v Sokolově před dvěma lety nemá nikdo ze zúčastněných
cet hodin mimo Prostějov. Přespání předchozí příprava vlastně k ničemu.
příliš dobré vzpomínky. Úmorné cestování, hotelové spaní, které nemůže
v západních Čechách je samozřejmě Přesně to se stalo Hanákům v Soko- nikdy nahradit to domácí, bod na obzoru mizející šest minut před koncem.
nezbytné, možná bylo v tomto případě lově a na důrazně hrající domácí na- Letos se vzpomínky vůbec nezlepší. Myšlenky na bodový zisk vzaly reálně
až příliš vydatné, protože hráči začátek jednou nebyla protizbraň. Výsledkem za své už během první půle, pocit ztraceného půldruhého dne je tak znozápasu prostě nezachytili.
byla nejen nejvyšší prohra v této sezó- vu intenzivnější. Horší je, že se vrátily okamžiky z předminulé sezóny, kdy
Do západních Čech nakonec nevážil ně, ale i tomu odpovídající bezkrevný hráči soupeřům branky téměř nabídli. Žádný gól nepadl po vypracované
cestu stoper Tomáš Janíček, který po výkon, který nemohl diváky ničím za- akci domácích, každá situace se dala vyřešit tak, aby míč v síti za Brédou
zranění ještě přece jen není připraven ujmout. „Takové góly musím ubránit, neskončil. Z tohoto je třeba si vzít zásadní ponaučení a hrát opět zodpoplnohodnotně nastoupit do zápasu. i kdybych neviděl,“ shrnul po zápase vědně v celoplošné defenzivě. Vrátit se prostě ke kořenům.
Nabízela se tak totožná sestava, která trenér Oldřich Machala.
bicím. Přijet s prázdnou zvenku se Hráči si budou muset s trenéry dobře
sehrála vyrovnanou domácí partii Už tuto sobotu čeká Machalovy čas od času stává, vyhrát doma ale rozebrat kritické momenty zápasu
s Ústím nad Labem. Jedinou změnu svěřence další zápas proti Pardu- patří takříkajíc k dobrým mravům. v Sokolově a poučit se z chyb, které
ovlivnily průběh utkání. Pardubice
OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019
zažívají letos výborný vstup do sezóny a nebude jednoduché je donutit,
aby v Prostějově nechaly nějaké ty
body.
Utkání 10. kola F:NL je na
programu v sobotu 29. září od
16:30 hodin. Hrát se bude v areálu SCM Za Místním nádražím
v Prostějově.
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FRANTIŠKA JURY

Fotbalisté Prostějova utrpěli debakl na Západě Čech

Tomáš
KALÁB

pohledem karla kroupy
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Pondělí 24. září 2018
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Prostějov (tok) - Trenér Suchopárek
do výběru U19 nominoval Davida Píchala, který nastoupil do obou zápasů
v reprezentační přestávce. V Nizozemsku odehrál druhý poločas a nezabránil
porážce 1:5, ve Švýcarsku se zapojil do
utkání od první minuty a k výhře 5:0
přispěl jedním gólem. Dle slov trenéra
Suchopárka patřil k nejlepším hráčům
výběru. Pozvánku do výběru U15 obdržel také brankář Ondra Mikeš a mezi
náhradníky stejného výběru byl zařazen David Zbožínek.

(! /  "0 B0 
Prostějov (tok) – V rozehraných mládežnických soutěžích se mladým prostějovským nadějím v žádné z kategorií
příliš nedaří. Všechny týmy patří v tabulkách v lepším případě k průměru.

B SOK
1.SK PV

3
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PROSTĚJOV Druhá mise na
opačný konec republiky vyšla
stejně jako před dvěma lety bodově na prázdno. Ráz sobotnímu
střetnutí, které začalo již v 10:15
hodin, dala brzká branka domácích. Z takového úderu se eskáčko nedokázalo v dalším průběhu
vzpamatovat. Baník byl lepší ve
všech herních činnostech a duel 9.
kola Fortuna:Národní ligy měl jasně pod kontrolou. Jednoznačným
vyjádřením poměru sil je konečný
rozdíl třídy ve skóre. Sokolovští
totiž druhou trefu přidali ještě do
přestávky, poslední úder si schovali na závěrečnou desetiminutovku.
Utkání sice začalo výkopem hostí,
ovšem ti u míče dlouho nezůstali.
Naopak se po levé straně už po minutě hry prosmýkl kolem Suse Liener,

chtěl technicky obstřelit Brédu, jenže
ten vyrazil míč přímo k dobíhajícímu
Adamu Ševčíkovi, který pohodlně do
prázdné branky otevřel skóre - 1:0.
Odpovědět mohl po pěti minutách
Kroupa, kterému načechral míč do
vápna Machynek, jenže kapitán Prostějova hlavičkoval přímo do náruče
Belaně. Další ofenzivní pokusy Moravanů končily ještě před šestnáctkou
a iniciativa byla na kopačkách domácích. Ti se zasloužené odměny dočkali
po pětadvaceti minutách hry, když si
na centr zprava naskočil nikým neatakovaný Liener a hlavičku umístil
mimo dosah efektně, leč neefektivně
skákajícího brankáře Brédy – 2:0. Ke
konci prvního poločasu se eskáčko
přece jen více objevovalo na míči, jenže z rychlého kontru se málem uplatnil Vávra, který přízemní střelou přes
obránce jen těsně minul tyč Brédovy
branky. Na druhé straně dostal průnikovou přihrávku na pravou stranu Machynek, jenže jeho střílený centr prošel
nikým nedotčen až za brankovou čáru.
Eskáčko vstoupilo do druhého polo-

KP83)2)(+7)&Q7U
Pavel HORVÁTH - FK Baník Sokolov
slova kouče nebyla do uzávěrky vydání k dispozici

Oldøich MACHALA - 1.SK Prostìjov:
„Po takovém výsledku nemůže být hodnocení příznivé... Byli jsme svědky našeho
zatím nejhoršího výkonu v této sezóně. Když jsem se podíval znovu na obdržené
branky, šlo o situace, kterým šlo jednoznačně lehce zabránit. Při prvním gólu hrálo
roli zakopnutí či špatný pohyb obránce, v druhém případě špatně odhlavičkovaný
míč, kdy se dala dát třeba malá domů, v posledním případě jsme soupeři přihráli sami
ze standardní situace. Všechno triviální chyby! Jenže my do zápasu vůbec vstoupili
špatně, dostali jsme v druhé minutě gól a pak je celá taktika, kterou máme, vlastně
zbytečná. Domácí byli jednoznačně agresivnější, to, co nás zdobilo předchozích osm
zápasů, kdy jsme vyhrávali souboje, tam bohužel nebylo. Musíme si ukázat chyby,
které jsme udělali, a zase začít bojovat. Kromě základní osy mužstva podala většina
hráčů podprůměrný výkon, s tím se samozřejmě nedá vyhrávat.“

času podstatně aktivněji, jenže výsledkem byla jen Koudelkova nepřesná
střela z dálky. Na druhé straně to zkoušel Mejdr, jeho pokus nebyl pro Brédu
nikterak nebezpečný. Prostějov se snažil aspoň o kontaktní branku, dobrá
příležitost přišla po faulu na Koudelku
těsně před šestnáctkou. Sám postižený
nastřelil pouze zeď, odražený balón
z voleje napálil těsně vedle branky Machynek.

Sokolov nadále precizně bránil
a nejen to. Deset minut před koncem
obrana sice odvrátila Vávrův centr,
v půlkruhu před šestnáctkou se do
míče ovšem opřel opět Liener a parádní střelou do horního rohu Brédovy branky pečetil výsledek – 3:0.
(tok)
Statistiky z utkání
a výsledkový servis
F:NL najdete na straně 26

„Létalo nám to do vápna ze všech stran,“

přiznává stoper Martin Sus
PROSTĚJOV Utkání v Sokolově bylo co do defenzivy poměrně
složité. Obrana byla pod neustálým tlakem a stoperům museli vypomáhat také krajní obránci. Domácí využili své převahy a nabídnutých příležitostí, načež jednoznačně vyhráli. Pro Martina Suse
(na snímku) byl zápas náročný hned dvakrát...

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
yy Přes nepříjemné zranění v obličeji v domácím utkání s Ústím
nad Labem jste nastoupil bez
chrániče nosu. Bylo to vaše rozhodnutí?

„Měl jsem na výběr nějaké tři masky.
Jednu mám dokonce svoji, kterou mně
dělali ještě v Brně, když jsem si také zlomil nos. Jenže tu když si nasadím, tak
špatně vidím. Raději jsem tedy hrál bez
masky, protože ty další také nebyly úplně ideální. Nechtěl jsem to ani tejpovat,
protože by to soupeř mohl okamžitě
využít. Naštěstí se nic nestalo.“
yy Přesto chodit do častých hlavičkových soubojů s rizikem asi nebylo
moc příjemné?

„Když jdu do hlavičkového souboje, tak
se soustředím na balón, a když mě do
nosu někdo nedrbne, nebo já do toho
nejdu nějak špatně, tak to vůbec nebolí.“
yy K zápasu s takovým průběhem
a výsledkem se asi mnoho říci nedá...
„Sokolov byl od začátku až do konce
jasně lepší, my jsme si v podstatě nevytvořili jedinou šanci, zatímco soupeř dal
tři branky. Lítalo to do vápna ze všech
stran. Utkání se nám prostě nepovedlo
od začátku až do konce.“
yy Sokolov se evidentně prezentoval
lepší hrou, než by se dalo podle dosavadních výkonů očekávat.
„Myslím si, že domácí byli v tomto
utkání tak trochu pod tlakem, protože
už museli udělat nějaký výsledek, což

Foto: Josef Popelka

se jim povedlo. Hráli to, co jsme jim dovolili, a my jim v tomto případě dovolili
strašně moc, zatímco dopředu jsme si
nevytvořili nic.“
yy Může být takové jedno nepovedené utkání v něčem pozitivní?
„Je pravda, že kdybychom uhráli výhru
v Sokolově, sahali bychom doslova po
čele tabulky, což před sezónou opravdu
nikdo nečekal. Teď je důležité se vrátit ke hře, kterou jsme praktikovali na
začátku, poctivý, agresivní fotbal, který
nám jde.“

Pondělí 24. září 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

KLENOVICE PŘEMOHLY HANOU AŽ NA PENALTY „Postupem času
Favorit přišel o tři body v závěru, v rozstřelu měl pevnější nervy

KLENOVICE Osmým dějstvím pokračovala skupina „A“ Smoos
I.B.třídy Olomouckého KFS, které přineslo v rámci prostějovského regionu zajímavé derby Klenovic na Hané s legendárním oddílem TJ
Haná Prostějov. Tyto souboje bývají tradičně velmi vypjaté a nejinak
tomu bylo i tentokrát, kdy se hrálo nad devadesát minut, ale ani nastavený čas nerozhodl o vítězi prestižního souboje. Roli favorita nakonec
přece jen potvrdili domácí, avšak spokojen odjížděl i soubor druhého
nejsilnějšího prostějovského týmu, který zatím v této sezóně získává
body jen sporadicky. V sobotním odpoledni se mu to povedlo, remíza
1:1 má svoji hodnotu. V penaltové loterii již točili kolo domácí. Večerník
vše sledoval pěkně zblízka v rámci svého víkendového šlágru.

EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
6 
Jak jsme již naznačili, Haná Prostějov
zatím nemohla nad svými výkony
v podzimní sezóně jásat. Tomu logicky odpovídalo i její postavení v tabulce, kde se v současné chvíli pohybují
na samém chvostu. Je tak zřejmé, že
je budou po dvou letech znovu zaměstnávat spíše záchranářské práce.
To Klenovice zaujímají v průběžném
pořadí druhé místo a tlačí se na svého
největšího soka, prozatím suverénní
Sokol v Pivíně. Favorit tohoto duelu
tak byl jasný.

 !
Klenovice nenechaly od prvních
minut nikoho na pochybách, že to
s vítězstvím před domácím publikem
myslí vážně. Soupeři prakticky nepůjčily balón, avšak náznaky šancí nebyli
domácí plejeři schopní dotáhnout do
finální fáze a jejich střelecké pokusy
z nepřipravených pozic tak brankáře Maráka významně neohrožovaly.
Nicméně i tak se domácí dokázali dostat do vedení, které udrželi do konce
prvního poločasu.
Haná po přestávce nic nevzdala a často se jí dařilo zatlačit soupeře před

jeho pokutové území. Převahu však
nedokázala přetavit v branku, za což
mohla i několikrát hodně nepřesná
koncovka. Klenovičtí se v poslední
dvacetiminutovce rozhodli vsadit na
jednu kartu, kdy chtěli velkým tlakem
rozhodnout utkání a přidat druhý gól.
Byli to však hosté, kterým se podařilo pár minut před koncem srovnat.
A jelikož ve zbývajících minutách už
nechtěl nikdo riskovat, dospělo utkání
do penaltového rozstřelu. V něm byli
šťastnější domácí, kteří se ani jednou
nemýlili a těšili se tak z bodu navíc.

%!  /"
Skóre zápasu se měnilo už v 16. minutě,
kdy Jan Všianský nedal brankáři Marákovi šanci a poslal domácí utěšenou
ranou do vedení – 1:0. Klenovičtí se
prezentovali rychlým a kombinačním
fotbalem, nicméně ostatní příležitosti
končily většinou nepřesnou koncovkou, což platilo i opačně. Výraznější
šance na sebe tentokrát nechaly čekat až
do druhé půle, kdy v 60. minutě vyslal
Martin César parádní střelu, ale tentokrát byl Marák na místě a připraven.
Tlak domácích byl hlavně v poslední
dvacetiminutovce úporný, ale byli to
hosté, kdo zničehonic udeřil. Celkem
nápadný a dost vysoký centr poslal do
vápna Martinák z pravé strany. Vše nasvědčovalo tomu, že si míč stáhne do
náruče Pokorný, zvlášť když na to měl
spoustu času. Výrazně však podcenil
osobní souboj s Michalem Čermákem,
nechal se předskočit a hostující obránce

fP+Pg53)7V)

se zlepšujeme,“

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

pronesl střelec Michal Čermák

KLENOVICE NA HANÉ Jeho
práce je během zápasu spíše
defenzivní, ale útočné choutky
v sobě nezapře. A byl to právě on, kdo v sobotním derby
< !(T ;  "  "'!'    )  <   vstřelil důležitý gól, který Hané
!     (      #'
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nakonec přinesl bod na horké
i se štěstím hlavou vyrovnal skóre – 1:1. každé znamenaly ohrožení branky. Ke půdě Klenovic. Michal Čermák
(na snímku) se v exkluzivním
Psala se 72. minuta a tento gól si brankář škodě Sokola, že to tam nespadlo.
rozhovoru rozpovídal nejen
Klenovic za rámeček rozhodně nedá...
%



o zápase, ale i o zlepšující se hře
Hned po dvou minutách mohl poslat
svého týmu.
zpět do vedení Klenovice César, jeho
volný přímý kop ale Marák konečky Fotbalový zápas nebyl jedinou akcí,
prstu vytáhnul a zachránil tak bod pro která v klenovickém areálu probíhala. Jakub ČERMÁK
Oslava kousek od hřiště přivábila na bb Jak byste zhodnotil tento
Prostějovské.
Penaltová loterie nezačala dobře pro další dvě desítky lidí, kteří kulatému duel?
Hanou. Hned první pokus skončil na nesmyslu neodolali. Hlasitá hudba „Z naší strany to byl kvalitní výkon
břevně a Michal Trnavský se marně mohla na hráče působit negativně celého mužstva. Tentokrát jsme
chytal za hlavu. Do čtvrté série pak a vytrhnout je z koncentrace, což se ale hráli dobře odzadu, ale opět jsme
byli střelci stoprocentní, následně se nakonec naštěstí nestalo. To spíše způ- neproměnili šance, které jsme si
ale projevila letošní smůla Hané v roz- sobila vůně pečeného prasete, která zvládli vytvořit. Kdybychom byli
střelu, když podruhé nastřelil břevno byla cítit po celém hřišti a nejednomu lepší v zakončení, máme mnohem
více bodů.“
Makowski a o vítězi bylo rozhodnuto hráči i fanouškovi se sbíhaly sliny.
bb Tentokrát to bylo hodně
- 2:1.
5 ^0  
o neproměňování šancí na obou
P ! 
stranách...
Kulisa krásného stánku v Klenovicích „Určitě to chtělo v některých situaHráčem utkání se tentokrát jasně stal už je sama o sobě dobrá. Příchozí fa- cích zachovat více chladnou hlavu
klenovický Tomáš Rozehnal. Domácí noušci svůj domácí tým poctivě pod- a hrát více rozvážně. To by to pak
playmaker byl u všeho důležitého, co porovali a pod jejich pohledy to neměli mohlo dopadnout lépe. Radost ale
se dělo na útočné polovině. Jeho spo- rozhodčí vůbec lehké. Také si sem tam máme z toho, že jsme hráli dobře
luhráči mohli těžit z dokonalého pře- něco vyslechli, na což jsou ale už určitě vzadu, protože na začátku soutěže
hledu o hře a kvalitních přihrávek do zvyklí. Vítězný penaltový rozstřel pak jsme v několika zápasech inkasovolných prostorů. I standardní situace domácí obecenstvo ocenilo závěreč- vali až moc branek.“
v jeho podání byly nebezpečné a po- ným potleskem jako poděkování týmu. bb Bylo vidět, že v obraně pano-
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val už větší klid a přehled?
„To je to, co nám v předchozích
zápasech chybělo a na tom hlavně
musíme stavět v dalších zápasech.
Neinkasovat a být produktivní
v útoku.“
bb V letošním ročníku není penaltový rozstřel rozhodně vaše
oblíbená disciplína...
,„Minulou sezónu jsme v nich měli
mnohem větší štěstí, to teď chybí.
I díky tomu máme mnohem méně
bodů, než bychom chtěli mít. Ale
na takovém výkonu rozhodně můžeme stavět, protože jsme uhráli
dobrý zápas s kvalitním soupeřem
a to si odneseme.“

K!  0 0
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„Věděli jsme, co bude Haná hrát, že budou zalezlí a hrát na dva útočníky. My jsme
pak na začátku druhého poločasu nesmyslně přenechali iniciativu soupeři, místo
abychom přidali další gól. Vzhledem k tomu, kde se nachází kluby v tabulce, jsem
čekal, že získáme tři body, takže je to pro nás ztráta.“

„Podali jsme dobrý týmový výkon. Myslím, že jsme měli více hry a častěji míč
na našich kopačkách. Celkově jsme byli nebezpečnější, ale neproměňovali jsme
šance. Remíza je z celkového pohledu zasloužená, byť jsme při troše štěstí mohli
dosáhnout na vítězství. Penalty nám nevyšly, což je škoda.“

1 :1

Klenovice na Hané

TJ Haná Prostějov

8. kolo Smoos 1.B.třída skupina A

César

Šlézar

Vladimír

Trnavský

Krupička

Daniel
KOLÁŘ

HORÁK

Makowski
Prášil

Pokorný

Všianský

Světlík

Dreksler

Čermák
Marák

Holomek
Cetkovský

Liška

Rozehnal

Branka: 16. Všianský

KLENOVICE
Střely na branku:

5

Rohové kopy:

Žluté karty: 28. César, 81. Dreksler

Macourek

Kolář

Frys

Střely mimo branku:

Zatloukal

Grepl

6
6

Martinák

1 :1

HANÁ

( 1 :0)
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Střídání: 34. Pokorný za Všianského,

53. Pytela za Prášila, 73. Borovský za Grepla, 79. Spálovský za Césara

Střely na branku:

4 : 3

Rozhodčí: Boháč – Hruboš, Kryl

Branky: 72. Čermák

Diváků: 100

Rohové kopy:

4
3

Žlutá karta: bez karet
Střídání: 58. Jančiar za Macourka, 89. Burianský za Zatloukala

Střely mimo branku:

7

´
menicko

´
´
zapasove

fotbal

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:
9. kolo: Karviná „B“ – 1.SK Prostějov
(neděle 30.9., 10.30, Bureš – Černoevič, Jantoš).

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
[%;'^>w
5. kolo, neděle 30. září: Mostkovice
– Uherský Brod (10.00, Grečmal),
Držovice – Mutěnice (15.30, P. Dorušák).

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV, SK. „B“:
Dohrávané 1. kolo, čtvrtek 27. září,
17.00 hodin: Brodek u Konice „B“ –
Hvozd, Přemyslovice – Zdětín, Kladky – Čechy pod Kosířem, Kostelec na
Hané „B“ – Plumlov „B“, Ptení – Protivanov „B“, Otinoves volno.
9. kolo, sobota 29. září, 15.30 hodin:
Brodek u Konice „B“ – Čechy pod Kosířem, Kostelec na Hané „B“ – Přemyslovice, Zdětín – Kladky, Hvozd – Otinoves (neděle 30.9., 10.15), Plumlov
„B“ – Ptení (neděle 30.9., 15.30, hřiště
Krumsín), Protivanov „B“ volno.

III. TØÍDA
OFS PROSTÌJOV, SK. „A“:
9. kolo, neděle 30. září, 15.30 hodin:
Brodek u Prostějova „B“ – Biskupice
(sobota 29.9., 15.30), Nezamyslice
„B“ – Olšany u Prostějova (10.00),
Kralice na Hané „B“ – Pavlovice u Kojetína, Otaslavice „B“ – Bedihošť, Želeč – Němčice nad Hanou „B“.

PØEBOR OFS
PROSTÌJOV – II. TØÍDA:
Dohrávané 1. kolo, čtvrtek 27. září,
17.00 hodin: Vrahovice – Dobromilice, Vrchoslavice – Čechovice „B“, Brodek u Prostějova – Nezamyslice, Tištín
– Určice „B“, Skalka – Brodek u Konice (hřiště Pivín), Výšovice – Držovice,
Horní Štěpánov – Vícov (18.00).
9. kolo, neděle 30. září, 15.30 hodin:
Nezamyslice – Skalka (sobota 29.9.,
15.30), Čechovice „B“ – Držovice (sobota 29.9., 15.30), Dobromilice – Vícov,
Vrchoslavice – Brodek u Konice, Brodek
u Prostějova – Vrahovice, Tištín – Horní
Štěpánov, Určice „B“ – Výšovice.

LION SPORT
1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
9. kolo: Moravský Beroun – Jesenec
(sobota 29.9., 15.30, Šerý – Borůvka,
Labaš), Kožušany – Smržice (neděle
30.9., 15.30, Novák – Dokoupil, OFS).

SMOOS 1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
9. kolo, sobota 29. září, 15.30 hodin: Újezdec – Mostkovice (Matulík
– Perutka, OFS), Otaslavice – Klenovice na Hané (Winkler – Kopecký,
Horák), Haná Prostějov – Pivín (neděle 30.9., 10.00, Stloukal – Šteier,
Kopecký), Kovalovice – Němčice nad
Hanou (neděle 30.9., 15.30, Sečka –
Šerý, Matulík).

ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
9. kolo, neděle 30. září, 15.30 hodin:
Plumlov – Slavonín (sobota 29.9.,
15.30, Molík – Kučera, Hruboš), Dub
nad Moravou – Určice (sobota 29.9.,
15.30, Zemánek – Milek, Aberle),
Protivanov – Beňov (Foral – Chládek,
Opravil), Lipová – Kostelec na Hané
(Šafařík – Štětka, Labaš), Čechovice –
Kojetín (Vedral – Motal, Bašný).

FGP STUDIO
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
9. kolo, sobota 29. září, 15.30 hodin: Bělkovice – Konice (Kundrát –
Šafařík, Šečka).

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR:
9. kolo, sobota 29. září, 15.30 hodin: Kralice na Hané – Šternberk
(Šteier – Kouřílek, P. Brázdil, ml.).

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
10. kolo: 1.SK Prostějov – Pardubice
(sobota 29.9., 16.30).

36

(2:0)

5:1

sedmnácté minuty jsme ovládali hru,
pak jsme si ale vybrali hluchou čtvrthodinku a vypadli jsme z role,“ popisoval
úvodní dějství trenér pozdějších vítězů
Petr Ullmann.
Nejprve se tak povedlo srovnat Josefu
Tošenovskému, když jej při standardce
neuhlídal Adam Širůček, poté po chybě na půlce a faulu před pokutovým
územím otočil střelou před zeď pod
břevno Tomáš Přikryl.
„Zareagoval jsem střídáním, kdy šel
dolů Knoll, jemuž se tolik nevedlo,
a Paše jsem vysunul do útoku. Hned se
mi odvděčil vyrovnávací brankou a celý

do konce. Po našich chybách jsme
lehce dovolili soupeři, aby skóroval.
To se na této úrovni nemůže stávat,
jelikož přebor je kvalitní soutěž a jsou
tu hodně dobré týmy. Bohužel my se
dopouštíme tak triviálních chyb, že to
pak devalvuje celkový výkon. Ve finále
jsme mohli být rádi, že jsme dostali jen
pět gólů,“ konstatoval po utkání David
Kobylík. „Asi se ukazuje, že ta cesta,
kterou jsme se vydali, budeme přece
jen muset trochu změnit. Samozřejmě důvěra v naše hráče a odchovance
zůstává, ale budeme se muset poo-

Za zodpovědný přístup a povedený
mač pochválil i gólmana Michala Zapletala, jenž na pozici jedničky zaskakuje za zraněného Jaru Vévodu, výsledkem jsou třetí plná domácí výhra v řadě
a posun na šesté místo jen o skóre za
Maletín. „Můžeme tak v klidu jet do
Bělkovic, nemáme tam co ztratit. Jsme
sousedi v tabulce a máme stejně bodů,
chtěli bychom body potvrdit, že se
herně zvedáme. A pak doma porazit
i předposlední Náměšť,“ představil nejbližší úkoly Petr Ullmann. Víkendový
duel začíná na Šternbersku v sobotu od
15:30 hodin.
(jim)


Sokol Konice

Branky: 7. a 80. Kamený, 49. Krása, 53. Paš – 17. Tošenovský, 33.
Přikryl. Rozhodčí: Drápal – Kylar,
Chládek.
Sestava Konice: Zapletal – Blaha
(77. Drešr), L. Bílý (67. Liška),
Procházka, Knoll (46. F. Bílý) –
Paš (90. Ryp), Kořenek, Širůček,
Krása – Kamený, Tichý (87. Cetkovský).
Trenér: Petr Ullmann.

4:2
(1:2)

Jesenec
– Dzbel
FK Velká


Celý první poločas se soupeři oťukávali
a hledali slabinu, nebo spíše skulinu,
kterou by mohli zaútočit. Oba týmy
vycházely ze zajištěné obrany a více byly
vidět dobré obrané zákroky než útočné
akce, a tak bezbrankový stav platil i o poločase. V druhé půli se nadechl Jesenec
k tlaku, který se později vyplatil, když
David Čížek konečně po hodině hrací
doby otevřel gólový účet zápasu. Domácí se však radovali pouhé tři minuty,
neboť Petr Novotný opět poslal zápas
do nerozhodného stavu. Oba soupeři se
po obdržených brankách opět soustřenehráno

TJ

FK
Nemilany

jsme celý zápas byli lepší a opět prohrajeme na penalty. Ale děláme fotbal
dlouhé roky, takže víme, jak to chodí.
V prvním poločase jsme měli nějaké
šance, které jsme nedali, to je fotbal.“

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

Fotbalisté Smržic si mohli o víkendu
užít neplánovaného volna. Jejich duel
s Nemilany se nekonal, hosté se totiž
„Mně se ten zápas těžko hodnotí. My odhlásili z rozehraného ročníku. Už

dili na obranu a útočných výpadů bylo
pomálu. S přibývajícími minutami bylo
jasné, že zápas se ani jeden tým nepokusí
na sto procent rozhodnout v normální
hrací době a také to tak bylo. Penaltový
rozstřel měl za sebou Jesenec z předchozího zápasu ani teď z něj bohužel nevyšel
vítězně. Jedna neproměněná penalta
rozhodla o tom, že druhý bod poputuje
do Velké Bystřice.

5
1

UHERSKÝ BROD, PROSTĚJOV Už před zápasem bylo jasné, že 4. kolo MSDŽ nebude pro držovický tým lehké. Výrazně oslabeni a pouze s deseti hráčkami odcestoval tým Tomáše Jetela do
Uherského Brodu. První polovinu ještě byli vcelku vyrovnaným soupeřem, poté se ale ukázalo,
že mít o jednu hráčku na hřišti méně je přece jen
obrovské oslabení. Nicméně byl ale trenér Jetel
s bojovným výkonem svých svěřenkyň spokojen.
„Přijeli jsme do Brodu hodně oslabeni a v deseti hráčkách, takže jsme přijeli hlavně bránit. Naše marodka
je teď velká a hrajeme s hodně improvizovanou sestavou. I do brány musela opět hráčka z pole,“ popsal
Večerníku problémy se sestavou trenér Jetel. Přesto
se ale Držovice sveřepě bránily po celý první poločas.
Dokonce pět minut před koncem první půle snížila
na 2:1 Klára Frömmlová, z čehož měl trenér velkou
radost. „I v oslabení jsme dokázali skórovat a být vy-

UB
DRŽ

rovnaným soupeřem. Z výkonu holek mám velkou
radost.“
Ve druhé půli se ale už začalo projevovat, že hostům
chybí jedna hráčka. Domácí plně převzali iniciativu,
stali se rychlejšími a samozřejmě pokrýt prostory,
když vás je na hřišti o jednoho méně, je velice těžké.
Během čtvrt hodiny tak Uherský Brod zvládl dát tři
rychlé góly do rozhozené obrany a výsledek si zkušeně
pohlídal až do konce.
Navzdory všemu si hráčky držovického týmu vysloužily pořádnou pochvalu od trenéra. „Bojovaly a bránily až do konce, i když síly postupem času samozřejmě
rychle ubývaly. Ale během dalších zápasů už to bude
lepší. Některé hráčky se vrací po zranění a dobrou
zprávou je, že se nám vrátí naše brankářka Langerová, která měla hrát v Olomouci, ale nakonec asi bude
nastupovat opět za nás. A to by byla veliká posila do
obraných řad,“ ví trenér.
Další zápas čeká hráčky Držovic v neděli od 15:30 hodin doma proti Mutěnicím, což je soupeř, se kterým se
body vybojovat rozhodně dají.
Statistiky z utkání a výsledkový servis
MSDŽ najdete na straně 26
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MOSTKOVICE, PROSTĚJOV Minulý týden od nich dostaly naloženo Držovice, tento ve 4. kole MSDŽ dostal od Holešovských
holek pořádnou melu i náš druhý regionální
zástupce v ženské soutěži Mostkovice. Na
velice horké půdě Holešova si svěřenkyně
Roberta Karafiáta nevěděly rady s rychlostí
a kombinační hrou soupeře, ze které si nakonec odvezly rovných čtrnáct kousků.
„Dá se říct, že to bylo jednoznačné. Soupeř byl
lepší, rychlejší, hrál dobře kombinačně a my
jsme vůbec nestíhali,“ přiznává po zápase trenér
Karafiát. Na Mostkovice vletěl soupeř od prvních vteřin a už po čtvrt hodině to bylo 4:0. I tak
našel trenér pro svoje hráčky slova chvály. „Musím holky pochválit, že to nevzdávaly a snažily se
kombinovat. Bohužel soupeř měl dobře našlápnuto a každou začínající kombinaci nám ihned

HOL
MOS

úspěšně překazil a vyrazil do útoku. I tak tam od
nás byl ale náznak hry a holky bojovaly a makaly,“ chválí přístup trenér. I přes to se domácím
podařilo navýšit počet branek a o poločase si
nesly Mostkovičanky rovný půl tucet.
Po začátku druhé půle to bylo jako přes kopírák.
Domácí útočili, stříleli góly, hosté se snažili kombinovat a něco vymyslet a vzápětí přišli o míč. Po
čtyřech kolech tak není pochyb o tom, že se vyrýsoval pravděpodobně největší favorit na celkovou výhru v soutěži. „Určitě jsou favoritem. Těmi
výsledky, co zatím mají, a také nastříleli desítky
gólů. Mají hodně silný a šikovný tým,“ vysekl poklonu soupeři trenér Karafiát. Mostkovice však už
debaklu nezabránily a do tašky na cestu domů si
nakonec přibalily dalších osm branek. Pěti góly se
zaskvěla Monika Samsonová, která vede tabulku
střelkyň MSDŽ. Spravit náladu si budou moci
hráčky Mostkovic už tuto neděli od 15:30 hodin
proti Uherskému Brodu, který zatím podává kolísavé výsledky, čehož by se dalo určitě využít.
Statistiky z utkání a výsledkový servis
MSDŽ najdete na straně 26

Držovice v deseti Holešovské holky
schytaly pět gólů deklasovaly Mostkovice

Branka: 63. Čížek – 66. Novotný.
Rozhodčí: Novák – Dömish, Mlčoch.
Žluté karty: 43. Burian, 80. Ullmann
– 8. Wenzel, 38. Novotný, 64. Zlámal,
90. Schmitd. Diváků: 65. Sestava Jesence: Kýr – Žouželka, Ullman, Burian, Jurník – Laštůvka (46. Konečný),
Čížek, Kořenek (46. Bross), Burget
(64. Křeček) – Navrátil, Poles. Trenér:
Petr Tichý st.

PK 4:5

1:1
(0:0)

2:3

PK (0:2)

FC Kostelec na
Hané
SK
 

„Přijeli jsme do Lipníka v jedenácti
lidech, ve kterých jsme nastoupili
k zápasu. Nezačali jsme dobře, protože jsme spálili hned v úvodu dvě
šance, které jsme měli stoprocentně
proměnit. Kolem dvacáté minuty
po první střele na branku jsme prohrávali a po dvou dalších střelách to
bylo už 3:0. Byl to těžký zápas, ale
mrzet nás můžou hlavně ty šance na
začátku zápasu, to by pak asi vypadalo jinak. Bohužel toto byl zápas,
kdy nám nešlo vůbec nic.“

6:2
(2:0)

TJ Sokol
Olomouc
/7-&

.%

PROSTĚJOVSKO Osm zápasů, osm výher. Jaroslavu Svozilovi se podařilo pivínský soubor
vyladit a první třetina „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS patřila právě jeho mužstvu,
podtrhl to i nedělní výkon proti Radslavicím. Naplno bodovaly ještě Němčice proti nováčkovi z Jezernice, Klenovice si v okresním derby poradily až na penalty s prostějovskou Hanou.
Naopak Otaslavice vyšly na půdě druhého Ústí naprázdno a duel Mostkovic s Kovalovicemi
byl odložen kvůli sobotní tragédii v této obci.

Branky: 9. a 49. z penalty O. Halouzka, 19. a 82. Hejduk, 71. T. Menšík,
89. Paul – 62. Vybíral, 69. Kubíček.
Rozhodčí: Kreif – Samek, Juřátek.
Sestava Určic: Hýbl – Rotschedl
(46. Mlčoch), Zelina, Zbožínek,
Mašek (46. Grulich) – Kotlán (46.
Kaprál), Slezák, T. Menšík, O. HaHodnocení hrajícího trenéra
louzka (71. Paul) – Žáček (66. SoLipové Pavla Růžičky:
sík), Hejduk. Hrající trenér: Pavel
„V první řadě musím pochválit své Zbožínek.
hráče. Do pětasedmdesáté minuty
Hodnocení trenéra Určic
to byl jeden z našich nejlepších podPavla Zbožínka:
zimních výkonů. Vytvořili jsme si
spoustu nadějných příležitostí, kte- „Do přestávky jsme vedli 2:0 a po náré volaly po gólu, domácí jsme pře- vratu jsme chtěli přidat další gól, to
hrávali, a přestože už doma třikrát se nám i podařilo. Soupeř ale také dal
vyhráli 4:1, tak jsme jejich sílu po- dva góly a zničehonic tu bylo drama,
ctivou prací eliminovali. Sami jsme brzy jsme ale z přímáku zvýšili a to
byli nebezpeční a zaslouženě jsme byl klíčový moment. Jsem spokojen,
vedli. Nejprve Kolečkář nastřelil st- že jsme byli takto produktivní, kluci si
opera, od nějž šel míč do protipohy- to zasloužili. O půlce jsme byli nuceni
bu gólmana, pak dával Muzikant do udělat tři změny, s nimiž jsme dopřeprázdné po krásné individuální akci du počítali, v základu jsme totiž měli
Nováka na levé straně. Jenže jsme tři dorostence, kteří dopoledne hráli
zbytečně zpanikařili a chyběl režisér, zápas. Tyto zásahy se projevily, ještě
který by tempo rozmělnil. Domácí jsme neodehráli dva zápasy v totožstáhli hru na tři obránce a vrhli vše né sestavě. V první půli odvedli kluci
do útoku. My jsme doufali ve třetí perfektní výkon, brzy po půli si to zase
branku, ale v naší obraně vládl chaos sedlo a jsem rád i za šest gólů, to tam nea koledovali jsme si o gól. V poslední padá každý víkend. Měli jsme i další pominutě jsme odvrátili standardku a lošance a produktivita byla dobrá. Mlašli tři na dva a prázdnou bránu, jenže dí kluci po mentální i fotbalové stránce
přišla ztráta, faul na půlce, nákop a velice rychle zapadli a je to perfektní,
útočník byl sám na penaltě. V úterý rádi bychom je využili ještě víc, musísi to rozebereme na videu, toto není me ale opatrně, abychom je nepřetížili.
(jim)
možné. Dva body jsou super, ale zá- Mají ale velkou perspektivu.“

Branky: 88. Machač, 93. Zbořilák –
54. Kolečkář, 66. Muzikant. Rozhodčí: P. Brázdil ml. – Kašpar, Matulík.
Sestava Čechovic: Klimeš – Běhal,
Lakomý, Walter (23. Veselý), Š. Hanák – Novák, Klváček (66. Matula),
Kolečkář, Muzikant (71. Chmelík) –
Jahl (90. Jančík), Halouzka. Trenér:
Lukáš Koláček.

2:3

PK (0:0)

věr jsme absolutně nezvládli“

Sokol
 



Hodnocení trenéra Otaslavic
Jiřího Hona:

„K hodnocení zápasu mám hned
několik připomínek. Nedržíme se
dané taktiky, což je hrát od první
Trenér Mostkovic Iva Kroupa:
minuty zodpovědně. Vyvarovat se
žákovských chyb v obraně a roze„Zápas jsme hned zrušili z důvodu tra- hrávce. Právě těmito chybami jsme
gického neštěstí.“
darovali soupeři tři góly začátkem
prvního poločasu. Druhý poločas
 
 jsme byli herně úplně jinde. Hráli
na Hané
jsme zodpovědně dozadu. Sice sou2:1
Haná
PK (1:0)
peř navýšil z pokutového kopu po

sporné ruce stopera, ale hra z naší
Reportáž čtěte na straně 35
strany byla vynikající. Vypracovali
jsme spoustu gólových šancí, bohuSokol
žel podařilo se zužitkovat jen dvě.
Ústí B
Závěrem utkání jsme měli daleko
4:2
Sokol
(3:0)
více ze hry, ale prostě nám chybí

chladnokrevné zakončení. Hráčům
Branky: 6. Kopecký, 7. D. Žeravík, děkuji za bojovnost.“
13. Kádě, 60. Šerý – 63. a 73. DrTJ Sokol
mola. Rozhodčí: Doležal – Lizna,
  
Majer. Žluté karty: 17. F. Žeravík,
3:1
SK
(1:0)
56. D. Žeravík, 71. Kopecký – 66.
!"
Koudela, 70. Gerneš, 75. Vogl. DiBranky: 3. Zapletal, 55. J. Svozil z
váků: 90.
Sestava Otaslavic: Hon – Skalický penalty, 77. M. Svozil – 63. Panák.
(28. Valenta), Vogl, Koudela, Rus- Rozhodčí: Šmíd – Novák Kryl. ČK:
zó – Gerneš, Chvojka, Drmola, Za- 56. Matyáš (R). Sestava Pivína: Fürst
tloukal – Frehar, Pírek. Trenér: Jiří (46. Oršel) – M. Bartoník, T. Vrba,
Makoš, Šišma – Tydlačka, M. Svozil, J.
Hon.

nehráno

„Absolutní spokojenost! Uzdravilo se nám hodně hráčů a měl jsem i
silnou lavku, navíc je znát, že se nám
daří a vládne pohoda, zlepšila se i
tréninková morálka. Do utkání jsme
vstoupili dobře a první půle byla výborná. Hráli jsme hezký fotbal, pouze
jsme nedávali šance, mohlo to být i
4:0. Pak nám trochu narostly nosánky, což nemám rád, a začali jsme si
hrát na hvězdy, přidali jsme ale druhý
i třetí gól a zaslouženě jsme zvítězili.
Neproměnili jsme ale, co jsme měli,
to by nás v jiných zápasech mohlo mrzet. Penalta byla jasná a hosté
neprotestovali, stejně tak i červená.
Soupeř měl výškovou převahu a před
utkáním se nám zranil Pospíšil, jejich
vyhrané balony jsme ale posbírali a
mohu jen chválit. V týdnu ale musím
dostat kluky zase zpátky na zem, jedeme na Hanou a nemůžeme si myslet, že jsme mistři světa. Chtěl bych
také pochválit hlavního pořadatele,
své funkce se zhostil velice dobře.“
(smích)

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

Svozil ml., Valtr – Trajer (85. K. Švéda), Zapletal. Trenér: Jaroslav Svozil
st.

#$%

nad Hanou
TJ Sokol
Jezernice

„Už minulý týden to bylo dobré a
před Jezernicí jsme si říkali, že další
tři body by byly super. Kluci se snažili, bojovali, hráli dobře. Ze soupeře jsme měli trochu respekt, hráči
se s tím ale velice dobře popasovali.
Důležitý moment předvedl Zdena
Spiller, když se vydal na sedmdesátimetrový sprint, potáhl balon a byl
faul na něj ve vápně, z něj jsme šli
do vedení. Přidali jsme další branky
a také divákům se to líbilo, dařilo
se nám hrát po zemi a kombinovat,
musím jen chválit. Klíčoví hráči hostů jsou hodně vysocí, ale podařilo

Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

Branky: 30. Kolečkář z penalty,
61. Jiříček, 67. Horák, 73. Svozil.
Rozhodčí: Čampišová – Januš,
Dokoupil. Sestava Němčic: Nosek
– Jordán, M. Navrátil, J. Navrátil,
Spiller – Svozil, Hamala, Mrkva
(70. Frgál), Dorňák (54. Jiříček) –
Kolečkář (75. Vrána), Horák (87.
Buček). Trenér: Radovan Novotný.

4:0
(1:0)

KRAJSKÝ PØEBOR
PØÍPRAVEK:
7. kolo: 1.SK Prostějov – 1.HFK Olomouc (sobota 29.9., 9.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!

OKRESNÍ PØEBOR
:q\[]^ w
Dohrávané 1. kolo, čtvrtek 27. září,
17.00 hodin: Horní Štěpánov – Smržice „B“ (středa 26.9., 17.00), Ptení
– Přemyslovice (10.30), Nezamyslice
– Výšovice (16.00), Mostkovice –
Otaslavice, Lipová – Vrahovice, Určice
– Kostelec na Hané.
9. kolo, sobota 29. září: Vrahovice –
Nezamyslice (9.00), Kostelec na Hané
– Ptení (10.00), Smržice „B“ – Mostkovice (14.00), Přemyslovice – Otaslavice
(neděle 30.9., 9.00), Horní Štěpánov –
Výšovice (neděle 30.9., 10.00), Určice
– Lipová (neděle 30.9., 11.00).

se nám je pohlídat, obrana, záloha
i útok splnily, co se od nich očekávalo. Jsou to zasloužené tři body a
velký vliv na nich mají dvě nedávné
změny, a sice návraty Broňu Mrkvu
na střed zálohy a Honzy Svozila na
kraj zálohy. Doufám, že se odlepíme
ode dna, budeme i dál sbírat body a
půjdeme nahoru.“
(jim, jč)

„Turci“ pevně kralují, radují se i Němčice, Mostkovice nehrály

I.B třída skupina A

Branky: 69. Chytil, 73. Popelka –
22. F. Pospíšil, 33. Liška. Rozhodčí:
Kundrát – Kopecký, Šerý. Sestava
Kostelce na Hané: Zelinka – Zatloukal, Peka, Móri, Chytil (89. Baláš) – Grepl, Popelka, M. Klimeš,
Hruban – Lužný, Preisler. Trenér:
Jaroslav Klimeš. Sestava Protivanova: M. Pospíšil – Z. Pospíšil, Dvořák,
před třemi týdny celek z olomoucké- Milar, M. Sedlák – Musil, Sekanina
ho předměstí nedohrál domácí duel
proti Jesenci, kde po půli platil stav
0:7. O týden později neodcestoval do
Zvole, na což mu orgány krajského
svazu mimo jiné udělily dvacetitisícovou pokutu. Následně se oddíl FK
Nemilany rozhodl k úplnému konci
v soutěži a všechny jeho dosavadní
výsledky byly anulovány. Za tento čin
navíc klub dostal další „flastr“, tentokrát v hodně šedesát tisíc korun. „B“
skupina I.B třídy tak má od půlky září
už jen třináct účastníků.
(jč, jim)

PROSTĚJOVSKOV osmém kole Lion sport I.B.třídy, skupiny„B“ hostil doma Jesenec tým zVelké Bystřice.
Zápas přinesl velice vyrovnaný průběh, ve kterém se taktická bitva odehrávala po celý první poločas, což
vyústilo v bezbrankovou remízu. Ve druhém poločase se hra trochu zrychlila a domácí se zvládli dostat
do vedení. Soupeř však o tři minuty později vyrovnal a poslal zápas do penaltového rozstřelu.

druhý poločas byl v naší režii. Mužstvo
ukázalo svůj charakter a mohlo vyhrát
i mnohem větším rozdílem,“ podotkl.
Do střelecké listiny se znovu zapsal
i nedávný příchozí z Fulneku Jaromír
Krása, konečnou podobu výsledku
dal deset minut před koncem Roman
Kamený. „Jarda odehrál další vynikající
zápas, stejně tak Roman. Pomohlo mu
minulé střídání a mohl dát i hattrick.
Dále šel Martin Liška dvakrát sám na
brankáře, gólovku měl i Peťa Tichý.
Jasně jsme dominovali, soupeř už nic
neměl a otázkou bylo pouze skóre,“ liboval si Ullmann.

Hodnocení trenéra Plumlova
Pavla Voráče:

(80. D. Nejedlý), D. Sedlák, F. Pospí- svou roli naplno, dokázali zastoupit
šil, Liška (84. R. Sedlák) – Grmela. ty, kteří nemohli hrát. Fyzicky jsme
na tom teď hůře a druhá půle už patTrenér: Milan Piták.
řila Kostelci. Od snížení se mu začalo
Hodnocení trenéra Kostelce
dařit a brzy vyrovnal, závěr se ale nena Hané Jaroslava Klimeše:
hrál jen na jednu branku.“
„První půli jsme odehráli laxně a
FK Brodek u
nechali jsme si ji utéct. Bylo to ne  
slané, nemastné, chyběl nám pohyb
3:2
SK
i důraz, byli jsme nervózní a po chy- PK (0:2)
' * +
bách a rohu jsme si nechali dát góly.
Pak jsme se zlepšili, vyrovnali a stále Branky: 80. Hrabal, 84. Bundil – 9.
jsem věřil v obrat do vítězného kon- Horák, 21. Drexler. Rozhodčí: Sloce. Protivanov sice hrozil z brejků a ta – Kučera, Hrbáček. ČK: 86. Slomy jsme už vyložené šance neměli, žil (B). Sestava Lipové: R. Vybíhal
jenže náznaky, střely i držení míče (46. Holásek) – Žilka, Takáč, Moano. Remíza ale asi odpovídá, v prv- štěk (66. Petržela), Abrahám (52.
ní půli byl lepší soupeř, ve druhé my. Novák) – Palla, Horák, Drexler (84.
Jsem ale zklamaný, protože teď nás Jamrich), Pekař – Přikryl, Štěpánek
čekají tři těžké venkovní zápasy v (74. P. Dostál). Hrající trenér: PaLipové, Bělotíně a Beňovu a nepo- vel Růžička.
vedlo se nám vyhrát. Navíc penalty
Hodnocení hrajícího trenéra
jsou sice loterie, třikrát po sobě jsme
Lipové Pavla Růžičky:
je ale prohráli a ztratili jsme tři body,
to mě hodně mrzí. Nezbývá nám „V první půli jsme jasně dominovali
než zdolat Lipovou, když jsme ztra- a dali jsme dva góly. Domácí jsme do
ničeho nepustili a utkání se vyvíjelo
tili doma.“
velice dobře, stejně jsme ale dva body
Hodnocení trenéra Protivanova
ztratili. Domácí vsadili vše na útok a
Milana Pitáka:
nepohlídali jsme si poslední minuty.
„Zápěstí a angína mě nepustily do Dostali nás pod tlak a se štěstím vyutkání, Marek Pospíšil mě ale kvalit- rovnali, ještě v poslední minutě jsme
ně zastoupil a můžeme mu děkovat ale měli stoprocentní šanci a soupeř
za bod navíc. Je fajn vědět, že máme vyhlavičkovával míč z brankové čáry.
kam sáhnout, o post gólmanské jed- Penalty už byla loterie. Průběh ovlivničky se ale nebojím. (smích) Před zá- nilo i vynucené poločasové střídání
pasem bychom dva body brali, snad gólmanů, Holásek ale za góly nemohl.
nás ale v závěru nebude mrzet, že Je to škoda a mrzí nás to, mohli jsme
jsme ztratili dvoubrankový náskok. I vést o tři body a odskočit soupeřům
vinou počasí nás nyní trápí rozsáhlej- pod námi, takto máme jen bod k dobší marodka a nemáme až tolik hráčů, ru. Musíme se poučit a připravit se
abychom mohli zasáhnout do vývo- na derby s Kostelcem, naším cílem je
je, kluci si ale sáhli na dno a splnili vyhrát.“

FC
 
TJ Sokol
, -

PROSTĚJOVSKO V duchu penaltových rozstřelů se vedlo osmé kolo „B“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS, tímto rozuzlením skončila většina duelů. Lipová v Brodku u Přerova,
Čechovice v Beňově a Protivanov v Kostelci na Hané shodně promarnily vedení 2:0, alespoň
na penalty uspěly z tohoto tria poslední dva. Nejlépe se vedlo Určicím, které si doma poradily s
chomoutovským nováčkem, naopak Plumlov inkasoval tvrdou ránu na půdě Lipníku. Na čele se
ale nic nezměnilo, stále vévodí Lipová před Plumlovem.
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OKRESNÍ PØEBOR
'Q`\[]^ w
Dohrávané 1. kolo, čtvrtek 27. září,
9.00 hodin: Protivanov – Brodek
u Prostějova, Mostkovice – Brodek
u Konice / Horní Štěpánov, Pivín –
Kralice na Hané, Plumlov – Určice,
Klenovice na Hané – Hvozd (16.30).
9. kolo, neděle 30. září, 13.00 hodin:
Brodek u Konice / Horní Štěpánov
– Pivín (sobota 29.9., 9.00), Plumlov
– Kralice na Hané (10.00), Hvozd
– Mostkovice (12.45), Brodek u Prostějova – Klenovice na Hané, Určice –
Protivanov.

FLY UNITED KRAJSKÁ
'@QW[:q\[]^ w
7. kolo, neděle 30. září, 13.00 hodin:
Kralice na Hané – Troubky (OFS),
Haná Prostějov – Chválkovice (Stloukal), Smržice – Šumperk (14.00, OFS).

FLY UNITED KRAJSKÝ
<@`:q\[]^ w
Dohrávané 1. kolo, středa 27. září:
Konice – Kozlovice (15.30, Šmíd), Olšany – Nové Sady (16.00, P. Brázdil st.),
Němčice nad Hanou / Nezamyslice –
Dub nad Moravou (16.00, Hruboš), Čechovice – Černovír (17.30, Dokoupil).
9. kolo, sobota 29. září: Němčice nad
Hanou / Nezamyslice – Čechovice
(9.00, OFS), Jeseník – Olšany (11.45,
OFS), Šternberk – Konice (neděle
30.9., 9.00, Valouch).

FLY UNITED KRAJSKÝ
<@`'Q`\[]^ w
Dohrávané 1. kolo, středa 27. září:
Čechovice – Černovír (16.00, Dokoupil), Konice – Kozlovice (17.00,
Šmíd), Olšany – Nové Sady (17.15,
P. Brázdil st.), Němčice nad Hanou
/ Nezamyslice – Dub nad Moravou
(17.30, Hruboš).
9. kolo, sobota 29. září: Jeseník –
Olšany (10.00, OFS), Němčice nad
Hanou / Nezamyslice – Čechovice
(10.30, OFS), Šternberk – Konice
(neděle 30.9., 10.45, Valouch).

^`'^]'@QW[@`@'Q;
SK. „B“:
9. kolo, sobota 29. září: Němčice nad
Hanou / Brodek u Prostějova – Kozlovice (10.00, Vachutka), Nezamyslice
– Lipník nad Bečvou (12.30, OFS),
Kojetín – Plumlov (15.00, Kryl), Bělotín – Protivanov / Brodek u Konice
(neděle 30.9., 12.30, OFS), Otaslavice
– Pivín (neděle 30.9., 12.30, OFS).

^`'^]'@QW[@`@'Q;
SK. „A“:
9. kolo: Olšany – Tovačov (sobota
29.9., 10.00, Kučera).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
Dohrávané 1. kolo, čtvrtek 27. září,
16.00 hodin: Určice – 1.HFK Olomouc „B“ (10.00, Majer), Černovír
– Čechovice (11.30, Hrbáček), Velké
Losiny – Konice (17.00, Motal).
9. kolo, sobota 29. září: Zábřeh – Určice (10.00, Samek), Nové Sady – Čechovice (11.30, Konečný), Konice –
Černovír (neděle 30.9., 10.00, Bašný).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
9. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Bílovec
(pátek 28.9., 12.30, Zaoral – Běhal,
Horák).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
9. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Bílovec (pátek 28.9., 10.15, Běhal – Zaoral, Horák).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:
9. kolo: Karviná „B“ – 1.SK Prostějov
(neděle 30.9., 12.45, Černoevič – Bureš, Jantoš).

´
menicko

´
´
zapasove
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Lipová,ProtivanoviČechoviceztratilydvougólovýnáskok

I.A třída skupina B

hlédnout po některých hráčích jinde.
Na některých postech nám teď chybí
konkurence, protože sezónu jsme začali v celkem zúženém kádru, takže
to chce, aby hráči zase začali bojovat
o místo v základní sestavě,“ burcuje
bývalý mistr Evropy do 21 let.
Lipník nad
Napravit si reputaci mohou Kraličtí
% &
hned tuto sobotu, kdy k nim na domá5:1
&
(4:1)
cí hřiště přijede soupeř ze Šternberka.
Hrát se začne v 16:30 hodin.
Branky: 13., 17. a 35. Kovařík, 28. ZeStatistiky z utkání a výsledkový
servis s průběžnou tabulkou krajské- lenay, 60. Machala. Rozhodčí: Majer
– Stloukal, Kouřílek. Žluté karty: 38.
ho přeboru najdete na straně 26.
Hotěk, 52. Kubica. Diváků: 130.
Sestava Plumlova: Simandl – Kiška, Ševcůj, Vysloužil, Kotlán – Bureš,
Parák, Zabloudil, Hrstka – Hladký,
Chmelař. Trenér: Pavel Voráč.

Konice zvítězila, proti Haňovicím
ale musela DOTAHOVAT

Skóre v poločase tak bylo o dvě branky. Po hodině hry se z gólu radovali
i hosté, trefil se Petržela a Kralice tak
daly potřebný kontaktní gól. To se ale
za jednu jedinou minutu ukázalo jako
zbytečné, protože po další hrubce navýšil vedení Opatovic svým druhým
gólem Kurfürst. Za další tři minuty
se trefil Hostaša a bylo vymalováno.
Domácí si pak pohlídali výsledek až
do konce a k pohodlnému náskoku
přidali ještě deset minut před koncem
pátý gól.
„Zápas se nám nepovedl od začátku

„BŮRA“ OD OPATOVIC

KRALICE SCHYTALY POVĚSTNÉHO

-HVHQHFSRGUXKp]DVHERXQH]YOiGOSHQDOW\6PUæLFHQHKUiO\

I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

KONICE, PROSTĚJOV Také druhý domácí zápas v rychlém sledu
zvládli koničtí fotbalisté výsledkově
na jedničku. Týden po zdolání Leštiny si poradili rovněž s Haňovicemi,
i v tomto souboji však museli dotahovat poločasové manko. Proti nedalekému soupeři se sice brzy dostali do vedení, jenže tým z litovelského
okolí dokázal kontrovat a teprve
druhých pětačtyřicet minut rozhodlo o tom, že se překvapení nekonalo.
„Začali jsme velice aktivně, soupeře
jsme zatlačili a z prvního útoku nás
Roman Kamený poslal do vedení. Do

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

OPATOVICE, PROSTĚJOV O víkendu se hrálo osmé dějství Clean4you krajského přeboru, kde
jediný regionální zástupce z Kralic
narazil na silného soupeře z Opatovic. Domácí byli před zápasem
papírovým favoritem, což se později v utkání ukázalo jako správný
předpoklad.

OPA
KRA

Zápas v Opatovicích nezačal pro Kralické zrovna nejlépe. Už po dvaceti
minutách lovili míč ze své branky po
gólu Janáska. Ale i hosté si vypracovali
několik šancí, které bohužel nedokázali přetavit v gól. „Na začátku utkání,
když ještě nebylo nic jasné, jsme měli
velikou tutovku, kterou jsme neproměnili. To by možná zápas vypadal
trochu jinak, ale i přesto jsme se dopustili hromady chyb, které soupeř
dokázal potrestat dalším gólem vlastně z ničeho,“ zhodnotil začátek utkání
trenér David Kobylík.

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PŘEBOR:

letos slavíme jubileum...
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ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

6PCP3*.P

Vícovská kopaná jde neustále nahoru, tento trend už začal během jarní sezóny.
Ne nadarmo se ozývá z kuloárů, že současný trenér Miroslav Krutovský má na
čem stavět. Každopádně se mu na podzim po trochu rozpačitém začátku daří
a Vícov má za sebou už třízápasovou vítěznou šňůru. A to ještě hraje domácí
zápasy v krumsínském azylu. Postavení v první polovině tabulky mu určitě sluší.

KOLA

SM LÍK
6PCP34).8PV.)
Na rozdíl od shodou okolností svého posledního soupeře je rezerva
Čechovic přišpendlena na dně tabulky. Dnes v Krumsíně s tím mohli
Čechovičtí něco udělat, v závěru utkání už sahali po bodu. Jenže jak to
tak bývá, nastřelení brankové konstrukce se podle nepsaných pravidel
vymstilo. Vícov vstřelil v závěru gólovou pojistku a Čechovicím nezbylo
než čekat na úspěch do dalšího kola.

PROGNÓZA NA DOHRÁVANÉ 1. KOLO
BOFC9FèFSOÉLQĄFEQPWÉE½
60 f.20

VS.
+
Pro Vrahovice neskončilo minulé kolo vůbec dobře, nejen po   0 >
sportovní stránce. Své si k tomu jistě řekne příslušná komise OFS.
p>p
Ze sportovního hlediska by mělo jít o vyrovnané utkání, které by
mohly rozsoudit až penalty.
60 <;qt64
 
VS.
Rezerva Čechovic sice jde pomalu herně nahoru, do výsledků
se zlepšení zatím nepromítlo. Vrchoslavice jasně dominovaly ve
Vrahovicích a doma by neměly zaváhat.
60 K8
VS. !&  "
Brodek u Prostějova si na vrchovině trochu zahrál se svou zatím
velmi dobrou reputací, když přijel s hodně limitovanou sestavou
a hrát musel i někdejší skvělý gólman Bureš. Doma by ale měli
nad „Nezátkami“ dominovat.
+c+@ 6#0

VS.
Domácí na svém specifickém hřišti body neradi rozdávají a navíc
se vezou na vítězné vlně po venkovním úspěchu ve Výšovicích.
Rezerva Určic by si z jižního cípu okresu body odvézt neměla.
fC6pj<<c00
C 
VS.
Oba týmy v této sezóně neoplývají bůhvíjakými výsledky, na
druhou stranu potřebuje zejména Skalka zoufale bodovat. Měli
bychom být svědky bojovného utkání, kde půjde o každý balón.
fC@ +c620/
VS.
Přestože Výšovice v domácím prostředí nejsou zvyklé prohrávat,
podařilo se jim to v posledním kole s Tištínem a velmi pravděpodobně budou tahat za kratší konec i v zápase s lídrem tabulky. Na
druhou stranu každá série jednou končí...
+c80 ?B! 6
VS.
Zápas aspiruje na šlágr kola. Horní Štěpánov je doma bezesporu
favoritem, ale Vícov v posledních kolech body rozhodně nerozdává. Bude slavit úspěch kvalita domácích?
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PROGNÓZA NA 9. KOLO
BOFC9FèFSOÉLQĄFEQPWÉE½
8 !&  " fC6pj<<
VS.
+
Nováček soutěže ze Skalky zatím s novými soupeři sveřepě vál-   0 >
čí, avšak moc bodů to zatím nepřineslo. Každopádně zápas od
p>h
zápasu je výkon svěřenců Romana Pinkavy lepší a lepší. Ani Nezamyslice na tom nejsou v tabulce dobře na předposledním místě, proto se budou
chtít odrazit od dobrého výsledku.
+
64  +c620/

VS.
Držovice jedou dál svoji spanilou jízdu soutěží a ačkoliv to asi   0 >
nikdo nečekal, šest zápasů, šest výher. Teď proti nim nastoupí
<>q
poslední Čechovice a karty jsou před zápasem jasně rozdány. Ale
pozor, Čechovice umí překvapit.
+
60 K60
VS.
Osmý Brodek bude doma hostit deváté Vrahovice. Hosté bu-   0 >
dou chtít hodně rychle zapomenout na zápas s Vrchoslavicemi
h>p
a napravit si reputaci u fanoušků i sami u sebe. Brodek nicméně
nebude lehké sousto a jen tak je před sebe v tabulce nepustí.
+
f.20  6
VS.
Dobromilice i Vícov zatím hájí pěkný horní střed tabulky a do-   0 >
mácím budou stát za zády fanoušci, kteří v Dobromilicích umí
h>h
udělat dobrou atmosféru. I skóre mají týmy podobné, proto hledat rozdíly je velmi obtížné. To ukáže až zápas.
+c+@ +c80
?B! 
+
VS.
Horní Štěpánov pravidelně bojuje o nejvyšší příčky a letos to není   0 >
jinak. Ale Tištín zatím jede jak dobře promazaný stroj a je druhý.
p>j
A před domácím publikem nebude chtít nic jiného než tři body.
6#0 fC@

+
VS.
Určice v minulém kole udolaly Skalku na penalty a body budou   0 >
chtít potvrdit i doma. Výšovice se v případě výhry mohou posuq>h
nout právě před svého budoucího soupeře, proto se očekává tuhý
boj a možná i gólová přestřelka.
60 <;qtc00
C 
+
VS.
Domácí vyhráli poslední čtyři duely a Štěpánovu nasázeli do-   0 >
konce jedenáct branek. Proto jsou jasným papírovým favoritem.
=>p
Brodek však také vyhrál poslední zápas, a tak má o motivaci postaráno. Bude to ale stačit?

V HEKTICKÉM ZÁVĚRU BRAL VŠECHNY BODY TIŠTÍN
Výšovicím citelně chybí zraněný Koukal

VÝŠOVICE Ve zlomovém počasí, kdy se nad Výšovicemi i celou
Hanou valila mračna poháněná ostrým větrem, se v zápase 8. kola
Okresního přeboru-II. třídy OFS Prostějov radovali hosté z Tištína.
Ti měli poněkud překvapivě od počátku více ze hry a svou převahu korunovali vedoucím gólem. Po přestávce v době vrcholícího
náporu domácích přidali druhou branku, domácí sice z penalty
korigovali, ale další náhodná branka rozhodla o osudu utkání.
Tištín tak stoupá tabulkou vzhůru do první pětice.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Hosté začali ve Výšovicích bez zbytečného ostychu a svoji snahu zúročili po čtvrt hodině hry. Středem
hřiště se do sólové akce pustil Robin
Návrat a střelou k tyči, na niž si brankář Škop sáhnul, otevřel skóre zápasu – 0:1. O pět minut později Škop
vytáhl nad břevno utěšenou Slavíkovu střelu. Domácí se dostali do hry
až po půl hodině, kdy vyrobili závar
před tištínskou brankou, z něhož
ovšem nic nevytěžili. Velmi zle se
dívali domácí fanoušci na hlavního
sudího, který podle jejich názoru neodpískal jasnou penaltu po stažení
domácího Olberta. V závěru poločasu se ještě pokoušel o střelu Rudolf
Návrat, jeho střela byla zblokována.
V úvodu druhého poločasu vystřelil pěkně z přímého kopu Olbert,
Koutský míč vyrazil na roh. Blízko
vyrovnání byl Krčmář, který ovšem
minul solidní centr do šestnáctky.
Trest přišel vzápětí, po rohovém
kopu dopravil míč k tyči Slavík –
0:2. Domácí to ovšem nezabalili ani

="+X)
TJ TIŠ

2:3
(0:1)

fP+Pg53)7V)

BYLI JSME
U TOHO

klikni na
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při dvoubrankovém manku a útoky
vedli hlavně po levé straně, kde ope$ !' '+  0ZK8'&V"" !'      '
roval rychlý Baterdene. Při jednom
1+,  +8
takovém výletě byl faulován a sám z
penalty snížil – 1:2. Pět minut před Hanák a o zápase bylo rozhodnu- Hanák srazit centr do vlastní brankoncem ovšem usměrnil centrova- to – 1:3. Rozhodčí sice nastavil pár ky (2:3), na srovnání už ale dománý míč za Škopova záda Jindřich minut, v nichž si ještě stačil Pavel cím čas nezbyl.

K!  0 0
(2#2*C_fC@ >
„Od počátku jsme si říkali, že nenecháme soupeři prostor,
přesto jsme jeho hráče nedostupovali a nechávali jim dva tři
metry, což je špatně. Jakmile jsme po chybě propadli, jeden
obránce to hasil za druhého, což v důsledku skončilo prvním
gólem. V průběhu prvního poločasu jsme se sice začali dostávat zpět do zápasu, jenže jsme si nevytvářeli šance. Jakmile
jsme začali kombinovat po zemi, dostávali jsme soupeře
pod tlak. V druhém poločase jsme Tištín asi patnáct minut
zavřeli, v podstatě ho nepustili k balónu, jenže nám při dvou
šancích chybělo i štěstí. Utnul to druhý gól, soupeř si po změně stran vytvořil dvě pološance a dal z nich dva góly. My se
na branky strašně nadřeme. Do hry nás mohla vrátit penalta,
jenže jsme opět inkasovali, v závěru možná mohl rozhodčí
ještě nějakou tu minutu přidat. Chybí nám klíčový hráč
Kristián Koukal, který je zraněný zřejmě do konce sezóny,
je velký kvalitativní rozdíl, jestli hrajeme s ním nebo bez něj.“

% BP#3)835_  /+c+@ >
„Tři body zvenku se samozřejmě počítají. Byl to z naší strany bojovný výkon, věděli jsme, že musíme hrát zezadu spíše na brejky, co nejdéle neudělat chybu, což se nám podařilo. Konec zápasu už byl hektický, chyby jsme vyrobili, ale
naštěstí byli produktivní směrem dopředu. Ve Výšovicích
jsme vždy smolně začali, loni třeba penaltou, proto jsme si
na začátek utkání dali pozor. Přežili jsme i tlak domácích
na počátku druhé půle a naopak přidali druhou branku. O
Baterdenem jsme věděli, že je rychlý, přesto jsme ho neuhlídali. Po minulém domácím vítězství jsme se stmelili,
na trénink dochází velký počet hráčů, takže se to projeví.
Když se vezete na vítězné vlně, jsou kluci ochotni jeden za
druhého zabojovat.“
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Hanácké hodové box 75) ,) &-   52 . )
PROSTĚJOV Za posledního půl roku zažil Prostějov několik velmi
zajímavých rohovnických akcí. Mistrovství republiky školní mládeže spojené s večerním zápasovým vyvrcholením extraligy
družstev mužů ČR ve Společenském domě, soustředění
žen a dívek z Moravy i Slovenska v areálu Dělnické tělocvičné jednoty a nyní druhý ročník Hanáckého hodového boxu, což přineslo i úvodní dějství nového ročníku
oblastní soutěže všech věkových kategorií (čtěte
v příštím čísle - pozn.red.) plus mezistátní přátelské utkání žen, o kterém Večerník podrobně
referoval v minulém vydání. Dnes vám přinášíme ohlédnutí za touto ojedinělou akcí, která
měla u diváckého osazenstva velký ohlas.

Marek
SONNEVEND
Pod drobnohledem se logicky nejvíce
ocitla především druhá část posledně
zmíněného podniku, a to ze dvou hlavních důvodů. Jednak šlo o duel, v němž se
proti sobě postavily bojovnice celkem tří
států: Češky (vlastně spíš Moravanky)
z BC DTJ Prostějov i Kroměříže ve společném týmu se Slovenkami z BC Ružinov 821 kontra Italky z města Chieri.
Neméně důležité pak bylo místo konání
večerního mače, tedy nádvoří prostějovského zámku na Pernštýnském náměstí.
Tohle vše dohromady v kombinaci s faktem, že nedaleko před radnicí právě probíhaly tradiční hodové slavnosti, zajistil celému klání velkou diváckou sledovanost.
Určitě větší, než kdyby se uskutečnila jako
obvykle v sokolovně na Skálově náměstí.
„Samozřejmě nic proti tomuto tradičnímu dějišti našich domácích zápasů,
ale šéf klubu Peťa Novotný prostě dostal zajímavý i odvážný nápad zkusit
to celé uspořádat na originálním místě,
což byla výzva, současně též lákadlo
pro fanoušky. A řekl bych, že Hanácké

Ženské mezistátní střetnutí zástupkyň tří zemí dohodl právě on. „Náš
oddíl má dvě boxerky odpovídající
výkonnosti i věku. Na spolupráci
pro tohle utkání jsme se proto
domluvili s bratislavským
klubem z Ružinova, kde
máme přátelské vztahy
včetně užší
hodové box
spoludopadl výborpráce
BYLI JSME
ně, možná až
už delší dobu,
U TOHO
nad očekávání
a vypomohly nám
VIDEO&FOTOGALERIE
skvěle. Hrozbou
i dvě holky z KroměD#(( "; +  '      ' E#(!
klikni na
samozřejmě bylo
říže od kolegy trenéra
 :
Foto: Marek Sonnevend
www.vecernikpv.cz
nepříznivé počasí,
Pavla Dudy, bývalého prozvlášť když ještě
stějovského boxera. A jak Chieri dokázali citlivě vytvořit dvojice ocenili. V závěrečném utkání sice byl ital- vyzněla. Snad jsme znovu ukázali, že
v pátek – tedy den ) <'#      se povedlo sem na Hanou soupeřek tak, aby šlo pokud možno ský trenér přesvědčený, že měla zvítězit různé boxerské projekty umíme dělat na
před akcí – pano-     '  % přilákat Italky? Seznámili o vyrovnané dramatické souboje. Po- jeho svěřenkyně, ale já si myslím, že ze určité úrovni. A hodláme v tom pokračoval docela vydatný  '+  ' jsme se na červnovém tur- vedlo se a věřím, že samotná děvčata strany rozhodčích nešlo o nic nekalého vat dál, snažit se náš krásný sport někam
déšť. Já jsem však "%  
naji v Německu, slovo dalo i příznivci v hledišti si to maximálně a Míša Brančíková skutečně byla o tro- posouvat,“ uzavřel Martin Klíč s jasným
Foto: Marek Sonnevend slovo a vznikl nápad na užili. Diváci vytvořili parádní atmosféru,“ chu lepší. Předvedla super výkon, stejně výhledem.
věřil, že se vyprší
a na sobotu se udělá hezky, což se naštěs- dva přátelské zápasy. Ten první u nás radoval se Klíč. Z HHB 2018 měl jen ty jako druhá prostějovská odchovankyně A jeden krátký dovětek na úplný
tí přesně stalo. Mohli jsme díky tomu zú- se myslím vydařil na jedničku záslu- nejlepší pocity. „Holky bojovaly ze všech Mája Vrbová. Celkově jsem opravdu závěr: odvetná bitva v Itálii přijde na
ročit naši kolektivní práci všech lidí, kteří hou toho, že jsme společně s koučem sil a ukázaly, jak box umí, což fandové spokojený s tím, jak příznivě tahle akce řadu v sobotu 27. října!
se na přípravách i samotné organizaci
podíleli. Právě těmto lidem patří největsaa
3x foto: Marek Sonnevend
ší dík,“ zdůraznil šéftrenér mládeže BC
DTJ Martin Klíč.
Vděčnost putovala ještě na další místa. „Moc poděkovat pochopitelně
musíme Domovní správě Prostějov
v čele s jejím ředitelem Vladimírem
Průšou za poskytnutí nádvoří zámku
i některých prostor uvnitř, bez čehož
by celé sobotní boxování vůbec nebylo. A poděkování směřuje rovněž
ke všem našim partnerům v čele se
statutárním městem Prostějov a Olo)'   ("  !' D & !'  !         D #(  !'    '  ' +
mouckým krajem za podporu, díky
 !   :!!
H;B )# 8( ' 
 '   !')' X#'%/5
níž můžeme takovéto projekty organizovat,“ zmínil Klíč.

" I NII L ? JII L N´´ Û

jak see boxxersky hoodovaaloo v prrostěějoověě...

18090710951

původní
zpravodajství
pro Večerník

Člen organizačního týmu vydařené akce a současně šéftrenér
mládeže BC DTJ Prostějov se ohlédl za celým projektem
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Tomáš Berdych se vrátil do Prostějova, kde přiznal ukončení sezóny, ale i touhu vrátit se

PROSTĚJOV Po delší době přicestoval alespoň na chvíli do Prostějova dlouhodobě nejlepší český
tenista a dvojnásobný vítěz Davis
Cupu. Právě z prostějovských
kurtů vyrazil Tomáš Berdych (na
snímku) do velkého tenisového
světa. Hráč, který vždy podporoval sportovní aktivity týkající se
dětí, nemohl předminulý čtvrtek
chybět na otevření Národního
sportovního centra, kde si zatrénoval s mladými talenty TK Agrofert. „Když jsem byl oslovený,
neváhal jsem ani minutu. Takové
akce mají smysl,“ vyjádřil svůj
postoj v rozhovoru pro Večerník
čerstvý třiatřicátník Berdych, který přidal svůj komentář ke změně
herního systému Davis Cupu a zejména prozradil, jak je to s jeho
aktuálním zdravotním stavem. Vítěz třinácti turnajů ATP, finalista
Wimbledonu 2010 a bývalý čtvrtý
hráč světového žebříčku

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav
VALNÝ
yy Měl jste informace, jak probíhá
výstavba Národního sportovního
centra?
„Nic podrobného to nebylo. Věděl
jsem, kde bude hala stát a komu bude
sloužit. Pořádně jsem si ji prohlédl až
při slavnostním otevření. Musím přiznat, že něco takového jsem nečekal.
Vážně se povedla.“
yy Do Prostějova se v poslední
době dostanete zřídka. Na co myslíte, když se blížíte k městu, v němž
jste strávil tolik let?
„Zažil jsem tady toho opravdu hodně.
Nejen tenisově. Prostějov mi v srdci
zůstane napořád. Mám tady hodně
kamarádů, s městem mám spojenou
řadu zážitků. Je to kus života, na který
budu vždy rád vzpomínat.“
yy Nelitujete, že podobné sportoviště, jakým je Národní sportovní
centrum, jste neměli k dispozici ve
vašich mládežnických letech?
„Byla jiná doba, nebyly takové možnosti. Ale není to tak, že bych toho litoval. V klubu se spoluhráči jsme si naše
mládežnické roky užili. I díky tomu
se nám podařilo dosáhnout na velké
úspěchy. Teď je třeba, abychom pracovali na tom, aby nová generace byla
podobně úspěšná.“
yy Třeba výstavbou podobných
sportovišť?
„Je to rozhodně jedna z cest. V dnešní
době mají děti hodně lákadel. Pokud
je chceme přivést ke sportu, musíme
jim vytvořit podmínky. Aby sportu
dali přednost před jinými nabídkami.
O děti musíme bojovat. Taková je
doba. Přijmout ji nemám problém.
Chce to na současnost reagovat. Říkat,

že děti nesportují, protože dávají přednost počítačům, nemá smysl. Sport
potřebuje konkurovat jiným aktivitám
odpovídající nabídkou. Je to jediný
způsob, jak může uspět.“
yy Pojďme k Davisově poháru, který píše epilog současné podoby. Od
roku 2003 jste reprezentoval Českou republiku, jak se vám líbí změny týmové soutěže?
„Tradice soutěže se držela strašně
moc let. V dnešní době, která je rychlá
a uspěchaná, je hodně škoda, že něco
takového padlo. Už se to asi nebude
dát vrátit, systém bude jiný, je to obrovská škoda. Kouzlo Davis Cupu se
ztratilo...“ (zakroutí hlavou)
yy Mají podobný názor i jiní hráči?
„Tenisté, kteří mají šanci odehrát hodně turnajů ve své zemi, se na to asi
budou dívat jinak, protože před svými diváky mohou hrát a zažít domácí
atmosféru. Pro nás se to úplně ztratilo.
V domácím prostředí jsme se mohli
představit třeba jednou za rok. Na duely jsme se pokaždé hodně těšili. Nebyli
jsme v situaci fotbalistů, kteří každý
druhý zápas hrají doma! To je pryč a je
to škoda.“
yy Nově se budou zápasy hrát během jednoho dne. Je to dobře?
„Nemyslím, že to je cesta, kterou se
mělo vydat. Může to být i hodně
krátké odpoledne. Navíc si nedovedu
představit, jakou budou mít atraktivnost zápasy typu Austrálie - Belgie
někde v Madridu na kurtu číslo šest,
protože ve stejnou dobu se budou hrát
i ostatní zápasy...“
yy Co vás napadne, když se řekne
Davis Cup?
„Že to byly skvělé roky. Jistě, bylo to
někdy náročné, ale zůstane to ve mně
do konce života. Nejen samotné zápasy, ale především atmosféra v našem
týmu. Šli jsme vždy za svým cílem.
Od roku 2007, kdy se do týmu vrátil
Radek Štěpánek a zachránili jsme proti
Švýcarsku i s Rogerem Federerem světovou skupinu, se začaly tvořit základy
pozdějších triumfů. Bylo úžasné být
součástí tohoto týmu.“
yy Na soutěž máte hodně vzpomínek. Která je nejvýraznější?
„Zážitků je opravdu spousta. Nezapomenu například na můj první
zápas v Thajsku. Měl jsem osmnáct
a poprvé reprezentoval. S Jirkou
Novákem jsme vyhráli čtyřhru a za
rozhodnutého stavu jsem si zahrál
i dvouhru. Byl to výborný start, na to
se nezapomíná.“
yy Někdy jste hráli i v nezvyklých
destinacích. Neměly někdy takové
souboje příchuť dobrodružství?
„To tedy měly. (úsměv) V roce 2007
jsme museli bojovat o návrat do Světové skupiny a v rámci euro-africké zóny
cestovali do Maroka. Nehrálo se v Casablance nebo v Marrákeši ale v malé
vesnici u tuniských hranic. Když jsme
přistávali, piloti všem vysvětlovali, že se
musí letět z druhé strany, protože dole
mezi sebou válčí. A že máme doufat, že
bude dobrý vítr a takové věci. Bylo to
zajímavé.“

yy Všechno ale dopadlo dobře.
„Vyhráli jsme, přestože povrch, na kterém se hrálo, neměl s antukou nic společného. Hrálo se spíš na kamení. Ale
v parádní atmosféře, domácí fanoušci
na malých tribunách se mohli zbláznit.
Kdo to nezažil, nemůže to pochopit.“
yy V dalších letech už převládaly
zážitky spojené s velkými výhrami.
Které vám utkvěly v paměti?
„Pochopitelně především ty z ročníků,
které jsme dokázali vyhrát. Ale mám
i další. Třeba společnou radost z dílčího úspěchu s týmem. I pocit, který
jsme cítili po porážce, která nás dokázala posunout dál.“
yy Povídejte...
„Skvělým zážitkem bylo naše utkání
proti Chorvatsku. Hráli jsme v Poreči, tribuny byly přitom plné našich
fanoušků, takže jsme si připadali, že
se hraje u nás. Byl to takový karneval.
Navíc bylo rozhodnuto už po dvou
dnech. V sobotu večer se mohl slavit
postup do finále. To byl úžasný víkend!“ (usměje se)
yy A pak už přišla zmíněná porážka, která tým posunula směrem
k pozdějším triumfům?
„Přesně tak. V Barceloně jsme v roce
2009 ještě neměli nárok. Současně
celý tým cítil, že se může posunout, že
není na vrcholu. Prohráli jsme 0:5, ale
ještě na kurtu si zazpívali, že tu mísu
stejně vyhrajeme. Ta víra byla tak silná,
že se to muselo podařit!“
yy Také se to podařilo.
Z kterého triumfu jste
měl větší radost?
„Nechtěl bych to
srovnávat. Ten první byl doma, po
strašně
dlouhé
době. Emoce byly
obrovské. O rok
později na půdě
soupeře u toho
nebylo tolik našich fanoušků.
Ale podařila se nám obhajoba a to
bylo taky hodně silné. Mám je rád oba.
A tak už to zůstane.“
yy Co vy osobně, trápí vás především záda a ostrý zápas jste hrál
naposledy 19. června. Zdravotní
pauza byla nevyhnutelná?
„Už jsem opravdu nemohl dál, tělo neposlouchalo. Chvíli bylo v pořádku, pak
se zase ozvala záda nebo kyčel. Nebylo
to jednoduché rozhodnutí před Wimbledonem, kde jsem obhajoval spoustu
bodů a vždycky se mi tam hrálo dobře.
Dost jsem vnitřně bojoval, ale došlo
mi, že kdybych hrál, k ničemu by to
nevedlo. Po posledním zápase s Benneteauem v londýnském Queensu jsem si
řekl: Tak takhle ne. Zavřít, zabalit, prodat rakety! Vážně mě to napadlo, tenis
mě vůbec nebavil. Potřeboval jsem se
dát zdravotně do pořádku a odpočinout si také psychicky.“
yy V jakém stavu jsou vaše záda?
„Dostaly pořádně zabrat, materiál se
unavil z velkých objemů. Potíže umocnilo natržené kyčelní pouzdro. Mám
teď sestavu cvičení, která zabere tak ho-

Na Štěpánkově rozlučce nebude

chybět ani daviscupový parťák
PRAHA, PROSTĚJOV Rozlučka
Radka Štěpánka zná svého dalšího hosta. Svou účast po Novaku
Djokovičovi či Leandru Paesovi
a čerstvě i Tommy Haasovi přislíbil
během úterní tiskové konference
v Praze Tomáš Berdych. Česká
tenisová jednička potvrdila, že na
akci Český lev se loučí přijme menší roli.
„Měl bych být součástí rozlučky Radka Štěpánka, i když ne ve velké roli,“
pronesl Berdych, který společně se
Štěpánkem prožil dlouhá léta při re-

prezentaci v Davis Cupu. V týmové
soutěži odehráli hned osmnáct deblových zápasů s neuvěřitelnou bilancí
16 výher a 2 porážek. Dvakrát pak
dovedli český tým až k vytoužené
salátové míse. „Tenisově moc přispět
nemůžu. Možná budu rozhodčí, to
je teď takové populární téma,“ smál se
Berdych, jehož přišel do areálu pražské Sparty podpořit i právě Štěpánek.
„S Tomášem jsme toho zažili spoustu,
takže budu moc rád, když na mojí
rozlučce bude. A v jaké roli? Na to si
počkejte,“ řekl se smíchem Štěpánek.

Úspěšná dvojice zkoušela štěstí i na
mnoha turnajích, ale dostali se jen
jednou do finále ve Washingtonu.
S úspěchem se nesetkala ani dvojnásobná účast na olympijských hrách.
V Pekingu Berdych se Štěpánkem
vypadli v prvním kole, v Londýně
pak v osmifinále. V Davis Cupu však
patřily k takřka neporazitelným párům.
Akce Český lev se loučí se bude konat
v pražské O2 areně ve čtvrtek 18. října.
Zbývá několik posledních vstupenek.
(pk)

Po posledním zápase s Benneteauem v londýnském Queensu
jsem si řekl: Tak takhle ne. Zavřít, zabalit, prodat rakety!
Vážně mě to napadlo, tenis mě vůbec nebavil.
Potřeboval jsem se hlavně dát zdravotně do pořádku
a odpočinout si také psychicky...
dinu

„Pořád mám
tenis rád a baví mě.
Ale jen za předpokladu,
že budu fit a budu bojovat
se soupeřem a ne sám se sebou.
To je podmínka, která musí být splněna. Pokud to tak bude, líbil by se
mi návrat v Austrálii. Už na turnajích
před Australian Open. Využil bych
chráněný žebříček. Nechával jsem si
ještě okénko, že bych mohl zvládnout
nějaký podnik na konci tohoto roku,
ale k tomu se určitě nedostanu, takže
sezonu 2018 jsem ukončil.“
yy S jakými ambicemi a výzvami?
Na okruhu se objevilo dost mladých vlčáků...
„Nebojím se jít s kůži na trh... (úsměv)
Kdybych se i s rostoucím věkem dokázal zase dostat
mezi mladé kluky
a uhrál nějaký slušný výsledek, mohl
bych být spokojený. Na tituly

Foto: internet

a půl denně. Jednou týdně jezdím do
nemocnice, jinak mi zakázali plavat,
běhat. Ale můžu na kolo a jezdím docela hodně.“ (úsměv)
yy Chytla vás cyklistika?
„Se ženou jezdíme na horských kolech, ale kluci mě ale přivedli také na
silniční. Nemám problém se sbalit a na
dvě hodiny vyrazit si. Několikrát za týden. Pokaždé dám tak kolem padesáti
kilometrů. Člověk si utřídí myšlenky,
nezvoní mu telefon, nehraje hudba. Je
to dobrý trénink i relax zároveň.“
yy Tenis jste nevyzkoušel?
„Jen jednou, s posvěcením doktorů.
Abych věděl, jestli jsem to nezapomněl. (usměje se) Byl jsem překvapený,
že se nic nezměnilo. Cítil jsem se na
kurtu dobře, ale vůbec jsem se nemohl
zatím vrátit do denního tréninku. To
je v plánu po polovině října nebo na
začátku listopadu. Když se ovšem nic
nepokazí...“
yy Chyběl vám tenis? A sledoval
jste dění na okruhu ATP?
„Nejdřív mi tenis vůbec nechyběl. Ke
konci US Open jsem už ale začal lehce sledovat výsledky. Nebylo to příliš
těžké. Pořadí na čele žebříčku je stejné
jako před pěti lety, takže jsem se rychle
zorientoval.“
yy Jak se po zhruba třech měsících
cítíte?
„Mám se dobře. Dělám věci, na které obyčejně není čas a které jsou pro
ostatní lidi běžné. Vídám se s kamarády, vyrazím do Valašského Meziříčí
navštívit rodiče a známé z dětství.
S manželkou cestujeme. Jel jsem si
i se šesti kamarády na pánskou jízdu
do Rakouska ve sportovních autech,
které mám rád. To byla velká sranda.
Byli jsme s manželkou na výletu v Itálii, dvakrát v Řecku. Rád poznávám
nové věci, na což při turnajích není čas.
Rozhodně se nenudím.“
yy Manželka Ester podporuje váš
comeback k tenisu?

„Je výhoda, že mám mladou ženu. Od
ní naopak slyším: ´Pojedeme do Austrálie, že jo? Já už se těším.´ (úsměv)
Od manželky mám maximální podporu. Nikdy se mě neptala: ´Hele, máš
to zapotřebí?´ I když se mi v minulosti
nedařilo, ona mě povzbuzovala.“
yy Máte tedy představu, kdy se
chcete vrátit na kurty?

nemyslím, ty jsou teď hodně vzdálené.
Čistá radost z tenisu by mě ale mohla
dostat na vlnu a dovést k úspěchu. Pokusím se jít té vlně naproti, to je moje
výzva. Náladu mám, chci si comeback
vyzkoušet. Ale skutečně jenom za předpokladu, že zvládnu přípravu a nebudu
mít zdravotní problémy. Abych zase po
pěti dnech další tři neproležel...“

vizitka
TOMÁŠ BERDYCH
✓ narodil se 17. září 1985 ve Valašském Meziřící
✓ tenisově vyrůstal v prostějovském klubu,
do něhož přišel již v žákovském věku
✓ dlouhodobě nejlepší český tenista, který
na profesionální okruh vstoupil v roce 2002,
když mu bylo sedmnáct let
✓ v žebříčku ATP byl nejvýše čtvrtý (4. květen 2015),
aktuálně mu patří 73. pozice
✓ dvojnásobný vítěz Davisova poháru (2012, 2013)
a Hopmanova poháru (2012) s Českou republikou
✓ na okruhu získal třináct titulů ve dvouhře, včetně vítězství
na pařížském turnaji série Masters BNP Paribas Masters 2005,
a dva tituly ve čtyřhře
✓ v sezóně 2010 se probojoval se do svého jediného grandslamového
finále ve Wimbledonu, v němž nestačil na světovou jedničku
Rafaela Nadala
✓ ve stejném roce si zahrál ještě finále na turnaji Sony Ericsson
Open v Miami a semifinále na French Open
✓ na Turnaji mistrů 2011 podlehl v semifinále Jo-Wilfriedu Tsongovi
✓ účastí mezi poslední čtyřkou hráčů na US Open 2012 a Australian
Open 2014 se zařadil po bok Ivana Lendla jako druhý český
tenista v historii, jenž dokázal postoupit do semifinále dvouhry
na všech čtyřech grandslamech
✓ desetinásobný vítěz České extraligy v dresu TK Agrofert Prostějov
✓ aktuální zápasová bilance v rámci ATP Tour činí 627 výher
a 332 porážek (v roce 2018 11:11)
✓ na prize money vydělal 28 900 000 amerických dolarů
(zhruba 650 milionů korun)
✓ letošní sezónu ukončil kvůli zdravotním problémům již v červnu,
návrat plánuje na začátku příštího roku
✓ v letech 2002 až 2011 byl přítelem české tenistky Lucie Šafářové,
poté se jeho partnerkou stala o sedm let mladší zlínská modelka
Ester Sátorová, s níž se jako s někdejší tenistkou TO Napajedla
znal již z dětství, načež v polovině července 2015 přišel
sňatek v Monte Carlu
zajímavost: v roce 2008 absolvoval Střední odbornou školu
podnikání a obchodu v Prostějově.

Pondělí 24. září 2018
www.vecernikpv.cz
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AtletickáVelká cena města Prostějova poznala své vítěze
PROSTĚJOV Je to neskutečné
číslo, ale už 72. druhý ročník
Velké ceny Prostějova v atletice proběhl v neděli 23. září,
v posledních letech už tradičně na atletickém oválu areálu
RG a ZŠ města Prostějova ve
Studentské ulici. Bohužel tentokrát se organizátoři pořádně
nedomluvili s počasím a kvůli
deštivému počasí i silnému
větru se na poslední chvíli odhlašovali závodníci, kteří měli
přijet. I tak ale byly k vidění kvalitní atletické výkony v podání
sportovců od žáků po finalisty
MČR na 110 metrů překážek.
exkluzivní reportáž
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
„Co na to říct, počasí nám nepřeje,
hlavně vítr je silný. Uvidíme, jak moc
to ovlivní oštěpaře, nebo překážkáře.
Už jsme otočili pole na hod oštěpem,
aby bylo lépe po větru,“ prozradil Ve-

ŠPATNÉ POČASÍ A SILNÝ VÍTR BRÁNILY LÁMAT REKORDY
černíku Milan Čečman, hlavní organizátor atletického mítinku. „Hodně
sportovců se ráno kouklo na počasí
a ještě se na poslední chvíli omluvili,
že nedorazí. Je to škoda, ale chápu, že
se někomu nechce jet třeba přes půl
republiky a tady bude pršet,“ dodal.
I tak se závody po čtrnácté hodině
odpolední rozeběhly v plném proudu a stanoviště na skok daleký přivítalo první závodníky z řad žáků.
Paralelně s nimi se také rozeběhli
první sprinteři a mítink nabíral na
obrátkách. Hlavním tahákem byly
opět dvě disciplíny - hod oštěpem
a sprinterský souboj přes překážky
na 110 metrů. Do klání, které zpopularizoval zejména Jan Železný, nakonec zasáhlo celkem šest adeptů na
vítěze a finální pokusy se těsně blížily
k sedmdesátimetrové hranici. Po poslední sérii se kuriózně dělili o první
místo Dominik Sokola z AK Kroměříž a Ondřej Bartoň ze slovenského
klubu SKCG Nitra, kteří oba shodně
hodili 68,52 metru. Rozhodnout tak
musel rozstřel, kde pro sebe utrhl
první místo Sokola. „Byl to napínavý souboj. Vítr byl opravdu silný

a v takovém počasí musíte doufat, že
nebudete házet ve chvíli, kdy to pořádně fouká. Nakonec jsme se otočili alespoň po větru, takže ty pokusy
byly celkem solidní,“ zhodnotil své
představení vítěz. Třetí skončil Vojtěch Kozák z Jiskry Litomyšl.
Prim hrál běh na 110 metrů přes
překážky. Už před začátkem bylo
jasné, že všichni přihlášení závodníci
nakonec nedorazí, a tak z toho byl
vcelku soukromý závod. „Pozval jsem
všechny finalisty letošního mistrovství republiky, ale nakonec poběží
jen trojice,“ vylíčil poněkud zklamaně
Milan Čečman. Na dráhu se postavili Martin Pokorný z AK Olomouc,
prostějovský zástupce Jiří Odvářka
a brněnský Martin Schmöger. Závod
se nesl přesně proti větru, i tak byl ale
napínavý až do samého konce. O devět setin sekundy s časem 15,49 nakonec zvítězil Pokorný před Odvářkou. „Počasí sice nevyšlo, ale je září,
takže se s tím prostě musí počítat. Už
jsem závodil i v osmi stupních, takže
dnes to je ještě dobré,“ svěřil se Večerníku čerstvý vítěz Martin Pokorný. „Vítr to hodně ztížil, tím pádem

BYLI JSME
U TOHO
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ten čas není moc dobrý. Vezme tak
půl vteřiny, možná víc. Je to jako
běžet do zdi. Každopádně jsem měl
co dělat, protože Jirka byl těsně za
mnou a v jednu chvíli jsem si myslel,
že mě předběhne. Naštěstí jsem ho
zvládl ke konci udržet o kousek za
sebou,“ dodal novopečený vítěz na
110 metrů.

I takové příběhy píše atletika, která
je pro Milana Čečmana životní vášní. „Nakonec jsem spokojený, přijelo tolik lidí, kolik chtělo, a dokonce
přišli i nějací diváci, takže můžeme
být spokojení. Byla k vidění dobrá
atletika a snad příště bude počasí
moudřejší. Co je horší, tak že atletika nemá pořádný stadion, kde by

klikni na

www.vecernikpv.cz

se takovéto závody mohly pořádat.
Tady není ochranná síť u stanoviště hodu s oštěpem a tak dále. Přece
jen je tohle školní hřiště. Chtělo by
to, aby Prostějov měl svůj atletický
okruh a zázemí. Není přece možné,
aby okresní město nemělo pořádnou
atletickou dráhu,“ nadhodil myšlenku Čečman.

Kostelečtí borci venku )--< ,& *4 3 4 <(
zničili Dolní Cerekev! =)- =+>  !/ +2(
DO CER
SO KOS
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DOLNÍ CEREKEV, PROSTĚJOV Nemilosrdně a rozdílem
dvou tříd přejeli házenkáři TJ
Sokol Kostelec na Hané HK svého vstupního protivníka ve 2. lize
mužů ČR 2018/2019. Nový ročník skupiny Jižní Morava je k premiéře poslal na hřiště TJ Dolní
Cerekev, tedy papírově slabšího
celku. A Hanáci se s ním vůbec nepárali, jako zdatný parní válec ho
rozdrtili 33:21!
„Začátek byl poměrně vyrovnaný,
ale ne dlouho. Brzy jsme šli do vedení a to neustále zvyšovali, už do přestávky se nám podařilo utéct o osm
gólů. Po změně stran jsme lepší pa-

sáže střídali s horšími, ovšem průběh
měli pořád jasně pod kontrolou.
Konečný výsledek odpovídá dění
v zápase,“ konstatoval nový hlavní
kormidelník HK Milan Varhalík.
Díky povedenému startu do sezóny mohl sčítat pozitiva. „Výborně
zachytali gólmani, velice dobře fungovala obrana 0-6 s agresivním přistupováním k protihráčům. Skvělým
ofenzivním vstupem pomohl Lukáš
Varhalík, k němuž se postupně přidali další kluci a vznikl z toho kvalitní týmový výkon,“ lebedil si Varhalík
starší.
Suverénní triumf však současně nechtěl přeceňovat. „Chlapci rychle
překonali počáteční nervozitu a celé
utkání perfektně makali, díky čemuž
si minimálně deset minut zahráli úplně všichni. Mohli jsme účinně střídat
a bez obav o vítězství si vyzkoušet

některé herní věci, neboť si jednotliví
členové družstva navzájem pomáhali.
Prostě jsme využili toho, že Dolní Cerekev patří spíš ke slabším účastníkům
soutěže,“ odtušil kostelecký trenér.
Dost nízký věkový průměr jeho
ekipy v sobotu neznamenal žádný
zásadní problém. „Já bych řekl, že
máme sice mladší, ale zajímavě vyvážený mančaft. Tvoří jej někteří
ostřílenější borci a samozřejmě řada
méně zkušených, kteří po konci
starších tahounů teď dostávají větší
prostor a využívají ho. Jen tak dál,
důležité je stále pracovat na svém
zlepšování a jít naplno zápas od zápasu,“ nabádal Milan Varhalík k pokračování poctivé dřiny z povedené
přípravy, která se házenkářům Sokola zatím vyplácí.
(son)
Statistiky z utkání
najdete na straně 26
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MALOMĚŘICE, PROSTĚJOV
Velice dobře zvládli svůj vstup do
2. ligy mužů 2018/19 házenkáři
TJ Sokol II Prostějov. Na úvod jihomoravské skupiny třetí nejvyšší soutěže ČR remizovali 28:28 na
půdě SHC Maloměřice B, jež má
kvalitnější tým, než by od rezervy
možná někdo čekal.
„Maloměřické áčko v minulé sezóně postoupilo do první ligy a jeho
současné béčko přibližně z poloviny tvoří hráči, kteří tento úspěch
vybojovali. Tím pádem jsme hned
v zahajovacím kole narazili na dost

silného soupeře, proto si získaného
bodu velmi vážím,“ vysvětlil svou
spokojenost trenér Sokola II Tomáš
Černíček.
Zmínil i další komplikující okolnosti. „Z různých důvodů nám chyběla
řada hráčů, navíc se zápas konal pod
širým nebem a většinu času jsme
dotahovali ztrátu. Začátek byl ještě
vyrovnaný, ale od patnácté minuty
do přestávky nás domácí přehrávali
a získali čtyřbrankový náskok,“ popisoval Černíček.
Druhý poločas však měli lepší Hanáci. „Ze zatažené obrany 0-6 jsme
přešli na 1-5 s jedním napadajícím
borcem, což narušovalo rozehrávku
protivníka a zlepšilo naši defenzivu, následně i přechod do útoku.
Postupně jsme manko dotahovali,

deset sekund před koncem vyrovnali na konečných 28:28. A následně
ještě ubránili poslední krátký nápor
Maloměřic,“ oddechl si prostějovský
kouč.
Z vydařené premiéry svého nového
angažmá měl pochopitelně radost
a svěřence hodně chválil. „Obrovským přínosem byl pro nás návrat
Tomáše Flajsara, který zkušenostmi
pomáhal kluky na hřišti usměrňovat
a k tomu ještě pořád dobře hraje.
Skvěle střílel Honza Čelovský, autor
devíti gólů. Na pivotu to šlo Pavlu
Šestořádovi a výborný byl i mladý
Radek Flajsar na křídle. Pochválit
každopádně musím úplně celý mančaft,“ zdůraznil Černíček.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 2. ligy najdete na straně 26
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Sportovní areál bývalých Železáren ve Sportovní ulici by mohl
znovu ožít. Šéf fotbalového klubu 1.SK Prostějov, městský zastupitel a lídr kandidátky hnutí ANO pro komunální volby František
Jura (na snímku) se domnívá, že když spojí síly město, kraj a stát,
bude možné legendární stadion obnovit. Položili jsme mu proto
několik otázek.
yy Jaká je historie areálu na
Sportovní ulici?
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AKCE POJĎ HRÁT HOKEJ PŘILÁKALA NA LED
DVĚ DESÍTKY DĚTÍ. SPOKOJENÍ BYLI I RODIČE

PROSTĚJOV K dalším téměř 150 klubům z Čech, Moravy
a Slezska se v rámci náborové akce ´Pojď hrát hokej´ přidal
i mládežnický oddíl SK Prostějov 1913. Led místní haly se tudíž
uplynulý čtvrtek 20. září zaplnil mladými bruslaři a budoucími
hokejisty. Více než dvě desítky malých dětí si tak mohly vyzkoušet,
jak se při zápasu či tréninku cítí jejich idol. Rodiče si navíc mohli
prohlédnout, jak probíhá trénink žáčků, krasobruslařská jednotka a ti odvážnější rovnou poslat své malé ratolesti poprvé na plochu. To vše pod dohledem kvalifikovaných trenérů. Připraven byl
také bohatý program, v jehož rámci na místě probíhal i zápis do
klubu. U toho všeho Večerník nemohl chybět!

den z hlavních organizátorů Martin
Kužílek. Se zájmem z řad dospělých,
a především jejich ratolestí byl ale
nadmíru spokojený.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

„Celá akce se povedla na jedničku,“ liboval si Martin Kužílek
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Jakub
ČERMÁK
a Petr KOMÁREK
Kdo z předškoláků a školáků se svými rodiči přišel ve čtvrtek na zimák,
rozhodně nelitoval. Z prostějovské
haly si kromě nevšedního zážitku
odnesl i stylový dárek v podobě
repliky reprezentačního dresu. Ten
měli všichni účastníci akce během
pobytu na sobě, trenéři eskáčka jich
přivítali celkem třiadvacet. Děti se
od hokejových radovánek nenechaly odradit ani teplým počasím, které
venku během odpoledne a podvečera 20. září panovalo. „Lednový
termín je nicméně pro tuto akci
daleko lepší. Je zima a všichni se už
věnují zimním sportům, ne ničemu
jinému jako na konci léta,“ nezastíral
trenér prostějovské přípravky a je-

) '" %   (    %  "'% %  !

6 8 +

K 

Týden hokeje je celorepubliková série sportovních akcí pro čtyř až osmileté děti a jejich rodiče. Jedná se
o akce, při nichž mají děti unikátní
příležitost seznámit se s ledním hokejem a vytvořit si svůj prvotní hokejový zážitek. Připraven je tradičně
zábavný program na ledě i mimo něj,
rodiče mají možnost se detailně seznámit s tím, co obnáší mít doma malého
hokejistu a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.
V rámci projektu Pojď hrát hokej se
doposud uskutečnily čtyři Týdny hokeje, kterých se po celé České republie
zúčastnilo zhruba 16 000 dětí. V září
2016 se konal Týden hokeje pouze na
omezeném počtu zimních stadionů.
Od ledna 2017 se pak rozšířil do celé
České republiky a pravidelně se koná
na více než sto třiceti místech.
Ani prostějovský stánek nebyl výjimkou a od šestnácti do sedmnácti

hodin se mohl zaregistrovat každý,
kdo měl zájem poslat své dítko na
led. Současně také probíhaly hry na
suchu jako například první střelba
na branku nebo nové naděje s hokejkou a tenisovým míčkem úspěšně
zdolávaly slalomovou dráhu. Na ledě
se mezitím proháněl tým prostějovských krasobruslařek. „Kluci, kteří
tyto aktivity venku nachystali, odvedli fantastickou práci. Patří jim za to
velký dík,“ chválil Kužílek.
Dvacet minut před sedmnáctou hodinou se kluci a holky začali chystat
na pobyt mezi mantinely. Přímo na
led vyrazili na pokyn moderátora
akce Petra Ejema. Vidět tak stejně
jako jejich maminky a tatínci mohli
modelový trénink nejmenších prostějovských hráčů, a to pod vedením
trenérů Jaroslava Becka a Otakara
Kováře. Vojtěch Němec zase předváděl, jak pracuje s brankáři. Posléze

 y !z>

došlo i na utkání minihokeje.
Malí nadšenci se však věnovali zejména svému vlastnímu programu. Zkušení koučové jim pomáhali s prvními
hokejovými krůčky. Jejich zážitek
navíc ještě umožnila prohlídka kabiny prostějovského A-mužstva s moderním zázemím. „Osobně jsem pak
rodičům ještě vysvětloval, jak to u nás
funguje. Že přípravku máme zdarma,
děti dostanou zapůjčenou výstroj
a mohou se těšit na kvalitní a zábavné
tréninky,“ komentoval Martin Kužílek. Podle jeho slov byli rodiče malých dětí spokojení. Zároveň věří, že
klubu teď přibude řada nových členů.
Ti každopádně přicházejí i průběžně
přes celou sezónu. „Jsem v každém
případě rád, že se tady sešlo tolik lidí.
Dohlížet na děti bude řada trenérů,
ale také rodiče, co si vzali brusle, mohou přímo na led,“ prozradil Večerníku hlavní trenér přípravky SK 1913.
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Tak, a je pryč. Podruhé za dobu své
existence pořádal SK Prostějov 1913
společně s Českým hokejem akci Týden hokeje. Kdo by náhodou nevěděl,
o čem je řeč, nebo měl zrovna chvilkový „výpadek elektrického proudu“,
jedná se o součást projektu Pojď hrát
hokej, jenž si klade za cíl hokej a děti co
nejvíce sblížit. Stejně jako ukázat, o jak
dostupný, a hlavně zábavný sport jde.
Poprvé se eskáčko k dalším desítkám
klubů po celé České republice připojilo letos v lednu. Se svým do puntíku
pečlivě zorganizovaným programem
obstálo na výbornou, na stadion přilákalo více jak šedesát dětí. Až pro ně
obětavým pořadatelům nevybyly dárkové reprezentační dresy…
Na konci druhé zářijové dekády přišel
druhý termín - podzimní. Na rovinu, zrovna dvakrát ideální ale nebyl.
I proto, že venku naplno „úřadovaly“
sluneční paprsky babího léta, takže
lidé si pomalu mohli začít razit cestu
na koupaliště.
Navzdory tomu však prostějovští
trenéři přivítali přes dvacet nových
zájemců o setkání s hokejem. Pěknou
účast podtrhla i vhodně sestavená
náplň akce. Děti se společně se svými
rodiči dozvěděly něco o Týdnu hokeje
i samém SK Prostějov 1913. Jedním
slovem, paráda! Ze všech stran panovala se sportovními hrátkami i všemi
věcmi s nimi souvisejícími velká spokojenost.
(kom)
Některé z ratolestí byly u střídaček
vůbec poprvé v životě. „Na bruslích
ještě nestál, takže uvidíme, jak se mu
to bude líbit. Já jsem velký hokejový
fanda, tak doufám, že syna bude bavit
hokej stejně jako mě. Teď mají děti
obrovské možnosti pro sport, což je jedině dobře. Přihlásíme se a naučíme se
pořádně bruslit i hrát hokej,“ vylíčil Večerníku Tomáš, jeden z rodičů na ledě.
Po hodince na hrací ploše se všichni
účastnici akce společně vyfotili. „Už
chci hrát hokej, ale ještě se musím naučit bruslit a dostat hokejku,“ neváhal
s odpovědí na otázku, zda z něj bude
hokejista, malý Patrik.
Prostějovský SK 1914 zorganizoval Týden hokeje, součást projektu
Pojď hrát hokej, podruhé za sebou.
Premiéru si odbyli letos v lednu,
kdy si také vedli výborně. „Celá
akce se povedla na jedničku. Všichni
pro děti udělali maximum a já jim za
to moc děkuji. Zapomenout nesmím
ani na tři slavné osobnosti prostějovského hokeje, bývalé reprezentanty
Radka Procházku, Pavla Kumstáta
a Marka Černoška. Ti na stadionu
také nechyběli,“ podotkl Kužílek.
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PROSTĚJOV Po kratší pauzičce
se na stránky Večerníku vrací seriál
představující osobnosti SK Prostějov 1913. V jeho dnešním pátém dílu
došlo řada na Jakuba Krampola.
V SK Prostějov 1913 trénuje stejně
jako jeho bratr David. Jakub Krampol
přitom ještě pár roků zpátky hokej sám
aktivně hrával. Na trenérské úrovni je
prostějovská
mládež, v níž dříve také figuroval, jeho
první štací.
Hokejová kariéra Jakuba Krampola se
začala psát v jeho deseti letech. K nejrychlejšímu kolektivnímu sportu světa
jej přivedl otec, předtím se rodák z Přemyslovic dlouhá léta věnoval fotbalu.
Z hokejového hlediska se prakticky nehnul z Prostějova. Původně hrál na po-
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zici útočníka, ale v juniorce mu trenér
před jednou ze sezón oznámil, že bude
působit v obraně. „Osvědčilo se to,” přiznává sám Jakub Krampol. V následujícím hracím ročníku odešel na zkušenou

do Moravské Třebové, stihl tam však
nastoupit k jedinému utkání.
„Kvůli malému počtu juniorů v Prostějově mi nebylo dovoleno do Moravské
Třebové jezdit, abych se nezranil,” uvedl
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Krampol. Ve městě na Svitavsku stáli
o jeho služby i v sezóně 2016/2017.
„Volal mi kouč, jestli bych jim nepomohl. Jezdil jsem tam na tréninky, jenže
vše zhatila jedna věc,“ hlesl.

Jaká? „Předseda z LHK - nechci jmenovat, všichni víme, o kom je řeč - po
mně chtěl doplatit příspěvky za minulou sezónu a zaplatit je i na tu novou. Přitom jsme nedostali nic, ani

sirup na zápasy, takže nevím, za co
chtěl zaplatit,“ prohlásil Jakub Krampol. Svou hráčskou kariéru se proto
rozhodl ukončit a začal se věnovat
trénování.
V SK 1913 se svým bratrem Davidem nejprve připravoval děti z ročníku 2010. „Chtěl bych tímto lidem
z tohoto oddílu poděkovat, že mi tuto
možnost dali,” vyjádřil svá slova vděku Jakub Krampol.
Další rok přešel k ročníku 2009, letos
funguje jako asistent Milana Sedla
u hráčů narozených v roce 2010 a podílí se i na chodu přípravky. Co se prvně jmenovaného týmu týče, nedávno
nechyběl ani u jeho úspěchu na turnaji v Šumperku. Prostějované si tam
vysloužili bronzové medaile.
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NA PRIMÁTOROVĚV Olomouci
TURNAJIzvítězil
SKONČIdomácí
LY PROSTĚJOVANKY
DRUHÉ
tým UP, třetí skončila

OLOMOUC Volejbalistky
UP Olomouc vybojovaly prvenství na mezinárodním
přípravném turnaji O pohár primátora statutárního
města Olomouc 2018, který v tamní Sportovní hale
Univerzity Palackého uspořádala o upkynulém víkendu
marketingová společnost TK
PLUS Prostějov. Druhou pozici obsadily ženy VK Prostějov
a třetí skončil výběr UTE
Budapešť. Původně přihlášená Slávia EU Bratislava vůbec
nepřicestovala, což přidělalo
organizátorům na čele nemalé vrásky.

Marek
SONNEVEND

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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způsobilo takové komplikace,“ řekl ještě
Peter Goga.
A co prostějovské volejbalistky? Ty v
rámci klání na půdě hanácké metropole
absolvovaly dvě tiebreakové bitvy, první prohranou s domácími rivalkami a
druhou těsně zvládnutou proti Maďarkám (viz podrobnosti níže). „Sice jsme
nakonec hráli pouze dva zápasy místo
původně plánovaných tří, ale protože se
oba protáhly na pět setů, bylo těch deset sad dohromady určitě postačujících.
Zase nám leccos důležitého ukázaly a
hlavní poselství zní jasně: stále máme
hodně na čem pracovat,“ zopakoval svou
oblíbenou formulku hlavní kouč VK Lubomír Petráš, jenž svým svěřenkyním na
neděli naordinoval především intenzivní
regeneraci. „Od pondělka budeme zas
normálně trénovat a ve čtvrtek nás čeká
přípravná generálka na ligu doma s Libercem,“ připomněl Petráš.

Právě pozdní zrušení účasti slovenského
oddílu celou akci dost znehodnotilo.
„Že ze zdravotních důvodů kvůli početné marodce nepřijedou, mi zavolali v
pátek ráno, to znamená v den začátku
turnaje. Což je opravdu strašně pozdě
a nedělá se to... My jsme se v minulosti
z podobných klání také dvakrát odhlásili,
ale víc než půl týdne předem. V takovém
případě se dá najít náhrada, zatímco my
jsme to už bohužel nedokázali,“ vysvětloval manažer vékáčka a současně ředitel
turnaje OPPSMO Peter Goga.
„V ten pátek dopoledne jsem okamžitě
začal jednat a postupně obtelefonoval
pět zahraničních klubů i všechny z české extraligy. Takhle na poslední chvíli se
však logicky už nikdo nechtěl zapojit, pro
každého by to bylo hodně komplikované či přímo nemyslitelné. Takže jsme
museli zvolit řešení odehrát celou akci
pouze ve třech týmech,“ navázal Goga.
Nakonec padla i varianta, že by dva nejlepší kolektivy jen třízápasové základní
části svedly v nedělním poledni finálovou bitvu. „Maďarskému družstvu jsme
předem garantovali tři kvalitní duely, a
protože se snažíme být dobrými i zodpovědnými hostiteli, rozhodli jsme se
ohledně programu závěrečného dne
ustoupit právě ve prospěch Budapešti. I
Olomouce, oba tito naši soupeři tak proti
sobě odehráli ještě jedno přátelské střetnutí mimo hodnocení turnaje,“ ozřejmil
Goga.
V rámci slavnostního zakončení třídenního podniku pak předal ženám
UP Olomouc vítěznou trofej v podobě krásného poháru věnovaného
olomouckým primátorem Antonínem Staňkem. „Panu primátorovi
moc děkujeme, že nad turnajem převzal
osobní záštitu a výrazně jej podpořil. Jen
škoda, že nezodpovědné jednání Slávie
EU Bratislava coby jednoho z účastníků

Vstupní sada patřila jednoznačně úpéčku. Jeho hráčky měly mnohonásobně
lepší start díky účinnému servisu, který
úplně rozvrátil prostějovskou přihrávku.
A z těžkých situací nedokázala děvčata
VK vůbec bodovat, zatímco domácí
celek celkově kvalitním výkonem rychle
zvyšoval náskok (5:0, 8:1, později dokonce 18:5). Za celé zahajovací dějství
byly jen dvě pasáže, kdy se hostující tým
zvedl. Nejprve dotáhl na 9:5, poté zkorigoval na 19:10 a 21:13 – vždy zásluhou
zpřesnění příjmu a souhrnného zvýšení
úrovně hry. Koncovka však patřila zase
soupeřkám – 25:13 a 1:0.
Druhá část vypadala naprosto odlišně.
Vékáčku prospěly změny v sestavě, dařilo se příchozím Šmídové s Poláškovou i
Kozmík a chytily se rovněž další plejerky. O sto procent lépe přitom šly veškeré
činnosti od zmíněné přihrávky přes podání, obranu, mezihru i nahrávku až po
zakončení. Průběh se tím pádem vyrovnal, od poloviny setu dokonce hostující

PROSTĚJOV Poslední přípravný duel
před startem UNIQA extraligy žen ČR
2018/19 absolvují volejbalistky VK
Prostějov ve čtvrtek 27. září od 16:15
hodin proti Dukle Liberec. Půjde o jejich jediné přátelské střetnutí doma (v
hale Sportcentra DDM) za celé tréninkové období aktuální sezóny.
„Chtěli jsme aspoň jeden zápas během přípravy odehrát na vlastním hřišti, aby se naši
věrní fanoušci mohli přijít podívat na obměněný tým a sledovat ho v herní akci při
nějakém kvalitním utkání proti dobrému
soupeři. Což Liberec nesporně je,“ uvedl
hlavní kouč vékáčka Lubomír Petráš.
V kádru Severočešek rovněž došlo od
minulého ročníku k některým personálním korekturám, ovšem přesto zůstal
poměrně silný s ambicemi na zisk ligové
medaile. Tedy stejně jako Hanačky, které
na Duklu narazily nedávno v rámci Slávia EU Cupu v Bratislavě. Vedly už 2:0
na sety, ale pak vypadly z role a nakonec

podlehly 2:3 po těsném tiebreaku včetně
jednoho neproměněného mečbolu.
„Nadcházející souboj však vůbec nebudeme brát jako nějakou odvetu. Stále jde pouze o přátelák, kde je podstatné si ještě naposledy vyzkoušet určité věci a dát prostor co
největšímu počtu hráček, aby byly v zápasovém rytmu. Důležitost také má kvalita družstva na druhé straně sítě, aby mělo vzájemné
utkání co nejvyšší úroveň,“ zmínil Petráš.
Pro čtvrteční mač jsou vyhrazené tréninkové hodiny žen VK (16.00 až 18.00).
„Holky se rozhýbají, rozehrají a už půjdou
na to, přibližný začátek odhadujeme někdy po čtvrt na pět odpoledne,“ připojil
Petráš s tím, že kdo z příznivců chce, ať
přijde zafandit. „Pokud se nestane nic nečekaného, měli bychom nastoupit kompletní, tedy včetně uzdravující se Máří
Toufarové. Teprve se však uvidí, nakolik jí
léčené rameno dovolí smečovat. Rozhodně nepůjdeme do žádného zdravotního
rizika,“ uzavřel Luboš Petráš.
(son)

UP OL
VK PV

3
2

*HQHU¿ONDQDOLJXYHêWYUWHNGRPDV/LEHUFHP

mančaft získával výrazně navrch (10:10
– 12:18). A zaskočené Olomoučanky
nenašly vinou mnoha vlastních chyb na
rozjeté protivnice žádný recept – 19:25
a 1:1.
Začínalo se znovu od začátku a třetí díl
měl rovnocenný odpich. Po obratu UP
z 2:3 na 7:4 se zdálo, že Teplého svěřenkyně opět nacházejí pevnější palubovku
pod nohama, leč Petrášův soubor kontroval výbornou pasáží s razantním otočením skóre (9:12). Houpačka vzápětí
pokračovala okamžitým vyrovnáním na
12:12 a novou čtyřbodovou sérií pohodově makajících Horké, Bezhandolske,
Kojdové, Slavíkové a spol. Škoda, že se
za velmi příznivého stavu 13:18 zasekly v
jednom postavení (17:18), totéž se opakovalo o chvíli později (19:21 – 23:21).
Přesto o sadu v dramatickém závěru
nepřišly, když perfektně zafinišovaly působivou šňůrou čtyř bodů včetně dvou
odvrácených setbolů – 24:26 a 1:2!
Nabraný level však úřadující mistryně
ČR neudržely, zkraje čtvrtého dějství je
předtím zakřiknuté rivalky markantně
přehrávaly. Zejména servisem a ofenzivně, hostům se vrátily přihrávkové trable z úvodu utkání vedoucí k dlouhým
úsekům nezvládnutých výměn (3:0,
4:3 – 8:3, 10:6 – 16:6). Tady družina
okolo zkušené Napolitano suverénně
dominovala až do jasného konce –
25:12 a 2:2.
Vítěze tedy musel určit teprve rozhodující tiebreak. Do něj vlétly mnohem
jistěji papírové favoritky (3:0, 5:1) a na
tomhle prvotním náporu vybudovaly
zisk celého posledního setu, neboť svůj
náskok poměrně spolehlivě udržovaly.
Prostějovská parta se pouze jednou
slibně přiblížila (6:4), pak už nestačila
– 15:8 a 3:2.
„Bylo vidět, že je to stále ještě příprava
a výkony jsou takové nevyrovnané. My
jsme odehráli velice slušně druhý i třetí
set, hlavně dobrou obranou a nebojácným útokem. První sada byla z naší
strana hodně špatná kvůli přílišnému
respektu ze soupeře, vůbec se nám nedařilo ani ve čtvrté části a také tiebreak

byl trochu slabší. Od stavu 2:1 na sety
jsme totiž ve zbytku zápasu přestali být
agresivní jak v zakončení, tak na servisu,
čehož silné i zkušené družstvo Olomouce využilo k obrácení výsledku.
Celkově se dá říct, že jsme dvě sady odehráli kvalitně a jinak dopláceli na řadu
zbytečných chyb v mezihře včetně lehčích balónů. Tohle je potřeba vylepšit,“
zhodnotil téměř dvě hodiny trvající derby kouč VK Prostějov Lubomír Petráš.
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Maďarky v sobotním dopoledni jasně
podlehly Olomouci a také vékáčko
nad nimi mělo od začátku jednoznačně navrch. Hanačkám vyšel úvod díky
dobrému podání, spolehlivému útoku
i výborným blokům, naopak soupeřky nemohly rozvinout svou hru kvůli
mizerné přihrávce. Skóre tak rychle
narostlo na 15:4 a nebýt jediného výpadku českého kolektivu při stejném
postavení (20:9 – 20:15), mohl zahajovací set klidně dopadnout jednociferně.
Takhle vyzněl „pouze“ rozdílem jedné
třídy – 25:16 a 1:0.
V dominanci pokračoval prostějovský
tým rovněž zkraje druhého dějství, leč
Budapešť už se víc chytala a manko 8:4
dokázala srovnat na 10:10. Od té chvíle
však výkon Petrášových oveček šel opět
nahoru, herní projev fungoval bez výraznějších slabin. A po šestibodové šňůře
(16:10) nebylo ve zbytku sady moc co
řešit – 25:17 a 2:0.
Na rozložení sil se pranic nezměnilo ani
ve třetí části. Celá sestava VK působila
velmi příznivým volejbalovým dojmem,
nepříliš stíhajícímu protivníkovi dlouho
nic podstatného nedovolila. Teprve za
stavu 14:8 hostitelky povolily, a to na příjmu i zbytečnými hrubkami v mezihře.
Družstvo UTE toho využilo k rychlému
dotažení na 15:14, posléze dokonce k
obratu na 16:18 a 17:21. Tahle krajně
nepovedená pasáž připravila hanácké

ženy o bezproblémové doražení mače
do třísetového konce, místo toho boj pokračoval – 20:25 a 2:1.
Nepříjemný výpadek ovlivnil výkon VK
i na startu čtvrtého dílu, kde kupil další
nepřesnosti, zatímco rozjeté vyslankyně
maďarské metropole navazovaly na své
náhlé vzepětí. Proto byl průběh vyrovnaný, a jakmile děvčata ze země pust znova
udeřila servisem, získala mírný náskok
(6:5 – 6:8), později už větší (9:13). Poměr sil na palubovce se oproti většině
střetnutí předtím nečekaně otočil, celkový projev modře oděného mančaftu
šel hluboko dolů. Chybělo pravidelné
bodování útokem, skvělá defenziva přešla plně na stranu vysokoškolaček z jihu.
A po sérii pěti výměn za sebou z 13:15
na 13:20 nebylo pochyb, že duel spěje do
tiebreaku. I koncovka navíc vyzněla suverénně v režii ansámblu taženého třemi
afroameričankami – 16:25 a 2:2.
Horká a spol. spadly do vydatné krize
a ve vzduchu visela otázka, jestli z ní v
setu číslo pět vybřednou. Zdařilo se jen
částečně, tím pádem se rozhodující sada
odvíjela až do skóre 9:9 naprosto rovnocenně. Pak celek Budapešti odskočil na
11:13, leč úplný závěr patřil finišujícím
Prostějovankám, které v nejtěžší okamžik příkladně zabojovaly – 15:13 a 3:2.
„Opět jsme potvrdili, že v přípravě zatím
působíme jako tým dvou tváří. Jsme
hrozně nevyrovnaní, již poněkolikáté ze
všech odehraných přáteláků provázely
náš výkon během utkání strašné výkyvy. Tentokrát jsme dva a půl setu herně
dominovali kvalitním volejbalem, načež
celé družstvo úplně vypadlo z rytmu
prudce zhoršenou přihrávkou. Na to
začaly holky nabalovat chyby ve všech
dalších činnostech, soupeř se chytil a rázem nás přehrával. Pozitivní je jedině to,
že holky zvládly úplnou koncovku, čímž
odvrátily zbytečnou porážku. Zvítězit
jsme však měli 3:0 o hodinu rychleji bez
těch následných problémů,“ kroutil hlavou při své hodnotící řeči lodivod vékáčka Lubomír Petráš.
Statistiky z obou utkání a výsledkový
servis turnaje najdete na straně 26
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HLEDÁME
NÁSTUPKYNĚ
TÝMU
VK PROSTĚJOV
ÚSPĚŠNÉHO ÚČASTNÍKA CHAMPIONS LEAGUE

26. 9. 2018 od 9:00 hodin

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ CENTRUM
• volejbalový turnaj žákyň základních škol v Prostějově
• exhibice a autogramiáda hráček VK Prostějov

podpořeno

VK
PROSTĚJOV



Prostějov (son) - Dost zajímavé
obsazení měl další ročník tradičního přípravného turnaje volejbalistek Mizuno Cup 2018 v Praze.
Mezinárodní účast pěti kolektivů
ze čtyř různých zemí ozdobil start
bundesligového Suhlu či maďarské Békéscsaby, aby se z konečného prvenství radoval tuzemský
zástupce. Nejvyšší kvality totiž
prokázal výběr UP Olomouc, který vítězně zvládl všechny čtyři své
zápasy (hrálo se každý s každým)
a nechal za sebou celkově druhý
celek z Německa, na třetí pozici domácí družstvo pořádajího
Olympu Praha, čtvrtý Linamar
i pátý Strabag Bratislava ze Slovenska. „Letos se nám podařilo
turnaj velmi kvalitně obsadit, což
hodnotím hodně pozitivně. Dalo
nám to šanci změřit síly s týmy,
které jsou svou úrovní lepší než
my a hrají evropské poháry. Třetí
místo v takové konkurenci je pro
nás moc příjemné,“ pochvaloval
si trenér PVK Olymp Stanislav
Mitáč.
Výsledky Mizuno Cupu 2018:
PVK Olymp Praha – VFB Suhl
Lotto Thüringen 1:3, Olymp –
VC Strabag Bratislava 3:2, SC
Linamar Békéscsaba – Suhl 1:3,
VK UP Olomouc – Bratislava
3:0, Olymp – Békéscsaba 3:2,
Olomouc – Suhl 3:0, Békéscsaba
– Bratislava 3:1, Olomouc – Békéscsaba 3:1, Suhl – Bratislava
3:0, Olymp – Olomouc 0:3.

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

RYCHLÝ
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Budapešť. A Bratislava vůbec nepřicestovala...

18092111067

původní
reportáž
pro Večerník
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Prostějov (son) - Doslova kámen na kameni nezůstal od minulé sezóny v ženském družstvu
volejbalistek TJ Sokol Šternberk.
Z loňské soupisky zůstaly jen
dvě hráčky, zbytek kádru je naprosto jiný. A Hanačky mají také
nového kouče, když do Olympu
„přestoupivšího“ Martina Hrocha nahradil slovenský odborník
Vladimír Sirvoň, někdejší lodivod Přerova.
„Konkurence v soutěži šla výrazně nahoru, prakticky už nebude slabých soupeřů. Mnohem
silnější než v tabulce pravidelně poslední Fénix Brno je jeho
nástupnický subjekt Volejbal
Brno, výrazné posily ohlásil také
Přerov. A my bychom rádi, aby se
Sokol vyhnul nejnižším dvěma
místům po základní části a nemusel tedy bojovat o extraligovou záchranu,“ vyložil manažer
TJ Jiří Zemánek.
Proto v týmu od jara setrvaly
pouze univerzálka Sandra Kotlabová a blokařka Eva Hudylivová.
Naopak přišly nahrávačky Eliška
Ticháčková a Viktorie Gogová
(prostějovská odchovankyně),
smečařky Veronika Schandlová
(za svobodna Mátlová) a Lenka Oborná (bude i hrající asistentkou trenéra), libera Barbora
Oborná s Ivanou Kaňkovou plus
mladé plejerky Ema Kneiflová
a Michaela Ambrožová.
„Mančaft ještě musíme doplnit,
ale už se pomalu rýsuje. Mám
úkol posouvat mezi ženy mladá
děvčata, na což jsem připravený a mám s tím zkušenosti. Po
čtyřech týdnech přípravy věnovaných především nabírání fyzické
kondice jsme absolvovali dva turnaje, kdy v Trnavě se podařilo zvýšit si sebevědomí zdoláním domácích, Pezinoku i Prešova, zatímco
v Olomouci jsme na kvalitnější
soupeře nestačili. Čeká nás tedy
ještě hodně práce,“ odtušil šternberský kormidelník Sirvoň.
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Stranu připravil: Petr Kozák.
Texty: Ladislav Valný. Foto: Radek Váňa
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BK OLOMOUCKO MYSLÍ NA MEDAILI

PROSTĚJOV Odehrát co nejlepší základní část, pohybovat
se v tabulce do šestého místa a v play-off se pokusit zaútočit
na postup do bojů o medaile. S takovými ambicemi jde do
nové sezóny basketbalový klub BK Olomoucko. První zápas
sehraje tým sídlící v Prostějově již tuto neděli na palubovce
Sportcentra-DDM proti NH Ostrava.
„Špička nejvyšší soutěže se stále rozšiřuje, navíc je vyrovnaná.
Chceme být v tabulce co nejvýše,
ale je třeba respektovat i soupeře.
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Až na Nymburk nemá soutěž dalšího jasného favorita,“ tvrdí sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek, podle něhož
o postup do vyřazovací části soutěže bude bojovat minimálně deset
týmů. „Čtvrtfinálový cíl má téměř
každý klub, čemuž odpovídalo letní posilování jednotlivých týmů.
Čeká nás atraktivní ročník, kdy
řada klubů navíc hraje evropské

Největší posilou navrátilec a reprezentant Palyza

poháry a bude tak zajímavé sledovat, jak se s tím hráči vypořádají,
když je čeká náročnější program,
ale současně získají zkušenosti,
které uplatní v lize. Bude se na co
dívat,“ míní Pekárek.
Po loňském šestém místě se
chtějí basketbalisté Olomoucka
posunout směrem nahoru. Proti sobě budou mít úřadujícího
mistra z Nymburka, tradičně
ambiciózní Pardubice, posledního finalistu z Opavy nebo
nebezpečné týmy ze Svitav
a Děčína. „Slabé soupeře už v lize

nenajdeme. Čekají nás velké bitvy
o každý bod,“ uvědomuje si sportovní manažer BK Olomoucko.
V rámci letní přestávky mezi
sezónami se vystřídali na Hané
hned čtyři zahraniční basketbalisté. Do kabiny přišli T. J. Dunans, Xaver Smith, Douglas Javonte a Jure Pelko. Nahradili tak
Charlese Michela, Johna Christophera Fullera, Filipa Šepu
a Darko Čohadareviče. Klub navíc získal také špičkového českého hráče - reprezentanta Lukáše
Palyzu.
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Česká basketbalová vlna. Zasáhne i Prostějov? üÁFµFJPà@Iµà@F
Těsně před startem Kooperativa
NBL postoupila česká reprezentace
na mistrovství světa, které se bude
hrát v příštím roce v Číně. V elitní
společnosti se hráči představí poprvé
od roku 1982, v dějinách samostatné země dokonce vůbec poprvé. I to
by mohlo zvýšit zájem o ligovou soutěž. Vždyť hned pět hráčů ze soupisky v posledním kvalifikačním utkání
hraje českou ligu, takže její úroveň
nemůže být špatná. Celek BK Olomoucko může těšit, že v sestavě byl
také její zástupce Lukáš Palyza.
V hale Sportcentra DDM měli dříve
domácí palubovku také Jaromír Bohačík a Pavel Pumprla.
Bude zajímavé sledovat, zda se skvělý
úspěch reprezentačního výběru odra-

zí ve zvýšeném zájmu o Kooperativa
NBL. Soutěž by si to jistě zasloužila. V posledních letech se vyrovnala,
přestože nad ostatními kluby stále
ční mistrovský Nymburk. O další místa na stupních vítězů se však vedou
nesmlouvavé bitvy. Výhry o čtyřicet

CP()&+'`
bodů jsou však již minulostí. Často se
o vítězství bojuje do posledního útoku, do závěrečné střely.
Do této několikaměsíční války se
pustí rovněž BK Olomoucko, klub,
který loni v pozici nováčka obsadil
šesté místo a hrál čtvrtfinále play-

Sestava BK Olomoucko 2018/2019
1 Jan Močnik
10 Jure Pelko
4 Adam Goga
23 Lukáš Palyza
14 T. J. Dunans
9 Michal Křemen
3 František Váňa
6 Marek Sehnal
8 Jiří Dedek
11 Xavier Smith
13 Michal Norwa
15 Javonte Douglas
12 Lukáš Sychra
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-off a v novém ročníku se bude snažit o vylepšení posledního postavení. Tomu odpovídala také aktivita
vedení v letní přestávce. Podařilo se
udržet téměř všechny domácí hráče,
navíc v podobě Lukáše Palyzy dorazila do kabiny výrazná tuzemská
posila. Na základě výkonů v přípravných zápasech se zdá, že zahraniční akvizice mají větší kvalitu než
hráči, kteří po sezóně kádr opustili.
Především hrají týmově, což je u kolektivního sportu nezbytné.
Zdá se, že Česko se začíná vyvážet
na basketbalové vlně. Vůbec by nebylo špatné, kdyby zasáhla i Prostějov.
Hráči jsou odhodláni bojovat o co
největší úspěch, podporu by si za to
zasloužili.
(lv)

PROSTĚJOV Na složení nového týmu měl tentokrát trenér basketbalistů Olomoucka Predrag Benáček více času než před minulou sezónou. A věří, že se to projeví v průběhu nového ročníku
Kooperativa NBL.„Nechci dělat předčasné závěry, protože pořádně nás prověří až sama liga,“ tvrdí zkušený trenér.
yy Opravdu není možné novým
tým srovnat s tím předchozím?
„Zdá se, že máme kvalitnější tým
než v minulé sezoně, kdy se kádr
skládal na poslední chvíli. Měli jsme
více času na sledování hráčů a věřím,
že se to ukáže. V šatně je znovu pět
cizinců, k tomu jsme získali Lukáše
Palyzu, což je jednoznačné posílení.
A navrch naši mladí hráči jsou zase
o něco zkušenější.“

yy Dají se ambice týmu odhadnout od výsledků v přípravě?
„Nejde o výsledky, ale o výkon. Pochopitelně naše hra není bez chyb,
pod vlastním košem ale vypadá náš
výkon lépe než v předešlém soutěžním ročníku. Je to dáno tím, že nové
posily mají chuť do hry a nejsou lenivé udělat krok navíc. Proto umí
bránit lépe, než bývalí zahraniční
basketbalisté.“

yy Vyšla příprava podle vašich
představ?
„Nebyla ideální, protože tým neabsolvoval ani jeden trénink v kompletní sestavě. Pokaždé někdo chyběl a to
není nic příjemného. Musíme se s tím
poprat, menší aktuální sehranost nahradit zarputilostí a bojovností.“
yy S kvalitou soupeřů v přípravných zápasech jste byl spokojený?
„To ano, byly to dobré prověrky. Narazili jsme na silné týmy z Chorvatska
a Slovinska, silný byl bratislavský Inter. Z tohoto pohledu mě mrzí pouze
výpadek jednoho zápasu v Rakousku.
Měli jsme hrát dvě utkání, bylo z toho
jedno a pořadatel nám to sdělil pozdě.
Nešlo s tím už nic dělat.“

Šest výher v přípravě, posledním soupeřem bude Žilina
PROSTĚJOV Devět utkání
před začátkem soutěže naplánoval realizační tým basketbalistům Olomoucka. V osmi
duelech prohrál tým pouze
s Ostravou a slovenským Svitem, posledním protivníkem
bude 25. září Žilina. Generálka před startem Kooperativa NBL se odehraje v hale
Sportcentra DDM od 17:00
hodin.
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Pohodlné vítězství nad druholigovým soupeřem se zrodilo již v průběhu prvního poločasu, v němž
Hanáci získali náskok dvaceti
bodů.
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na úspěch na začátku druhého
poločasu, kdy prohrával dvouciStřetnutí rozhodla excelentní střelba
ferným rozdílem a ztrátu už neOstravy z dlouhé vzdálenosti. Na Svit dobře bránil a nutil soupeře dohnal.
patnáct trojek nedokázali Hanáci pa- k nepřipraveným střelám z dálky,
CP _CC%0|
které v mnoha případech dopředu
třičně odpovědět.
3@k6m
neměly šanci na úspěch.
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Vítěz posledního Aple Adria Cupu
prověřil téměř kompletní sestavu,
která podala kvalitní výkon pod
vlastním košem a větší drama nepřipustila. Zápas se hrál v rakouském Grazu a klíčem k úspěchu
byla první čtvrtina, v níž tým Olomoucka získal dvouciferný náskok
a také nasazení v obraně v průběhu
celého utkání. První duel odehrál
po návratu z reprezentace také
Lukáš Palyza.

/R-kolo
BK Opava - Olomoucko
 9-2/-32/>/?.22
/?-kolo
% <UO%)Q&"
 2>-2/-32/>/?.22
/>-kolo
EO7 & <% 
 /3-2/-32/>/R.22
32-kolo
% <)@6&O*QM  @
 />-2/-32/>/?.22

3/-kolo
"#!  <% 
 30-2/-32/>
33-kolo
% <O")*%&O* ) 
 3-23-32/>/?.22

Slovenský soupeř měl lepší začátek
a vedl nepřetržitě až do 19. minuty.
Vyrovnaný duel domácí v dramatic- Proti chorvatskému týmu Oloké koncovce zvládli.
moucko odehrálo úžasnou poslední čtvrtinu, v níž smazalo manko
CP _2 g0k7m
sedmnácti bodů a zaslouženě vy9h>t9kpt><9qh>qtt{>={m
hrálo.
Z pohledu výsledku byla klíčová třetí čtvrtina, v níž se probudili domácí CP _V  00
{{>{tk<9>pqh{>qptj>=pm
střelci z dálky a během deseti minut
Slovenský soupeř přišel o šanci
dali osm trojek.

Jízdní øád základní èásti - BK Olomoucko 2018/2019
1. kolo
Olomoucko - NH Ostrava
 :2-2>-32/?/?.22
3-kolo
Olomoucko - Basket Brno
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6. kolo
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R-kolo
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 3>-/3-32/?/?.22
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Pondělí 24. září 2018
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milujeme vecerník


sport

47

HÁZENKÁŘI CHTĚJÍ STŘED DRUHÉ LIGY MUŽŮ
Stranu připravil: Marek Sonnevend
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PROSTĚJOV Druhá polovina září je jako obvykle obdobím
startu 2. ligy házenkářů ČR. Kostelečtí i prostějovští muži mají
vstup do skupiny Jižní Morava třetí nejvyšší tuzemské soutěže už za sebou, první domácí zápasy je pak čekají o nejbližším
víkendu. A Večerník podrobněji zmapoval, s čím oba kluboví
zástupci prostějovského regionu v tomto tradičním halovém
sportu do nové sezóny 2018/2019 vyrážejí.
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cházkou hráčů panovala spokojenost.
A zaujetí se pozitivně promítlo také do
přáteláku ve Velké Bystřici, kde jsme
po výborném výkonu zvítězili nad
prvoligistou o dva góly,“ shrnul Ševčík
vydařené přípravné období.
Hanáci navíc hlásí tři zajímavé posily. „Do brány jsme přivedli našeho
mladého odchovance Jakuba Grulicha na hostování z extraligového
Nového Veselí, z Litovle přestoupila
zkušená spojka Jakub Schmalz a po
půldruhého roku dlouhé zdravotní
pauze se do týmu vrátil David Palička,
velký bojovník na pivotu. Každopádně hodláme znovu dávat spoustu prostoru při utkáních mladíkům, které
jsme si v oddíle vychovali a potřebují
se stále víc otrkávat v mistrovských
bojích,“ zdůraznil Ševčík.
Přesný cíl v podobě konkrétního
umístění z kostelecké legendy nevypáčíte. „My chceme především hrát
co nejlepší házenou, aby se na to dalo
dívat. A panovala radost z předváděných výkonů jak u nás samotných, tak
u fanoušků. Nehodláme na chlapce
zbytečně tlačit vyhlašováním toho,
že musíme skončit nejhůř do té nebo
oné příčky. I když samozřejmě nikdo
nechceme spadnout někam do spodku tabulky a řešit pak během soutěže
sestupové starosti. Věřím, že nic takového se nestane a naopak udržíme
solidní herní úroveň,“ připojil David
Ševčík.

Na jaře potěšili muži TJ Sokol sami
sebe i své fanoušky solidním pátým
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hlavní kouč kosteleckých házenkářů.
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Novou sezónu však odstartoval coby
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výrazněji než v případě regionálního
konkurenta. Hlavním koučem se totiž stal Tomáš Černíček, jeho předchůdce Anatoliy Vasyliev přešel do
role asistenta. A nový šéf lavičky má
poměrně smělé plány vycházející přitom z reality.
„Ta je taková, že většina členů dosavadního hráčského kádru je limitovaná
pracovními či studijními povinnostmi, případně péčí o rodinu. Aspoň že
zdravotní problémy se podařilo takřka
kompletně vyřešit. V každém případě
jsem už před svým nástupem věděl,
že soupisku musíme nutně rozšířit,
abychom pokud možno pro každý
zápas byli schopní postavit konkurenceschopný tým a nikoliv jen torzo.
O takové doplnění mančaftu jsme se
během léta snažili,“ vyložil Černíček.
Z řady posil vypíchl několik stěžejních. „Jako velice důležitý vnímám
přestup mladého, ale už dost dobrého gólmana Martina Konráda
z Horky. Hodně nám pak mohou
pomoct bratranci Jakub Flajsar
a Radek Flajsar, jež se nám povedlo

David Palička: „Po dlouhé pauze se do toho dostávám dobře“
PROSTĚJOV Téměř dva roky
strávil na marodce kostelecký házenkář David Palička (na snímku).
Po dlouhé zdravotní přestávce se
nyní vrátil do hanáckého mužstva,
aby znovu pocítil radost z milovaného sportu a mladému kolektivu
pomohl zvládat 2. ligu mužů. Pro
Večerník odpověděl čtyřiadvacetiletý pivot HK na několik otázek.
bb Proč jste byl takovou dobu mimo
hru?
„Předloni jsem odehrál část sezóny
s vyhřezlou ploténkou, což mě ke konci
fakt už hodně bolelo a dál to nešlo. Musel jsem na operaci, po níž následovalo
uzdravování a dlouhá rekonvalescence.
Teď v létě jsem se opět zapojil do přípravy, začal makat na návratu.“

bb Pociťujete nějaké následky vážného zranění?
„Naštěstí ne, jsem úplně v pořádku. Cvičením jsem dost zesílil, postupně shodil
nějaká kila navíc a dostávám se do kondice. Po herní stránce mi dvouletá pauza
samozřejmě ubrala z přehledu na hřišti,
musím si zase zvykat na všechny situace
ve hře. Obzvlášť na pivotu je to docela
specifické. Ale celkově se cítím v rámci
možností dobře. Akorát za ty dva roky
skončili s házenou skoro všichni zkušení borci a v mančaftu jsem teď jeden
z nejstarších, což je nezvyk.“
bb Jak vás omlazený kolektiv vzal
mezi sebe?
„Já sám taky nemám ještě tolik let
a většinu kluků dobře znám, takže
začlenění do mužstva proběhlo úplně

v pohodě. I během té zdravotní přestávky jsem se snažil chodit na domácí zápasy, občas jezdil i na venkovní
utkání a průběžně zůstával s týmem
v kontaktu. Po téhle stránce jsem tedy
měl návrat docela snadný.“
bb Na co bude současný kádr Kostelce mít?
„Sice skončil Marťa Švec, ale já bych
se nové sezóny vůbec nebál. Myslím, že se budeme snažit o běhavou
rychlou házenou a důležitá bude taky
dobrá obrana. Nečeká nás nic lehkého, na druhou stranu mi mančaft
připadá hodně stmelený, plný chuti.
Všem se nám moc líbí moderní tréninky našich koučů v čele s Milanem
Varhalíkem, přípravu jsme absolvovali ve vysokém počtu a společně

  ! 

makáme. Zbývá jen všechno prodat
v soutěži. A pokud se nám bude dařit,
klidně můžeme zase skončit v horní
polovině druholigové tabulky, což by
byl pěkný úspěch.“

– Ivančice, Telnice – Brno B (14. 10.), Olomouc – Bohuni- Cerekev – Velké Meziříčí, Kuřim – Brno B, Ivančice –
ce (14. 10., 18.00).
Juliánov (18. 11.).

=_
;_
SHC Maloměřice B – TJ Sokol II Prostějov (13.00), TJ Dolp{  k<{jj m
pqk<{jj m
ní Cerekev – TJ Sokol Kostelec na Hané HK, SK Kuřim –
Sokol Telnice, HK Ivančice – Handball club Olomouc 1966, Kuřim – Kostelec, Brno B – Prostějov (28. 10., 18.00), Ivan- Juliánov – Kostelec (25. 11., 15.00), Telnice – Prostějov
Sokol Juliánov – TJ Sokol Velké Meziříčí (23. 9., 15.00), čice – Maloměřice B, Velké Meziříčí – Olomouc, Juliánov – (25. 11.), Brno B – Ivančice (16.00), Velké Meziříčí –
SKKP Handball Brno B – Tatran Bohunice (23. 9., 18.30).
Dolní Cerekev (28. 10., 15.00), Bohunice – Telnice (28. 10.). Maloměřice B, Olomouc – Dolní Cerekev (18.00), Bohunice – Kuřim (25. 11.).
p_
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hk<{jj m
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Prostějov – Kuřim (16.00), Kostelec – Bohunice (30. 9., Kostelec – Olomouc (4. 11., 10.30), Prostějov –
12.30), Velké Meziříčí – Brno B, Dolní Cerekev – Maloměři- Bohunice (4. 11., 16.00), Maloměřice B – Juliánov Kostelec – Prostějov (2. 12., 10.30), Maloměřice B –
ce B, Olomouc – Juliánov (18.00), Telnice – Ivančice (30. 9.). (13.00), Dolní Cerekev – Brno B, Kuřim – Ivančice, Olomouc (11.00), Dolní Cerekev – Telnice, Kuřim –
Telnice – Velké Meziříčí (4. 11.).
Velké Meziříčí, Ivančice – Bohunice, Juliánov – Brno B
h_
(2. 12., 15.00).
{_
t  k<{jj m
<jk<{jj m
<<_
Maloměřice B – Kostelec (13.00), Ivančice – Prostějov,
90  k<{jj m
Juliánov – Telnice (7. 10., 15.00), Kuřim – Dolní Cere- Ivančice – Kostelec, Velké Meziříčí – Prostějov, Brno B – Malokev (7. 10.), Bohunice – Velké Meziříčí (7. 10.), Brno B měřice B (16.00), Juliánov – Kuřim (11. 11., 15.00), Bohunice Prostějov – Dolní Cerekev (9. 12., 16.00), Brno B – Kos– Dolní Cerekev (11. 11.), Olomouc – Telnice (11. 11., 18.00).
– Olomouc (7. 10., 18.30).
telec (9. 12., 18.30), Velké Meziříčí – Ivančice, Olomouc
– Kuřim (18.00), Bohunice – Juliánov (9. 12.), Telnice
q_
9_
– Maloměřice B (9. 12.).
<h  k<{jj m
<{k<{jj m
Prostějov – Juliánov (16.00), Kostelec – Velké Meziříčí (14. Prostějov – Olomouc (16.00), Kostelec – Telnice (18.
10., 10.30), Maloměřice B – Kuřim (13.00), Dolní Cerekev 11., 10.30), Maloměřice B – Bohunice (13.00), Dolní

přivést na hostování z extraligového
Nového Veselí. Sice mají oba teprve
sedmnáct let, ovšem jsou dorosteneckými reprezentanty ČR s ohromným
potenciálem. Pokud k nim připočítám návrat jejich otce, respektive
strýce Tomáše Flajsara ze sportovního důchodu plus několik dalších
příchodů, jde dohromady o zajímavé
posílení,“ uvažoval Černíček.
Za poslední tři týdny přípravy stihl
se svými novými svěřenci slušné
kvantum tréninkové práce, k tomu
ještě přátelský duel s Velkou Bystřicí
(porážka 26:36). „Na jedné straně
vnímám výše zmíněný nepříjemný
fakt, že mnoho kluků nezvládá dávat házené zdaleka maximum kvůli zaměstnání, škole nebo rodině.
Na stranu druhou však z mužstva
cítím i kolektivní odhodlání něco
zlepšit a v porovnání s minulou
nevydařenou sezónou pozvednout
výkonnost výš. Až desáté místo
v konečném pořadí bylo určitě pod
možnosti klubu, teď bychom rádi
dopadli o poznání lépe. Já osobně
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jsem navzdory všemožným komplikacím optimistou a věřím v klidný střed tabulky,“ uzavřel kormidelník prostějovských házenkářů.

Tomáš Flajsar obnovil kariéru

hlavně proto, aby si zahrál
se svým SYNEM i synovcem
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PROSTĚJOV Rozdával radost
fanouškům házené v dobách
největší slávy oddílů rodného
Prostějova (první liga) i sousedního Kostelce na Hané (extraliga + interliga). Poslední roky už
Tomáš Flajsar nastupoval jen za
společný veteránský tým těchto
dvou klubů, ovšem od aktuální
sezóny 2018/2019 se v třiačtyřiceti letech vrací k soutěžní kariéře v barvách Sokola II PV, jehož
je odchovancem.
bb Proč vlastně tenhle návrat?
„Mou hlavní motivací jednoznačně
bylo zahrát si s mým synem Kubou
i synovcem Radkem. Oba teď přišli
na hostování do Prostějova z Nového Veselí a nějak vznikl nápad, že
bychom mohli nastupovat spolu za
jeden mančaft.“
bb Těšíte se na to?
„Samozřejmě jo, když to celé dělám
především kvůli těm společným
startům. Jinak bych do takového
dobrodružství ve svých letech rozhodně nešel.“
bb Nový trenér Černíček si hodně
slibuje nejen od mladých Flajsarů, ale i od vás. Víte o tom?
„Kouč je optimista, pokud si myslí, že
nějak výrazně pomůžu. (smích) Já svou
roli beru hodně s rezervou a úměrně
věku. Nechal jsem se ukecat k návratu
a co přinese, to se teprve uvidí.“
bb Kolik máte za sebou tréninků?
„Tohle je zatím nezveřejnitelná věc.
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Foto: Marek Sonnevend

(směje se) Není jednoduché skloubit
práci s přípravou i zápasy, ale prostě
se budu snažit v rámci možností na
sobě pracovat a trénovat i naskakovat do zápasů co nejvíc. Žádné dlouhodobější představy ani cíle však
nemám.“
bb A věříte v aspoň částečný vzestup prostějovských házenkářů
z jarní desáté příčky ve 2. lize?
„Tuhle soutěž jsem řadu let na
vlastní oči neviděl, takže nedokážu posoudit, na co současný tým
Sokola II může výsledkově mít.
Moudřejší asi budeme po několika
odehraných kolech. Každopádně
platí, že když do toho člověk jde,
měl by se přirozeně snažit nejvíc,
jak může.“
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