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rubriky

rychlý

Lípa na námìstí
Prostějov (mik) - Se zajímavým nápadem se na vedení prostějovského
magistrátu obrátili studenti Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově. Hodlají totiž na nově rekonstruovaném
náměstí Spojenců vysadit lípu malolistou a doplnit tak již vysázenou zeleň. „Jejich záměrem je z finančních
prostředků vybraných od žáků gymnázia vysadit jednu lípu malolistou
´Greenspire´ v blízkosti gymnázia
a následně ji darovat městu Prostějov.
Jako nejvhodnější lokalitu navrhují
náměstí Spojenců, které se nachází
v blízkosti gymnázia a je důstojným
místem pro výsadbu stromu k tomuto významnému výročí,“ uvedl náměstek prostějovské primátorky Jiří
Pospíšil. Pracovníci odboru správy
a údržby majetku města našli vhodné
místo pro výsadbu dvou stromů v jižní části náměstí, které nebude v konfliktu se stávající a novou výsadbou
stromů po revitalizaci náměstí.

Vítr napáchal škody
Prostějovsko (mik) – Vichřice, která se v noci z neděle 23. na
pondělí 24. září přehnala nad Olomouckým krajem, zasáhla částečně
také místní region. „Na Prostějovsku hasiči vyjížděli celkem k šesti
případům, kdy museli odstraňovat
plechy popadané ze střech, spadlé
dráty elektrického vedení či popadané větve z komunikací. Několik
silných větví ze stromů spadlo i na
dálnici D46 v okolí Olšan u Prostějova,“ sdělila Vladimíra Hacsiková,
tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
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TAHÁ
ZA NITKY?
Michal KADLEC

 

PROSTĚJOV A pak kdo celé čtyři roky tahal na prostějovské radnici
za pomyslné nitky celé komunální politiky! Tajemství z nejtajemnějších odhalila před pár dny slovutná Agentura Hóser ve chvíli, kdy zcela
neohlášeně vtrhla do kanceláře primátorky. No, její... V primátorském
křesle totiž seděl kašpárek kašpárkovatý, jenž ve svých rukou držel nitky pomyslně tahající za krky a ruce vedoucích činitelů prostějovského
magistrátu. Je možná pouhou náhodou, že Agentura Hóser v tu chvíli
spatřila pouze krk primátorky Aleny Raškové. Kdyby fotograf možná
vnikl do radniční kanceláře o něco dřív, místo srdcového esa a dalších
karet by odhalil další postavičky z uplynulé čtyřleté éry...

 



Vánoční strom na náměstí jako neodmyslitelná součást převážně prosincových dní? Zapomeňte!
Prostějovští konšelé se dohodli, že
letos se na náměstí tatíčka Masaryka bude strojit něco úplně jiného.
Tedy spíše někdo jiný...
„K tomuto zásadnímu rozhodnutí,
které od podlahy mění veškeré zažité zvyklosti, jsme dospěli po důkladné úvaze na výjezdním zasedání rady města ve vinném sklípku.
Po ochutnání třiatřiceti druhů vín
jsme vymysleli něco, čím budeme

     

tt1POEʏMÓtt
Pokuta za nadměrnou výšku. Dva řidiči náklaďáku přijeli k podjezdu s nápisem: „Pro vozidla vysoká do 3,80 metru.“ Jeden z nich povídá: „Ale naše
auto je vysoké 4 metry.“ Druhý na to: „No a? Jsou tady snad někde fízlové?“
Podobně to mohlo vypadat v pondělí, když do mostu u Němčic nad Hanou
narazil šestatřicetiletý řidič nákladního vozu Volvo. Po nehodě od přivolaných
policistů dostal na místě pokutu dva tisíce korun.
ttÁUFSâtt
„Šampóni“ u soudu. Radim Žondra a Jan Blumenstein se s největší pravděpodobnosti neznají. Oba mladé muže spojuje záliba v péči o vlastní vzhled,
slabost pro značkové oblečení a také fakt, že se v jeden den sešli u prostějovského soudu. Zatímco Žondra odcházel s nepodmíněným trestem 2,5 roku, Blumenstein si odsedí osm měsíců. To však v obou případech zřejmě nebude vše...
tt4UʭFEBtt
Vášeň na zámku. Když lidé hovoří o tangu, ozývají se slova jako vášeň,
strach, touha, soužení, prahnutí, žal, odloučení, sklíčenost a láska. Tango
je zkrátka tříminutový románek a láska na celý život v jednom. Naslouchat
temperamentní hudbě, která dokáže vyjádřit neuvěřitelnou škálu pocitů,
mohli návštěvníci konického zámku při fantastickém koncertu Escualo kvintetu se zpěvačkou Gabrielou Vermelho.
ttɇUWSUFLtt
Tanec s Halířem. Říká se, že tanec je rozhovorem mezi tělem a duší. Nejdříve
je ale dobré se jej naučit. Možné je to v Duze, kde kurzy vede profesionální tanečník, choreograf, trenér a porotce tanečních soutěží Jan Halíř.
tt1ÈUFLtt
Zlechov vstal z popela. Když Ladislav Koláček před pěti lety koupil hotel
Zlechov, málokdo věřil, že se mu zcela zničenou ruinu někdy podaří opravit. To se však podařilo a po více jak dvaceti letech přivítal opravený hotel
u plumlovské přehrady své první hosty.
tt4PCPUBtt
Mlsal by i svatý Václav. Někdy mi to přijde, že polovina problémů s trávením je z toho, že jídlo bylo špatné a druhá polovina z toho, že bylo až příliš dobré... Na to druhé mohli lidé narazit v Ochozu při Svatováclavských
vepřových hodech, které nabídly velkou plejádu nejrůznějších pochoutek.
tt/FEʏMFtt
Běh nádherou. „Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý
rok nové, nádherné vydání,“ napsal dánský spisovatel a autor pohádek Hans
Christian Andersen. Obdivovat jedinečnou přírodu vojenských lesů v jejím
lehce zažloutlém vydání mohli účastníci tradičního a oblíbeného čtvrtmaratonu Mezi lesy v Prostějovičkách.

Místo stromu se letos ozdobí Masaryk
opět mezi elitou této republiky,“ začala zeširoka Ivana Hemeráková,
náměstkyně primátorky. Pro bližší
údaje si k náměstkyni musela Agentura Hóser přijít až druhý den.
Hlavně proto, že většina členů rady
konšelů strávila noc na záchytné
stanici. „Paní kolegyně má pravdu,
rozhodli jsme se pro změnu, která je
neobvyklá, ale o to více originální.
Letos bude mít v Prostějově během
Vánoc na náměstí nikoliv nazdobený jehličnatý strom, ale místo toho
ozdobíme sochu tatíčka Masaryka! Činíme tak jednak z úsporných
důvodů, ale hlavně proto, že naše
republika slaví kulaté sté výročí od
založení,“ vysvětlil Jiří Nikamnepospíchal, další z primátorčiných
náměstků.

A co na tuto revoluční změnu sama
primátorka? „Já byla proti, jelikož
jsem byla na výjezdním zasedání
střízlivá, poněvadž jsem řídila auto
a nemohla jsem pít. Zdobit sochu
místo stromku se mi zdá ujeté! Ale
co naplat, většina ovíněných kolegů
v radě města mě přehlasovala,“ zatvářila se velice nešťastně první žena
Prostějova Alena Rašáková. „Ale,
Alenko, uvědom si jednu věc, kdo
má furt každý rok uklízet ten bordel
po vánočním stromku? Všude je to
samé jehličí a smůla,“ opáčil hodně
volný komunistický radní Jarouš
Brambor. Ten však lituje toho, že
na prostějovském náměstí už není
socha Vladimíra Iljiče Lenina. „Vánoční ozdoby by mu slušely víc než
Masarykovi,“ míní radní Brambor.

Skutečnost, že letos na Vánoce bude
na náměstí v Prostějově místo tradičního stromu ozdobená socha
Masaryka, prudí jako vždycky
opozici. „Zbouraná kasárna, národnostní nesportovní centrum postavené proti naši vůli, Tantelan na
zápraží a teď tohle! Komu se bude
líbit Masaryk se zlatou hvězdou
na čele? V uplynulých dnech jsme
podali už patnáct trestních oznámení, sedmnáct stížností a padesát
udání,“ prozradil Alan Mafiášek,
lídr hnutí Na křivo.
Za Agenturu Hóser Majkl



141
Ke kuřivu navíc nepohrdl třemi stovkami korun v drobných
mincích, které našel v šuplíku
pod pokladnou. Ještě štěstí, že
si podezřelého pohybu v obchodě všimli lidé a přivolali
policii. Strážci zákona nenechavce dlouho nehonili, ten se
totiž schovával nedaleko pod
stromem.



2 000 000

Požár s tak vysokou škodou tady
už dlouho nebyl! Až minulé úterý, kdy v noci lehl popelem autoservis ve Štětovicích. Zatím není
jasná příčina, ale majitel vyčíslil
škodu na dva miliony korun. Kromě budovy totiž shořela i vozidla,
která majitel opravoval.
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PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Škodnou měli minulé pondělí
v Ludmírově. Do tamního obchůdku se před půlnocí vloupal
čtyřicetiletý poberta, který má
potíže se zákonem ještě častěji, než český prezident vysloví
vulgární výraz. Muž je zřejmě
silný kuřák, neboť v prodejně se
smíšeným zbožím ukradl 141
krabiček cigaret a kromě toho
další sáčky s tabákem.



Romže pořád na suchu. Když
Večerník na začátku srpna zveřejnil
nepříliš radostné snímky vyschlé
říčky, přáli jsme si, aby nedávné
deště její koryto alespoň trošku naplnily vodou. Nestalo se. Pohled na
vysušené koryto z mostu na silnici
mezi Prostějovem a Kostelcem je
stále žalostný. Vidět jsou jen vysušené kameny na dně říčky...


Agentura



Po tragédii dobrá srdce. Po ničivém výbuchu rodinného domu
v Mostkovicích v sobotu 22. září se
místní obecní úřad společně s Olomouckým krajem rozhodl uspořádat dvě veřejné sbírky na podporu
poškozených následkem exploze.
Z výtěžku budou podpořeny nejen
rodina zemřelého, ale i majitelé dalších poškozených domů.

Kdo na radnici

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

rubriky
Večerníku

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.

Foto: internet

SAGVAN TOFI

Kamarád do deště, ale také Martin
Dejdar a další herci z muzikálu Děti
ráje byli k vidění a slyšení uplynulou
sobotu 29. září na prostějovském
hlavním náměstí.
 



„JSTE UDAVAČKA,
ALE PŘESTO VÁS
TADY VÍTÁM!“
Generální manažer hokejových
Jestřábů Jaroslav Luňák měl
při úterní besedě na zimáku jasno
o morálních vlastnostech opoziční
zastupitelky Hany Naiclerové

PETR CETKOVSKÝ
se narodil 15. listopadu 1970 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 21. září 2018.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 48 do
50 let, měří okolo 185 centimetrů, má
obézní postavu, hnědé oči a šedohnědé
vlnité vlasy.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

16/4 °C



10/7 °C

Støeda

13/9 °C

Ètvrtek

15/5 °C

Igor
Olivie
Bohumil

RADEK ČURI
se narodil 7. dubna 2002 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 23. září 2018. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 16 do 17
let, měří mezi 175 až 180 centimetry, má
střední postavu, hnědé oči a hnědočerné
kudrnaté vlasy.

František

Pátek

17/8/ °C
Eliška

Sobota

14/5 °C

Nedìle

15/3 °C

Hanuš
Justýna
Zdroj: meteocentrum.cz
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V MERCEDESU PRORAZIL PLOT U ŠKOLY,
VINU HÁZEL NA PŘÍTELKYNI

PROSTĚJOV To je tedy slušný pan Průserář! Absolvent prostějovské „oděvky“ Jan Blumenstein vypadá, jako kdyby vypadl ze
stránek stylového časopisu pro dnešní „zlatou mládež“. Svůj život však absolutně nezvládá. Ke svým četným selháním se navíc
není schopný postavit čelem. Nedávno kvůli závažnému trestnému činu skončil ve vazební věznici. Předminulé i uplynulé úterý
pak s pouty na rukou zamířil před prostějovský soud, kde se po
oba dva dny projednával jeho kousek ze začátku letošního roku.
Od něj pak osmadvacetiletý muž odcházel s osmiměsíčním nepodmíněným trestem. Večerník byl u obou líčení naživo.

pro Večerník
Martin
ZAORAL
Tohle mohlo skončit hodně
ošklivě! Letos v lednu dorazil do herny na prostějovském
Poděbradově náměstí Jan Blumenstein. Doprovázela jej jeho
přítelkyně. Přijeli v rok starém
Mercedesu Benz E 220, který si
kvůli tomu pronajali v olomoucké
půjčovně. Když odtud těsně

"  # $ %      
 '!( !

       

  

  

POTVRDILA AŽ PITVA

po půlnoci odjížděli, chtěla je
v Žeranovské ulici zastavit policejní hlídka. Oni se jí však pokusili
Rumunskou ulicí ujet. Divoká
a velmi riskantní jízda, která mohla
skončit tragicky, naštěstí netrvala
příliš dlouho. Řidič mercedesu
nezvládl zatáčku a prorazil zábradlí na křižovatce u školy v ulici Dr.
Horáka. Hned po havárii ze zdemolovaného auta hbitě vyskočil
Jan Blumenstein, který si ještě před
příjezdem policistů chtěl vyměnit
místo se svou přítelkyní. Důvod
byl jasný: sedl za volant, přestože
o řidičák už dávno přišel...
dokončení na straně 20 >>>

MOSTKOVICE Případ politováníhodné tragédie ze sobotního poledne 22. září
v Mostkovicích stále nemá
rozluštění. Tedy co se týká
oficiálního určení příčiny.
Exploze domu v ulici Na
Valše, která následně poničila
i desítky nemovitostí v širokém
okolí, má zatím pouze jeden
vyjasněný fakt. Totožnost muže,
kterého výbuch roztrhal, objasnila až po několika dnech soudní
pitva. Jak Večerník informoval
již v minulém čísle, zemřelým je
skutečně hasič a otec pětiletého
chlapce. A jak Večerník zjistil,
třiatřicetiletý P. O. je synovcem
jednoho z nejvyšších představitelů
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje...

Obrat v kauze VaK:

Vrchní soud

vrací vše zpět
OLOMOUC, PROSTĚJOV V roce 2005 schválila valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov usnesení, které schválilo prodej
části podniku a zároveň pronájmu vodovodní sítě na území města Prostějova akciové společnosti Moravská vodárenská. Proti tomuto kroku se
ostře ohradili někteří opoziční zastupitelé města, které má ve Vodovodech
a kanalizacích majetkovou účast.
Následovalo několik trestních oznámení a napadení usnesení společnosti VaK
se dostalo i k soudu. Ten krajský v Brně rozhodl ve prospěch kritiků a usnesení
označil za neplatné. Společnost Vodovody a kanalizace a potažmo i město Prostějov se proti tomuto rozsudku odvolaly. A to bylo dobře!
„Mohu potvrdit, že Vrchní soud v Olomouci vyhověl odvolání společnosti VaK
Prostějov a revokoval rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci zrušení usnesení
valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace. Celou věc tak Vrchní soud
vrátil do Brna k novému projednání,“ informoval exkluzivně Večerník Zdeněk
Klapka, který společnost VaK právně zastupuje.
(mik)


 

  
  

Michal KADLEC
Zatímco během předminulého víkendu vydávala zprávy o tragédii v Mostkovicích pouze tisková mluvčí krajských
hasičů, ale částečně i mluvčí Zdravotnické záchranné stanice Olomouckého
kraje, policie zveřejnila své prohlášení
až v pondělí dopoledne. „Celé sobotní
odpoledne a také v neděli třiadvacátého
září po celý den kriminalisté místo
výbuchu ohledávali, zajišťovali stopy
a prováděli dokumentaci. V době výbuchu se v domě nacházela jedna osoba,


         
              !

  

která utrpěla zranění neslučitelná se
životem. S největší pravděpodobností
se jednalo o třiatřicetiletého majitele
domu. Totožnost zemřelého potvrdí až
nařízená soudní pitva,“ potvrdila již zná-
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V PLUMLOVĚ
ZÁMEK
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Konzultace ZDARMA
v rámci smluvené realizace

18092711075

www.extremni-drevorubci.cz
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mé informace Marie
Šafářová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství
Policie Olomouckého
kraje.

   

RIZIKOVÉ KÁCENÍ OPRAVÍME
STROMÙ

Tel.: 775 399 243
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

ZÁMEK NÁRODNÍ PAMÁTKOU? DŮM PRO SENIORY v Bedihošti
STÁLE NEROZHODNUTO se má otevřít v listopadu

:     $           %  
 $   -    !
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PLUMLOV Stane se plumlovský
zámek druhou národní kulturní
památkou v prostějovském regionu? Tahle otázka se na stránkách
Večerníku objevila poprvé vloni
na jaře, kdy vedení města podalo
oficiální žádost na Ministerstvo
kultury. Od té doby nebylo dosud
definitivně rozhodnuto.
Jako první a zatím jediný objekt v regionu byl do společnosti národních
kulturních památek před deseti lety
přijat prostějovský Národní dům.
Plumlovský zámek si zatím stále
musí počkat. „Ještě stále není nic rozhodnuto. O prázdninách u nás byl na
návštěvě ministr kultury, kterým je
nyní Antonín Staněk z Olomouce.
Začátkem září jsme pak podali novou

žádost na ministerstvo,“ vyjádřil se
aktuálně pro Večerník Adolf Sušeň,
starosta Plumlova.
Vedení Plumlova si od případného
zapsání na exkluzivní seznam slibuje
lepší přístup k penězům z evropských i
jiných dotací. Finance přitom v tomto
případě budou více než třeba. Město
Plumlov má připravený projekt opravy fasády zámku, jehož rozpočet se
odhaduje na 95 milionů korun.
Už od loňského roku na zámku probíhají stavební práce směřující k odvlhčení přízemních částí historické
budovy a úpravám terénu nádvoří.
„Skončit by měly v příštím roce.
Oprava fasády by na ně v ideálním
případě mohla přímo navázat,“ uzavřel plumlovský starosta.
(mls)

BEDIHOŠŤ Tomu se říká martyrium! Když začátkem října 2015 posvětil kralický farář stavbu nového
Domova pro seniory v Bedihošti,
nikdo netušil, s jak obrovskými
problémy se projekt bude v následujících letech potýkat. Dům se
zvýhodněným nájemným měl být
v sousedství místní základní školy
dokončen do dvou let. To se však
nezdařilo a navzdory opakovaným
slibům o jeho brzkém otevření vše
nasvědčovalo tomu, že se z něj stane skutečný STÍN MINULOSTI.
Aktuálně se ovšem objevily signály,
že v celé záležitosti zasvitlo pověstné světlo na konci „tunelu“...
Letos v říjnu tomu jsou tři roky, co v
Bedihošti proběhlo položení základního kamene domova pro lidi starších
sedmdesáti let. A začal se tam stavět
objekt pro celkem deset nájemníků, ve
kterém se mělo nacházet šest jednolůžkových a dva dvoulůžkové pokoje.
Za celým projektem stála Kateřina
Koldová z nedalekých Kraliček. Ta se
však již v té době nacházela v osobním
bankrotu, když celé řadě věřitelů dlužila
přes deset milionů korun. Firmu, která
dům oficiálně stavěla, nechala nakonec
přepsat na svého syna. Ten se však zajímal o docela jiné věci, aby kvůli výrobě
a pašování drog skončil ve vězení. Insolvenční řízení u Kateřiny Koldové bylo
nakonec zastaveno, neboť se u dlužnice
nepodařilo zjistit žádný majetek.
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roku dům dokončí. Ukázalo se však,
že peníze z dotací jsou již vyčerpány.
I to byl zřejmě důvod, proč práce
postupovaly velmi pomalu a dosti
Celý projekt byl přitom podpořený chaoticky. Ani další ohlášené termídotací ze státního rozpočtu ve výši ny slavnostního otevření se tak splnit
pěti milionů korun. Z podmínek pro nepodařilo.
její přijetí vyplývalo, že první obyvatelé se do domu měli začít stěhovat

 
už loni. Zájem o bydlení byl zpočátku
HAPPY END?
velký, později upadal. Po obci se začalo
proslýchat, že původní investor stavbu Celou společnost i s rozestavěným
kvůli dluhům nedokončí a celý projekt domem nedávno odkoupila brněnská
firma. „Byl jsem se v něm nedávno
bude muset zaštítit obec.
Loni na podzim převzal firmu Lazec- podívat a musím říct, že za poslední
ká Invest od Kateřiny Koldové nový dobu zde řemeslníci již odvedli velký
majitel, který sliboval, že do konce kus práce. Čtyři pokoje jsou komplet-

KDE TY
DOTACE JSOU?

ně připraveny k obývání, další čtyři
se dodělávají. Bylo mi slíbeno, že do
konce listopadu to bude definitivně
hotové. Jsem skutečně rád, že se tento projekt určený starším občanům
podaří s největší pravděpodobností
dotáhnout do zdárného konce,“ prozradil Večerníku starosta Bedihoště
Jiří Zips, který se zároveň přiznal
obavy. „Napadlo mě, že nedokončený objekt zůstane stát ladem...“
O tom, zda se tento STÍN MINULOSTI tedy skutečně rozplyne, nebo
z celého dotovaného projektu zůstane pouze „barák na odstřel“ stojící na
kraji vesnice vás Večerník bude informovat.
(mls)

Napsáno !"#$%$&'$()*+,('+-./13$-,3
pred

mo tedy městům a obcím ponechají.
Nejde o žádné naplňování městské
pokladny penězi z vybraných pokut,
ale o bezpečnost na silnicích,“ uvedl
Vlastimil Uchytil, místostarosta Prostějova. Současně potvrdil, některá
nově instalovaná zařízení od společnosti Czech radar už jsou v provozu.
„Mám určité informace o tom, že
část z nich už řidičům měří rychlost.
Ale zatím v tuto chvíli nevím, které
radary to jsou,“ potvrdil Večerníku
s lišáckým úsměvem místostarosta.
„Opravdu to nevím. Mohu občanům
jen sdělit, že do 15. října 2008 budou
plně v provozu všechna zařízení, která jsme v posledních týdnech instalovali,“ dodal Uchytil.
V polovině října bude tedy silnice v
našem městě kontrolovat celkem už
jedenáct stacionárních radarů. Ty
dokáží odhalit, zda řidiči nepřesáhli
povolenou rychlost, či jestli na semaforech nepřejeli na červenou. „Město
Prostějov vysoutěžilo však se spo-

lečností Czech radar celkem dvacet
kusů zařízení, takže devět jich ještě
zbývá. O dva radary navíc nyní projevila zájem i Policie České republiky v
Prostějově. Na příštím zasedání rady
města chceme jednat o vyhovění této
žádosti,“ řekl místostarosta Prostějova Vlastimil Uchytil. Podle něj státní
policisté chtějí, aby dva radary v obou

 

směrech kontrolovaly rychlost jízdy v
obou směrech na křižovatce smrti za
Čechůvkami. „V poslední době tady
došlo k několika tragickým nehodám, u některých byla překročena
povolená rychlost,“ zdůvodnila potřebnost radarů v této lokalitě Alena
Nedělníková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.

    

Z dnešního pohledu – průšvih jako hrom! Přestože původní myšlenka členů tehdejšího vedení města a zástupců policie byla bohulibá, měření rychlosti v Prostějově pomocí stacionárních radarů nemělo dlouhého trvání.
Pirátům silnic chodily obsílky s modrým pruhem a výzvami k zaplacení
pokut pouhé dva roky. Měření rychlosti nezkrachovalo na zákonech, nýbrž na společnosti Czech radar. Později totiž vyšlo najevo, že tato ryze soukromá společnost má běžný přístup k soukromým datům přestupců, což
už tehdy bylo protizákonné. Následovaly stovky žalob od těch, kteří byli
postiženi pokutami a magistrát tak byl přinucen peníze vrátit. Už více než
sedm let jsou tak „ptačí budky“ v Prostějově nefunkční. A to i přesto, že v
jiných městech se rychlost měří vesele dál. Jenže jinde z toho všeho soukromé společnosti vynechali a přístup k osobním údajům má pouze policie. V
Prostějově to nikdo zařídit nedokázal...
(mik)
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29. 9. 2008

O rozmístění jedenácti stacionárních radarů na měření rychlosti
po celém území Prostějova jsme
již informovali. Zástupci města
ovšem dříve tvrdili, že zařízení začnou řidiče sledovat až od Nového
roku. Všechno je jinak! Některé
z instalovaných radarů řidiče už
šmírují a vyměřují jejich přestupky. Zbytek začne piráty silnic fotit
nejpozději do 15. října.
A to všechno v době, kdy se na poslanecké půdě stále jedná o odejmutí
či ponechání pravomocí městským
strážníkům radary používat. Novela
zákona předložená ministrem vnitra Ivanem Langerem, která počítá s
ponecháním možnosti strážníkům
rychlost měřit, však prošla minulý
týden do druhého čtení a tak zástupci našeho města jsou optimisticky
naladěni. „Samozřejmě dění v Poslanecké sněmovně sleduji a věřím, že
zákonodárci nakonec pravomoc měřit rychlost městské policii a potaž-
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V dopoledních hodinách předminulé
neděle 23. září vyjížděli strážníci na
oznámenou krádež do obchodního
domu v Olomoucké ulici. Od člena
ostrahy bylo zjištěno, že zpozoroval
muže, který na prodejní ploše konzumoval i s dětmi sladké pečivo a při
průchodu pokladní zónou za něj nezaplatil. Ostrahou byl zadržen a vyzván
k setrvání na místě do příjezdu hlídky.
Tomu muž vyhověl. Ke konzumaci
zboží se strážníkům přiznal. Svým
jednáním je čtyřiadvacetiletý muž
podezřelý z přestupku proti majetku,
za který mu u správního orgánu hrozí
pokuta do výše 50 000 korun.

Naschvál po rozchodu
Ve večerních hodinách minulého
úterý 25. září bylo přijato telefonické
oznámení od muže, který se nemůže
dostat do bytu. Strážníkům uvedl, že
se rozešel s přítelkyní, která si odnášela
věci z bytu. Pro zklidnění situace odešel ven a po návratu zjistil, že v zámku
dveří je zaražen nějaký předmět, jehož
vlivem zalomil klíč při odemykání.
Poté přivolal zámečníka k odbornému
odvrtání zámku a událost nahlásil na
městskou policii. Strážníkům řekl, že
přítelkyně již jednou zámek ucpala.
Pro podezření z přestupku proti občanskému soužití byla celá záležitost
předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Při prokázání přestupkového jednání hrozí ženě pokuta do
výše 20 000 korun.

Doprovod k lékařce

V pondělí 24. září krátce po poledni
oznámil muž pohyb starší dezorientované paní v okrajové části města. Na místo
byla vyslána hlídka, která osmasedmdesátiletou ženu zkontaktována. Ta uvedla, že jí není dobře. Strážníci seniorku
doprovodili do ordinace k její obvodní
lékařce, která si ji převzala do péče.

Policisté lapili muže už pár minut po vloupání

„V pondělí 24. září hodinu před půlnocí se podezřelý čtyřicetiletý muž
vloupal do prodejny smíšeného zboží
v obci Ludmírov. Po odstranění mříže
a následného vypáčení okna se dostal
dovnitř, kde odcizil celkem 141 kusů
krabiček cigaret různých značek a zároveň také 15 sáčků s tabákem. Ze
zásuvky pod pokladnou vzal ještě finanční hotovost v mincích v hodnotě
300 korun,“ vypočítala „úspěch“ lupiče
Miluše Zajícová, tisková mluvčí Kraj-

Značení kol ukončeno

Městská policie Prostějov v roce 2018
v období od července do září, kdy
probíhala druhá etapa značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek
syntetickou DNA, označila celkem
270 předmětů. Jízdní kola, popřípadě kompenzační pomůcky jsou po
označení vyfotografovány a zaevidovány v centrální databázi a databázi
Městské policie Prostějov. Celkem
v první a druhé etapě strážníci označili
507 předmětů. Z toho je 491 jízdních
kol a 16 kompenzačních pomůcek
v celkové hodnotě přesahující 8 800
000 korun. Druhá etapa značení byla
ukončena 26. září. V roce 2019 budou
strážníci v této činnosti pokračovat.

ského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Tím ale „Paní štěstěna“ chmatáka opustila. Podezřelého pohybu v místní prodejně
během nočních hodin
si všimli místní občané,
kteří okamžitě informovali
policisty prostřednictvím linky
158. „Policisté, kteří přijeli na místo na
oznámení, podezřelého muže nalezli
v blízkosti prodejny, kde se ukrýval
pod stromem. Po zadržení skončil na
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policejní služebně a následně i v policejní cele.
Odcizené věci, mimo finanční
hotovosti, byly nalezeny a budou vráceny zpět do prodejny. Při prověřování vyšlo najevo, že podezřelý je již
protřelý recidivista, který má za sebou

několik odsouzení pro majetkovou
trestnou činnost,“ potvrdila Miluše
Zajícová. Jak dodala, policisté muži ve
zkráceném přípravném řízení už sdělili
podezření z trestného činu krádeže.
U soudu tak může vyfasovat až tři roky
kriminálu.

      Kvůli psům...
Urážel sousedku, pak ji napadl!

PROSTĚJOV K hodně vyhrocené situaci došlo předminulý pátek
21. září v supermarketu v Olomoucké ulici. Strážníci městské policie museli hodně rychle chvátat do této prodejny, aby urovnali drsnou šarvátku mezi opilým zákazníkem a personálem. Rabiát, který
pěstmi napadl prodavačku a následně se pustil i do jejího kolegy, není
žádným „beránkem“.
„Ve večerních hodinách vyjížděli strážníci do supermarketu v Olomoucké
ulici, kde mělo dojít ke konfliktu podnapilého muže s personálem. Na místě
strážníci kontaktovali pracovníka obchodu, který se napadené prodavačky
zastal. Oba uvedli, že s mužem mají neustále problémy kvůli krádežím
a obtěžování prodavaček. Nyní jednadvacetiletý muž na prodejní ploše
nejprve slovně a poté i fyzicky napadl sedmadvacetiletou prodavačku. Poté,
co se ženy zastal dvaatřicetiletý spolupracovník, došlo k potyčce i mezi nimi,“
popsala incident Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Naštěstí nikdo při strkanici neutrpěl žádné zranění. „Strážníci vyzvali oba
muže k vykonání orientační dechové zkoušky. U dvaatřicetiletého muže,
pracovníka supermarketu, byl výsledek negativní. Mladší muž, který napadl prodavačku i jejího kolegu, však nadýchal 1,44 promile alkoholu. Jednadvacetiletý muž tím, že napadl personál prodejny, je důvodně podezřelý
z přestupku proti občanskému soužití,“ dodala Greplová s tím, že celá
záležitost byla postoupena k řešení příslušnému správnímu orgánu. (mik)



Opilého manžela
odvedli

Zajímavý případ nahlásila žena v úterý 25. září večer. Jednalo se o opilého
manžela, který se dožadoval vstupu do
domu, i když tam již nebydlel. Dvojice
byla v rozvodovém řízení. Po zjištění
skutečného stavu věci strážníci muži
doporučili řešit situaci ve střízlivém
stavu. To sedmačtyřicetiletý muž neakceptoval. Choval se hlučně, vlivem
alkoholu s ním byla obtížná komunikace. Na výzvy ke zklidnění nereagoval. Jelikož i nadále narušoval veřejný
pořádek, byl hlídkou předveden na
obvodní oddělení Policie ČR. Celá
záležitost byla předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti veřejnému
pořádku a občanskému soužití.

Zákazu se vysmála

LUDMÍROV Už několikrát byl ve vězení za majetkovou trestnou
činnost, ale vůbec se nenapravil. Minulé pondělí v noci se čtyřicetiletý recidivista vloupal do obchůdku v Ludmírově. Zřejmě je
to silný kuřák, neboť ho zajímaly hlavně cigarety a tabák. Jakmile
chtěl s lupem utéct, překvapili ho rychlí policisté. A nepomohlo
mu ani to, že se před nimi chtěl schovat pod stromem. Scéna
hodná jednomu z dílů Malý pitaval z velkého města...

MICHAL KADLEC



PROSTĚJOV Sousedské vztahy jsou často nevypočitatelné
a mnohdy si lidé bydlící vedle
sebe v těsné blízkosti dělají naschvály jako v legendární komedii s Milošem Kopeckým a Ivou
Janžurovou. V případu, který ve
středu 26. září řešili prostějovští
strážníci, to ale muž ve vztahu ke
své sousedce přehnal.
„V dopoledních hodinách strážníci vyjížděli k nahlášenému napadení ženy jejím sousedem na
ulici. Hlídka na místě kontaktovala
oznamovatelku, která uvedla, že
soused o ní pronesl hanlivé výrazy před jiným mužem na ulici. To
si nechtěla šestačtyřicetiletá žena
nechat líbit a upozornila ho na ne-

vhodně zvolená slova. Nato ji měl
osmašedesátiletý muž napadnout
i fyzicky,“ shrnula událost Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Strážníci se samozřejmě začali ihned pídit po tom, co bylo důvodem
hádky. „Žena uvedla, že spory mezi
nimi jsou dlouhodobé, a to kvůli
psům. Přitom si stěžovala na bolest
za krkem a točení hlavy, tudíž byla
hlídkou převezena do nemocnice na
vyšetření. Udaný pachatel však napadení popřel a tak byla celá záležitost předána k dořešení příslušnému
správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti občanskému soužití. O tom byli oba aktéři poučeni,“
řekla Greplová.
(mik)



LUPIČŮMFotbalista
ODSOUZEN
NA
2,5
ROKU
ze Ptení bude čelit obžalobě

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL

za napadení tenistky Petry Kvitové

Radim Žondra byl v minulosti za přepadávání seniorů odsouzen na sedm
let do vězení. Do hledáčku policistů se
po svém propuštění původně nedostal kvůli přepadení Petry Kvitové, ale
z úplně jiného důvodu. Trojčlenný gang
ve složení Michal Cvan, Simon Baier
a Josef Minár stál za přepadením devadesátiletého seniora, kterého uvedení
aktéři umlátili k smrti. Poté se vydali do
domu právníka žijícího ve vesnici na
Blanensku. Toho v jeho domě napadli
obzvláště brutálním způsobem.
Tip na movitého advokáta měl bezcitným kriminálníkům dát právě Radim
Žondra. Tuto informaci na něj „práskl“ jeho dlouholetý kamarád Josef
Minár přezdívaný „Kuba“. Učinil tak ve
chvíli, kdy už tušil, že se z vězení jen tak
nedostane. „Měl by ses o mě postarat,
protože ti celou dobu kryji prdel. Chápeš, co mi hrozí, mimo jiné za případ,
kam jsi nás poslal ty,“ napsal Žondrovi
z vězení Minár.

městnaný a neměl potřebu se zločinci spolupracovat. Zároveň poněkud
nepřesvědčivě hovořil o tom, že
nechápe, co svým dopisem Minár
myslel. Upozorňoval přitom na jeho
špatný psychický stav, neboť se nedlouho předtím ve vězení pokusil
o sebevraždu. Nemohl však popřít
fakt, že jej v cele opakovaně navštěvoval. Dalším mužem, který hovořil
o Žondrovi coby o tipérovi celé akce,
byl na první pohled nevyrovnaný
Pavel Radziszewski odsouzený za
vraždu své těhotné přítelkyně. Tuto
informaci mu měl prozradit Michal
Cvan, s nímž Radziszewski nějaký
čas trávil ve vazební cele.

Rozsudek nepøijal

Přestože výše uvedení se u prostějovského hlavního líčení vykrucovali
a odmítali vypovídat, soud měl dostatek pádných písemných důkazů
o tom, jak hovořili v minulosti. „Hlav„Nevím, co tím myslel...“ ním přímým důkazem je dopis, který
poslal Josef Minár. Psán je naprosto
Sám Žondra se u prostějovského přehledně a s řadou faktických údajů,
soudu hájil tím, že v té době byl za- které svědčí o tom, že jeho autor si byl

Ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je důvodně podezřelá čtyřiadvacetiletá žena, kterou policisté jako
řidičku osobního vozidla zastavili
v pátek 28. září v prostějovských
ulicích. Slečna nemohla policistům
předložit ke kontrole řidičský průkaz. Magistrátem města Přerova
jí byl totiž uložen správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu
řízení všech motorových vozidel,
a to s platností až do ledna 2019. Za
takové jednání nyní ženě hrozí až
dvouletý trest odnětí svobody.

'  " #& 



Okraden před barem
Předminulou sobotu 22. září
ráno neznámý pachatel okradl
čtyřiačtyřicetiletého muže před
barem na Skálově náměstí. Z peněženky, kterou měl uloženou
v kapse odložené bundy, mu vzal
finanční hotovost 10 000 korun
a 200 euro. Případ policie šetří
pro trestný čin krádeže, za který
zloději hrozí až dva roky vězení.
Jen ho zjistit a dopadnout.

Po pivu sedl na kolo
Asi půlhodinu po půlnoci v sobotu 22. září byl v Jihoslovanské
ulici zastaven policejní hlídkou
devětatřicetiletý muž, protože
jeho jízda byla zjevně nejistá,
také mu chybělo povinné osvětlení, aby byl dostatečně viditelný
pro ostatní účastníky silničního
provozu. Dechovou zkouškou
se předpoklad potvrdil, protože
cyklista nadýchal 2,69 promile
alkoholu. S naměřenými hodnotami souhlasil a policistům sdělil,
že vypil šest dvanáctistupňových
piv. Další jízda mu byla zakázána
a událost je nadále v šetření.

Jel pod pervitinem
Uplynulou sobotu 29. září krát-

ŽONDRA BYL ZA TIP BRUTÁLNÍM
PROSTĚJOV S pečlivě upraveným účesem nakráčel
minulé úterý dopoledne do
soudní síně Radim Žondra.
Čekal tam na něj mimo jiné
štáb televize Nova a celá řada
dalších novinářů, mezi nimiž
nechyběl ani Večerník. Kromě
nich tam byla také soudkyně
Adéla Pluskalová, která třiatřicetiletého zloděje poslala na
2,5 roku do vězení. Někdejší
fotbalista pocházející ze Ptení
trest nepřijal a na místě se
proti němu odvolal. Situaci
však nebude mít snadnou.
V dohledné době jej v Brně
bude čekat další soudní stání, tentokrát kvůli přepadení tenistky Petry Kvitové.
Dvojnásobná wimbledonská
šampionka jej označila jako
muže, jenž ji přepadl a ošklivě
pořezal na ruce.
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velice dobře vědom, co píše a čeho
tím chce dosáhnout. I řetězec dalších
nepřímých důkazů směřuje k obžalovanému,“ odůvodnila své rozhodnutí
Adéla Pluskalová, která Radima Žondru poslala do vězení na 2,5 roku. Svoji
negativní roli při stanovení výše trestu
sehrálo jeho předchozí odsouzení,
z něhož byl podmíněné propuštěn,
stejně jako absence doznání.
Obžalovaný ovšem s jejím rozhodnutím nesouhlasil a přímo na místě
si proti němu podal odvolání. Státní zástupce tuto možnost zvažuje.
Rozsudek tak dosud není pravomocný.

ce před půlnocí zastavili policisté
v Prostějově dvaadvacetiletého
řidiče osobního vozu. Po předložení dokladů potřebných k řízení
a provozu motorového vozidla vyzvali policisté mladého řidiče, aby
se podrobil také dechové zkoušce
a orientačnímu testu na přítomnost omamných a psychotropních
látek. Právě při tomto testu byla
u řidiče zjištěna pozitivní hodnota
na látku amfetamin/metamfetamin. Lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického
materiálu se řidič odmítl podrobit.
Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

Telefonovali za jízdy
Ve dnech od 17. do 21. září proběhla v Prostějově republiková
dopravně bezpečnostní akce zaměřená především na kontrolu
a pozornost řidičů, kterou věnují
silničnímu provozu, zejména na
telefonování za jízdy a na dodržování dalších obecně platných
ustanovení zákona o provozu na
pozemních komunikacích. Do
akce bylo celkově nasazeno 20 policistů dopravního inspektorátu,
kteří zkontrolovali 89 motorových
vozidel a odhalili 33 přestupků,
které byly vyřešeny v příkazním řízení uložením pokut v celkové výši
11 300 korun. Z uvedeného počtu
přestupků celkem 10 řidičů porušilo povinnost uloženou zákonem
a za jízdy telefonovalo.
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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!

Dominik JURKA
23. 9. 2018 50 cm 3,55 kg
Brodek u Konice

Ellen HRACHOVINOVÁ
24. 9. 2018 50 cm 3,10 kg
Otinoves

Eliška LAKOMÁ
25. 9. 2018 52 cm 3,55 kg
Nezamyslice

Veronika MLČOCHOVÁ
25. 9. 2018 52 cm 4,40 kg
Lešany

Sára TRUBKOVÁ
25. 9. 2018 48 cm 3,00 kg
Plumlov

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

Srdíkový den se vydail

Tříletá Nikolka

18092711122

bojuje s cukrovkou

PROSTĚJOV Předminulé úterý
19. září proběhl další ze Srdíčkových
dnů, které se na podzim pravidelně
konají ve všech městech České republiky. Cílem akce, jejímž pořadatelem
je organizace Život dětem, letos bylo
podpořit ty nejmenší, obzvláště pak
ty, kteří již v útlém věku musí bojovat
s tzv. tichým zabijákem, což je přezdívka pro cukrovku, tedy diabetes
mellitus.
Tváří sbírky stala tříletá Nikolka, která
s cukrovkou bojuje již rok. Sedmkrát denně
jí její maminka měří hladinu cukru v krvi,
tzv. glykémii, což znamená sedmkrát denně
píchnout malé dítě do prstu. Doživotně pak
bude Nikolka brát inzulín a bude sledována
speciálními senzory.

V Prostějově se ke sbírce tradičně přidala
Střední zdravotnická škola, Prostějov, kdy
žáci třídy 3. B prodávali srdíčka, magnetky, přívěsky v podobě delfínků a propisky. „Akce se vydařila jednak kvůli počasí
a snad také i proto, že spoluobčané byli
mile překvapeni, že jim někdo nerozdává
volební letáky, ale že jde o dobrou věc,“
uvedla školní koordinátorka akce, jinak
vyučující odborných předmětů na škole
Martina Papšová.
Prostějovské „zdravce“ se podařilo prodat
veškeré zboží v celkové hodnotě 9 150
Kč. „Odeslaná částka byla ale o něco větší,
protože lidé dávali i větší sumy, než bylo
povinných třicet korun za kus, tudíž i malá
Nikolka se může těšit na příspěvek z našeho města,“ usmála se Papšová.
(mm)

3x foto: archiv SZŠ Prost+jov

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍ5KY!

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.

ENŽI

PICOLO

OLIVER

DIANKA

je krásný kíženec velkého vzr%stu ve v ku zhruba deseti rok%. Je to klidná psí babika, která byla p%vodn velmi
ostrá, ale u nás se zklidnila. Spokojená bude na zahrádce,
kde bude moci voln b hat a hlídat. Je dobrý hlída. Má tolik
lásky, kterou chce dát a nemá komu...

je dvou až tíletý kíženec malého vzr%stu. Picolo potebuje as, než zane n komu novému d%v ovat, ale
pak je z n j dokonalý spoleník a velký mazel. Vhodný
k domeku se zahrádkou. Na vodítku chodí p kn , jjen
trošku tahá.

je krásný kíženec velkého vzr%stu ve v ku tí let, který má
pátelskou a vyrovnanou povahu. S pihlédnutím k temperamentu a povaze je uren jen do zkušených rukou. Vhodný k
domeku se zahrádkou. S fenkou se bez problému snese,,
na vodítku chodí p kn , jen trošku tahá.

je dvouletý kíženec stedního vzr%stu. Mladá feneka, která se má ješt všemu uit, je neskutený mazel a parDák.
Ráda u všeho asistuje. Vhodná do domeku se zahrádkou.
Ostatním ps% se vyhýbá a jejich spolenost nevyhledává.
vá.
Na vodítku chodí p kn .

Pondělí 1. října 2018
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PEDSTAVUJEME KANDIDÁTY PED VOLBAMI
DO PROSTJOVSKÉHO ZASTUPITELSTVA

18092711104

PROSTĚJOVSKO Pouhých pět dní. Tak krátká
doba nás čeká do otevření
volebních místností při komunálních volbách do zastupitelstev obcí, městysů
a měst v prostějovském
regionu. Večerník v tomto vydání přináší čtenářům a voličům absolutně
nejrozsáhlejší přehledy
a zpravodajství týkající se
víkendové události číslo
jedna. Ve speciální příloze
věnované komunálním volbám se zaměřujeme na prezentaci většiny politických
subjektů, které se hlavně
v Prostějově ucházejí o „vládu“ nad městem. Součástí
dnešního přídavku je také
pohled řadových voličů,
kteří se Večerníku v anketě svěřili se svými záměry,
koho budou volit. A z jejich vyjádření vyplynul zajímavý vítěz komunálních
voleb... V běžném vydání
pak najdete rozhovory
s jednotlivými kandidáty
stran a hnutí, jejich závěrečná představení a poslední
předvolební informace.
Komunální volby během
pátku 5. října a soboty
6. října ovlivní životy v obcích, městysech či městech
Prostějovska na další čtyři
roky. Budete u toho?

komunální volby
PŘEDVOLEBNÍ
SERVIS
PŘIPRAVIL
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Petr KOZÁK

Soutž s primátorkou Raškovou

a námstkem Maákem

Michal KADLEC

VE ZNALOSTI
HANÁČTINY

TØI NEJLEPŠÍ HANÁCI OCENÌNI!
PROSTĚJOV Letní soutěž Večerníku ve spolupráci s prostějovskou primátorkou Alenou
Raškovou a náměstkem ministra
kultury Aloisem Mačákem poznala své vyvrcholení. Během
svátečního pátečního rána se oba
vrcholní politici ČSSD setkali
v redakci Večerníku se třemi nejlepšími znalci hanáčtiny! Dlouhodobou soutěží, která probíhala
během září na stránkách Večerníku, prošli úspěšně jen ti, co zodpověděli správně všech pět otázek týkajících se starohanáckých výrazů.
A soutěž to byla enormně těžká!
Hafol, pók, kalibra, roda a strožena.

Co to je? Pouze osm nejlepších znalců
starohanáčtiny správně odpovědělo,
že jde o houf, pavouka, zmatek, rez
a ostružinu. A tři vylosovaní výherci
byli uplynulý pátek 28. září pozváni
do redakce Večerníku, aby si od Aleny
Raškové, Aloise Mačáka a šéfredaktora nejčtenějšího regionálního periodika Petra Kozáka převzali hodnotné
ceny. Právě on rozhodl o třetím místě,
kdy si manželka výherce Romana
Jukla z Čech pod Kosířem převzala
v redakci finanční hotovost 1 000 korun a poukaz na čtvrtletní předplatné
Večerníku. Náměstek ministra Alois
Mačák poté předal dva tisíce korun
Františku Strouhalovi z Prostějova,

Primátorka Alena Rašková a nám stek ministra Alois Maák si nejdíve pipili šampaFským se všemi temi nejlepšími úastníky letní sout že.
Foto: Michal Kadlec

z rukou šéfredaktora obdržel půlroční předplatné Večerníku. Vrcholem
v milém a pohostinném prostředí redakce bylo vyhlášení hlavního vítěze
těžké soutěže. Primátorka Alena Rašková blahopřála s finanční odměnou
tří tisíc korun Janu Chudému z Kralic na Hané, Alois Mačák přispěchal
s avizovaným překvapením v podobě
třílitrového demižonu domácí slivovice z hrachůvek a Petr Kozák se
přidal s poukazem na předplatné Večerníku pro celý příští rok!
„Obdivuji, že jste jedni z mála, kteří
si s tak těžkými otázkami poradili na
sto procent. Já sama, když jsem se
před lety do Prostějova přistěhovala,
jsem měla s hodně slovy typické hanáčtiny problémy. A to zdaleka nešlo
o tak těžká slova, která jsme vybrali
do soutěže,“ uvedla při blahopřání
absolutnímu vítězi primátorka Alena
Rašková. „Peníze určitě potěší a toto
vonící pití určitě věnuji tatínkovi,
který mi pomáhal v soutěži,“ svěřil
se Večerníku absolutní vítěz. Vzápětí
také přiznal, jak moc těžké pro něj
bylo najít přesné významy pěti výrazů
starohanáčtiny. „Abych našel správné
odpovědi, musel jsem prostudovat
hned několik slovníků. A významným
pomocníkem byl také samozřejmě
internet. Bylo to ale těžké, i slovníky
uváděly pro soutěžní slova hned několik významů, musel jsem je všechny

Ti vít zové a ti patroni letní sout že ve starohanátin na spolené fotografii po
pedání cen.
Foto: Michal Kadlec

porovnávat a v některých případech
i odhadovat. Nakonec to ale vyšlo,“
usmíval se Jan Chudý. Jak ještě dodal,
tato soutěž byla vůbec první, kterou
absolvoval. „Večerník odebírám pravidelně už několik let. Ale nikdy jsem
se nedovážil v něčem soutěžit, výzva
v podobě znalosti starohanáčtiny mě
ovšem zaujala okamžitě,“ prozradil
šťastný vítěz.
Skutečnosti, že letní soutěž byla
skutečně enormně náročná a ze tří
stovek účastníků byla stoprocentně
úspěšná pouhá osmička čtenářů Večerníku, si je vědom i jeden z patronů
soutěže.
„Starohanáčtina je opravdu velmi náročná a složitá. Když jsme u příležitos-

ti jedné akce probírali s přáteli těchto
pět soutěžních výrazů, mezi osmi desítkami oslovených je neuhádl vůbec
nikdo,“ prozradil při předání hodnotných cen třem nejlepším účastníkům
soutěže Alois Mačák, náměstek ministra kultury České republiky. „A musím
dodat, že když jsme s paní primátorkou
tuto soutěž připravovali, bylo zřejmé, že
starohanáčtinu spousta lidí ani nemůže znát. Na druhé straně zase chceme,
aby hanáčtina v nás všech stále žila, je
to úžasné nářečí. Chtěl bych na závěr
poděkovat všem, kteří s námi soutěžili.
A máme obrovskou radost, že o tuto
náročnou soutěž byl mezi čtenáři velký
zájem,“ uzavřel příjemné páteční ráno
v redakci Večerníku Alois Mačák.
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Kandidáti do Zastupitelstva Statutárního města Prostějov za KSČM spolu s Večerníkem
připravili pro čtenáře soutěž ve znalosti historie Prostějova. Ve třech po sobě jdoucích vydáních nacházíte dvě kvízové otázky a je pouze na vás vybrat ze tří navržených možností
tu správnou.Věříme, že vás soutěž zaujme a zároveň i třeba přivede k většímu zájmu o historii našeho krásného města.
Ti, kdo správně odpoví na všech šest otázek a své odpovědi zašlou nejpozději do ČTVRTKU
4. ŘÍJNA 2018 budou zařazeni do následného slosování. Na výherce pak čeká poukaz do
Kauflandu v hodnotě 1 000 Kč a roční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
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yy V poslední době se mluví o nutnosti vybudovat kromě severního obchvatu města i další nové komunikace.
Jsou opravdu tak důležité?
„Naším cílem musí být jednoznačně odklon veškeré tranzitní
dopravy mimo město. Projeví se to pozitivně na bezpečnosti
všech obyvatel i na životním prostředí v Prostějově. Musíme se proto zabývat komunikacemi vedoucími do města ze
všech směrů. Vámi zmíněný severní obchvat odlehčí městu
od kamionů směrem od Kostelce a Konice, eventuálně od
Mostkovic přes spojku, tzv. Tichou. Na stavbu severního obchvatu bylo vydáno stavební povolení a přípravné práce běží
naplno. Jsem hrdý na to, že jsme společně s kolegou Karšulínem dokázali pro Krajský úřad Olomouckého kraje a statutární město Prostějov během 18 měsíců vykoupit všechny
potřebné pozemky. Budoucí samospráva by měla nechat vypracovat studii řešící nový severozápadní obchvat a zvažovat
možnosti řešení vnějšího jižního obchvatu města.“
yy Velkým problémem je také plynulost dopravy na
vnitřním okruhu městem. Jak tuto záležitost hodláte
řešit?
„Odvedení tranzitní dopravy samozřejmě centru Prostějova odlehčí. Z opatření, která by měla jít realizovat
rychleji, bych jmenoval například přenastavení světel na stávajících křižovatkách. Dá se k tomu využít poslední měření intenzity dopravy ve městě
a nastavit semafory tak, aby se zvýšila prostupnost ze směrů se zvýšenou intenzitou provozu.
Další cestou by mohlo být nahrazení některých
křižovatek kruhovými objezdy. Mám na mysli
například rondely na křižovatkách Vápenická
– Olomoucká a Plumlovská – Blahoslavova,
druhý jmenovaný by mohl vzniknout zároveň s rekonstrukcí Plumlovské, zajišťovanou
Olomouckým krajem. Dále též Poděbradovo náměstí – Wolkerova – Brněnská,
v tomto případě jde o jedno z nejvíce vytížených míst na vnitřním okruhu. Společně
s propojením světelných křižovatek do
optimalizačního řídicího systému to bude mít výrazně pozitivní efekt.“
yy Je něco dalšího, co v dopravní infrastruktuře Prostějova schází?
„Je toho více, ale na prvním místě bych jmenoval dostatečně velké parkoviště v centru města a pak samozřejmě
opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistů. Tedy nové
cyklostezky i tolik
potřebnou cyklověž,
kam by lidé mohli
bezpečně a bez obav
na část dne svá
kola odložit a cestovat jinými druhy
dopravy, především
vlakem a autobusem.“
(pr)

Budoucí vedení Prostějova, které vzejde z blížících se komunálních voleb, bude muset řešit složitou dopravní situaci ve městě. O změnách, které město potřebuje, jsme hovořili s dopravním
expertem hnutí ANO Jiřím Rozehnalem.

dvojka kandidátky ANO 2011

říká Jiří Rozehnal,

„Doprava v Prostějově potřebuje změny,“

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 3. kola čekáme v redakci do ČTVRTKU 4. ŘÍJNA, 15:00 hodin.
Výherce zveřejníme v následujícím tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Účastí v soutěži souhlasíte s poskytnutím základních osobních údajů v rámci GDPR.





Jak jste na tom se znalostí historie Prostìjova?
#$%& '(

komunální volby 2018

 !"  "#$
" % &"  '$
&" " ' 
(   $' " "'$'$ 
&'$ '$   "
 #&  ""'  " '
) #% && *"
     
"   $ 
'$"  (  $ 
+"  ',"'.""#
&    '$ ( ' 
 "./0 "1 "% 
&  "&#&2 '$3'
 3' +    " &   #
   (   
& ' "
) &2 #   '
*"'$  #  '$
"   & & "$
 1"' 2  &  '
 $   '$"' #& #
 '2& "("&
2 & $#
 " '"  
3( #  '$  '$  4"& 
# * 2% && 
  '#     (  &
5"&6"      
     

( '$       '$    
#  &     )  '$ '$  
2        '$    
&$   '
)" " &"  &      
 %   " &  $"  & 
2  '$&''$ 6"
   "2   &( (   & % ( 
# #$ (7  &  

" 8"      #  '$ 
 "     "  '    '" '$'
 '   &&   "&  '$   
& 2
9(  &#  "2  : 
$# ( '$
$ (;      .   <"
 "&(   '$''
  "   #  #   =  
  $ $# '$  "
2" &  
"  5'       % & 
$"& 
% &"   "'$ '$   & 
 
  '    '$ 
.   #   
'   
 (  $#    $ 
&  '$$# 
*        " & ( 
 '3&2    
"'$   
""2" #"#'&
 ' $"(    
*2 "'$   
 (& ' '$&& #2  #$
" '   '""  '$   
   #  % &    
 $    #$ " ('$  ' 
($
1    ""   "2  '  
" 
    !  #)
        #  $&  $
    # %"  "   &(
 2&( $   $  "/
   ( &  "
"2 2  ('$#  '
Mgr. František JURA,
lídr kandidátky hnutí ANO 2011
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Aleš Matyášek: „Chci kvalitní zázemí pro
sport a chci město, na které je spolehnutí!“

Pondělí 1. října 2018
www.vecernikpv.cz
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V OBCÍCH PROSTJOVSKA UŽ TAKTÉŽ
PANUJE PEDVOLEBNÍ NÁLADA – V. díl

DÁLE TTE
NA STRANÁCH
7-9 a 14-17

Jak se bude volit na Konicku...
PROSTĚJOVSKO A je to tady! Už o tomto víkendu budou kostky vrženy a dle toho, jak voliči rozhodnou, bude se odvíjet další děj v obcích, městysech a městech prostějovského regionu. Večerník přináší od počátku září sondu do všech míst, přičemž nejdříve jsme se třikrát zabývali situací v místech, které jsou
registrovány pod pověřeným Magistrátem statutárního města Prostějova. V minulém vydání pak provedli podrobnější sondu na Němčicko, a nyní dochází
na oblast spadající pod příslušný úřad v Konici. 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!

Šmíd. Lidovci obsadili devět křesel v zastupitelstvu, poražení sociálHaky: dva „sólisté“
ní demokraté zbylých šest postů. Oběma stávajícím stranám však
letos vyrostla konkurence v podobě KSČM, která má na své kandiproti lidovcm
dátce hned devět uchazečů o místa ve hvozdeckém zastupitelstvu.
Listina kandidujících stran a hnutí v Bohuslavicích značně prořídl. Nicméně starosta Josef Šmíd na kandidátce lidovců, coby hlavního Raková u Konice: kandidátů méně než potřebný počet mandátů!
Zatímco v roce 2014 šlo do voleb pět politických subjektů, letos se favorita voleb, kandiduje letos znovu a hodlá nejvyšší funkci obce A máme tu první problém! V Rakové u Konice přestali mít tamní
o přízeň voličů ucházejí pouze KDU-ČSL, Moravané a Sdružení obhájit...
občané zájem o komunální politiku. Svědčí o tom fakt, že současní
j
přátel Bohuslavic. Naopak volební pole vyklidili v této obci sociální
kandidáti, kteří vystupují sami za sebe, nebudou schopni naplnit
Jesenec: bude opt
demokraté a kandidátku nesestavilo ani hnutí Cesta ke spokojenospotřebný počet sedmi mandátů obecního zastupitelstva. Zatímti, které v minulých komunálních volbách získalo druhý nejvyšší
co před čtyřmi lety jich kandidovalo čtrnáct, letos už pouze šest!
Spokojený?
počet hlasů. Před čtyřmi lety jinak zvítězilo hnutí Sdružení přátel
Voliči si tak budou vybírat z půltuctu statečných Jiří Svoboda, JoBohuslavic, které v sedmičlenném zastupitelstvu získalo tři mandá- Před čtyři lety v komunálních volbách zvítězilo v Jesenci hnutí Spo- sef Srovnal, Martin Matysek, Václav Konečný, Marcela Hajkrová
ty a starostou se stal lídr hnutí Roman Jedlička a prvním místosta- kojený Jesenec, které se však před letošními volbami přejmenovalo a Petr Hajkr, který je současným starostou Rakové u Konice. Podle
rostou Zdeněk Spurný. Po uzavření koaliční spolupráce se druhým na hnutí Jesenec 2018. Zvolený starosta Jan Kvapil se bude o hlasy všechno budou muset po volbách zvolení zástupci obce odhlasomístostarostou stal Pavel Foret z Moravanů. Všichni tři kandidují voličů ucházet i nyní. Konkurencí mu bude jediné hnutí Naše vol- vat snížení ppočtu mandátů...
i letos a mají výhodu v tom, že výběr kandidátů je v Bohuslavicích ba. Oba politické subjekty mají na svých kandidátkách po sedmi
Rakvka: kandidují
letos mnohem užší.
lidech usilujících dostat se do obecního sedmičlenného zastupitelstva.
pouze jednotlivci

Bohuslavice:
Seznam pro ídl

Brodek u Konice:
už bez hasi

Zdejší občané budou mít příští týden v komunálních volbách na
výběr celkem osmnáct kandidátů rozdělených rovnoměrně po
devíti lidech do dvou politických uskupení. Přesvědčivé vítězství
tam bude obhajovat Sdružení nezávislých kandidátů obce Brodek
u Konice, které v devítičlenném zastupitelstvu získalo před čtyřmi
lety pět mandátů, a tedy těsnou většinu. Tradičním soupeřem bude
nezávislým KDU-ČSL, která obhajuje dvě křesla v zastupitelstvu.
Dva mandáty získalo v roce 2014 i hnutí Hasiči za rozvoj obce,
kteří byli v počtech hlasů dokonce úspěšnější než lidovci. Hasiči
již ovšem letos svoji kandidátku nesestavili. Post starosty obhajuje
Radomír Novák z SNK.

Jediná kandidátka v B ezsku,
Dzbelu, Kladkách a Šubí ov
Poměrně jednoduchou volbu budou mít občané, kteří přijdou do
volebních místností v Březsku, Dzbelu, Kladkách a Šubířově. Ve
všech čtyřech obcích kandidují pouze jediné politické subjekty.
V Březsku je to Sdružení nezávislých kandidátů Březsko v čele se
současným starostou Jiřím Zajíčkem, ve Dzbelu hnutí Náš venkov
s lídryní a současnou starostkou Janou Konečnou, v Kladkách
hnutí Pro budoucnost Kladek s dosavadním starostou Josefem
Hofmanem a rovněž v Šubířově obhajuje svoji funkci starosty Jindřich Ritter na jjediné kandidátce v obci Nezávislí.

Budtsko:
vtší výbr
Oproti jiným obcím, které hlásí úbytek jednotlivých kandidátů
i politických subjektů, je situace v Budětsku zcela opačná. Zatímco
v roce 2014 tam kandidovaly pouze tři politické subjekty včetně
místních hasičů, letos už voliči v této obci budou mít o mnoho
větší výběr. Své kandidátky si totiž zaregistrovala hned pětice stran
a zdejších hnutí. Hasiči sice už do voleb nejdou, naopak se ale o hlasy voličů budou v Budětsku ucházet Piráti! Před čtyřmi lety v obci
s převahou zvítězilo hnutí Za obec krásnější a starostou se stal jeho
lídr Jiří Sedláček. Ten už sice letos nekandiduje, lídrem hnutí s pozměněným názvem SNK Za rozvoj obce je ale dosavadní místostarosta Bronislav Fojt. Dále se o hlasy voličů uchází KDU-ČSL, ODS,
hnutí Moderní vesnice – Piráti a hnutí Společně pro obec.

Konice: jako p es kopírák,
kandidují stejné strany

Pavlína Oklešťková, Petr Muzikant, Jaroslav Žitek, Josef Mikulka,
Jiří Vostřejž, Pavel Mikulka, Zdeněk Okleštěk, Roman Sedláček,
Věra Žitková, Miroslav Muzikant a Jan Vogl. Jedenáct kandidátů,
V samotné Konici je předvolební situace naprosto totožná jako kteří se v Rakůvce utkají nejen o křesla v sedmičlenném zastupitelpřed čtyřmi lety. Také letos se o hlasy konických voličů uchází stejná stvu, ale zároveň i o funkci starosty. Tu nyní zastává Josef Mikulka,
šestice politických stran – KSČM, KDU-ČSL, ODS, ČSSD, ANO kterýý bude post
p pprvního muže obce obhajovat i příští týden.
2011 a Starostové a Nezávislí. Před čtyřmi lety přitom těsně zvítězili
Sk ípov: „jdou do toho“
Starostové a Nezávislí, kteří v patnáctičlenném zastupitelstvu získali
čtyři mandáty. Lidovci pak obsadili tři křesla, po dvou uzmuli koi místní vítzní rybá i!
munisté, sociální demokraté, občanští demokraté a rovněž „babišovci“ z hnutí ANO 2011. Tehdy se předpokládala složitá koaliční Voliči ve Skřípově budou mít na výběr z kandidátů hned čtyř pojednání, ale opak byl pravdou. Došlo k situaci, kterou by Konici litických subjektů, ovšem i tam zaznamenali značný úbytek lidí
mohla závidět všechna města! „Nakonec jsme se po volbách před ochotných jít do komunální politiky. Vždyť v roce 2014 kandičtyřmi lety domluvili napříč politickým spektrem, že nebudeme dovalo sedm stran a hnutí! Vítězství z roku 2014 bude obhajovat
vůbec hledět na to, kdo je v nějaké koalici nebo opozici. Na zastu- Sdružení nezávislých kandidátů Petrova cechu Skřípov, které tehdy
pitelstvu jsme hlasovali vždy podle vlastního uvážení a většinou to ze sedmi mandátů v zastupitelstvu získalo hned čtyři, tedy většidopadlo tak, že se vždy drtivá většina zastupitelů z různých stran nu. Starostou se stal lídr tohoto sdružení rybářů Miroslav Kadlec
přiklonila k dobrému rozhodnutí ve prospěch našich občanů. Dalo a o obhajobu svého postu bude bojovat také v letošních volbách.
by se říct, že jsme na konické radnici táhli všichni za jeden provaz, Konkurovat mu budou kandidáti z hnutí SNK Skřípov 2018,
nedošlo snad k jedinému ostrému střetu, na žádnou politiku jsme KDU-ČSL a Nezávislí kandidáti obce Skřípov.
si nikdy nehráli. Tady je to všechno jen o lidech jako takových,“ řekl
Stražisko: p ibyli
Večerníku současný starosta František Novák. Ten je i před letošními komunálními volbami na kandidátce Starostů a Nezávislých.
Neúplatní
Svým vyjádřením ale Večerník překvapil. „Na kandidátce sice jsem
a sám jsem ji také vytvářel. Jen s tím rozdílem, že už nejsem lídrem. Dlouholetý starosta Stražiska Jaroslav Kröner bude znovu obhajoTím je Michal Obrusník. V případě úspěchu naší kandidátky by vat svoji funkci prvního muže obce. Je opět lídrem kandidátky hnuse tedy starostou stal on, já bych přijal funkci řadového zastupitele. tí Nezávislí, které v minulých volbách získalo čtyři z devíti mandátů
Chtěl bych mu pak předat své zkušenosti i celou agendu města,“ v zastupitelstvu. Stejný počet křesel ovšem získalo druhé v pořadí
překvapil možná nejen Večerník v Konici oblíbený starosta. Jako hnutí Nezávislí za rozvoj obce, poslední mandát pak připadl lidovdůvod uvedl určitou únavu a blížící se důchod. „Za uplynulé čtyři cům. V letošních volbách dojde k zopakování souboje těchto tří
roky práce našeho zastupitelstva a rady jsem asi nejvíce pyšný na politických subjektů. Jen s tím rozdílem, že jim vyrostla konkurence
to, že se nám podařilo pořádně snížit dluhy města, opravovat ko- v podobě nového hnutí Nezávislí a Neúplatní za Maleny, Stražisko
munikace a také rekonstruovat místní sokolovnu, kde jsme zřídili a Růžov.
i komunitní centrum,“ připomněl Novák.

Ani v Lipové k příliš velkým změnám v kandidátních listinách nedochází. O hlasy voličů se i letos, stejně jako v roce 2014, ucházejí
hnutí Společně pro občany se současným starostou Františkem
Šustrem a místostarostou Milanem Sekaninou, dále KDU-ČSL
a Sdružení nezávislých kandidátů. Pouhou kosmetickou změnou
Haky: dva „sólisté“
je skutečnost, že hnutí Volba pro slušné občany nahradilo hnutí
Sdružení nezávislých kandidátů 2018. Dosavadní starosta Frantiproti lidovcm
šek Šustr kandiduje i letos. Jeho hnutí Společně pro občany získalo
V Hačkách došlo k velmi kuriózní situaci. Vlastně hned ke dvěma! před čtyřmi lety pět mandátů v devítičlenném zastupitelstvu, tedy
V komunálních volbách se totiž o hlasy voličů budou ucházet dva těsnou většinu. Tři křesla obsadili kandidáti SNK a jeden mandát
sóloví kandidáti - zámečník Martin Drapl a svářeč Miroslav Žitek. získali lidovci. Jak
J to dopadne letos?
Oba se utkají v konkurenci s KDU-ČSL. A druhá věc, v Hačkách
Ludmírov:
tak do sedmičlenného zastupitelstva kandiduje dohromady akorát
sedm lidí, protože lidovci mají na seznamu pouze pět kandidátů. Je
opakování souboje
tedy jasné, že zvolen bude každý! Otázkou pouze je, v jakém poměru se síly rozloží. Když se ohlédneme do minulých voleb, zvítězili V roce 2014 zvítězilo v komunálních volbách v Ludmírově hnutí
přesvědčivě lidovci a starostou se stal Josef Vychodil, místostarostou Zodpovědnost a pořádek v obci, které získalo sedm mandátů
pak jeho syn Jiří Vychodil. Starosta ale v roce 2017 zemřel a ve funk- v jedenáctičlenném zastupitelstvu. Zbývající čtyři křesla obsadili
ci ho nahradil Ladislav Zajíček. „Je to pravda, do našeho obecního kandidáti hnutí SNK Pro rozvoj obce. A letos dojde k opakování
zastupitelstva se dostane každý, kdo letos kandiduje. Ale v někte- tohoto souboje, protože v Ludmírově i nyní kandidují dvě naprosto
rých obcích je to ještě horší, tam počet kandidátů ani nedosahuje totožná politická uskupení bez toho, že by jim během uplynulých
počtu potřebného pro obsazení zastupitelstva. Nedivím se tomu, čtyř let vyrostla nějaká konkurence. Starostkou se před čtyřmi lety
vždyť se podívejte, jak velké klacky nám starostům menších obcí stala Jana Grézlová, která svůj post bude obhajovat i letošní první
hází stát pod nohy,“ svěřil se Večerníku současný starosta. „U nás říjnový
j ý víkend.
je teď naprostý klid, ani to nevypadá, že se nějaké volby blíží. Ať už
Ochoz: Kdo z desítky
bude starostou kdokoliv, hlavně ať je u nás v obci všechno i nadále
v pořádku,
p
,“ dodal Zajíček.
„sólist“?

Horní Štpánov: dv hnutí proti socialistm a sociálním demokratm

Suchdol: odpadli
komunisté

Lipová: hnutí Spolen pro obany
obhajuje vtšinu mandát

Deset jmen, avšak pouze sedm míst v zastupitelstvu. V Ochozu
u Konice vstupují do voleb, stejně jako před čtyřmi lety, jen samostatní nezávislí kandidáti. V roce 2014 obdržel nejvíce hlasů a starostou obce se stal Martin Bílý, místostarostou pak František Bříza.
Oba kandidují i v letošních komunálních volbách. Soupeři jim
budou Ladislav Ošlejšek, Ladislav Bílý, Pavel Bílý, Jiří Dostál, Jana
Matoušková,, František Hájek, Pavel Dostál a Pavel Svoboda.

Také v Horním Štěpánově se „rozmohli“. Oproti roku 2014, kdy
v komunálních volbách se o hlasy voličů ucházela pouze dvě hnutí,
letos již kandidují hned čtyři politické subjekty. Minule uspělo hnutí Za stabilitu a další rozvoj obce, které v patnáctičlenném zastupitelstvu získalo devět mandátů. Druzí sociální demokraté pak získali
Polomí: KDU-SL s jediným lovkem
šest zbývajících křesel a ujali se role opozice. Starostou byl zvolen
Vladimír Svoboda, který však letos už nekandiduje. Místo něj je
v boji s deseti samostatnými kandidáty
lídrem hnutí Za stabilitu a další rozvoj obce dosavadní místostarosta Vladimír Mazal. Soupeřem tohoto hnutí budou opět sociální Podobná situace jako v Ochozu je také v Polomí. I tam letos kandemokraté a dále kandidáti České strany národně sociální a rovněž diduje do místního zastupitelstva desítka samostatně vystupujících
silnou kandidátku sestavilo hnutí Pro Horní Štěpánov 2018.
občanů. Ovšem Petře Kusé, Leoši Pišťákovi, Šárce Recové, Miroslavu Čmelovi, Josefu Rolencovi, Martinu Kusému, Jaroslavu ZaHvozd: jen
pletalovi, Vlastimilu Nemerádovi, Lubomíru Recovi a Stanislavu
Pišťákovi bude konkurovat kandidátka KDU-ČSL, na které je zatradiní strany
psáno pouze jediné jméno, a to Jaroslava Zapletala! Před čtyřmi lety
Zatímco v jiných obcích Prostějovska vznikají čím dál častěji nová se z osmi kandidátů do polomského sedmičlenného zastupitelstva
politická hnutí nebo se o hlasy voličů ucházejí nezávislí kandidáti, dostal každý z kandidujících občanů s výjimkou Miroslava Čmela.
ve Hvozdu letos kandidují pouze takzvané tradiční strany. V roce Nejvíce hlasů dostal tehdy současný starosta Stanislav Pišťák, který
2014 tam vyhrála volby KDU-ČSL a starostou byl zvolen Josef svůj post obhajuje i letos.

V roce 2014 dali suchdolští občané nejvíce hlasů hnutí Nezávislí
a starostkou se stala s největším počtem preferenčních hlasů Jitka
Zahálková. Nezávislí vytvořili koalici s KDU-ČSL, místostarostou
se tak stal lídr lidovců Pavel Koutný. Oba za své politické subjekty
kandidují i letos, takže se dá očekávat pikantní souboj. Konkurencí
pro oba současné koaliční partnery bude ČSSD, která zcela jistě
není bez nadějí. Vždyť v roce 2014 byli sociální demokraté v Suchdole úspěšnější než lidovci. Získali sice tři mandáty do zastupitelstva, nakonec se ale museli spokojit s rolí opozice. Oproti minulým
volbám však už místní voliči nenajdou na seznamu kandidujících
stran komunisty. Tato strana totiž kandidátku letos nesložila.
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subjekt
Sdružení pátel Bohuslavic
Moravané
KDU-WSL
subjekt
KDU-WSL
SNK obce Brodek u Konice
subjekt
SNK Bezsko
subjekt
KDU-WSL
SNK Za rozvoj obce
Moderní vesnice – Piráti
Spolen pro obec
ODS
subjekt
Náš venkov
subjekt
Martin Drapl
KDU-WSL
Miroslav Žitek
subjekt
Weská strana národn sociální
WSSD
Pro Horní Št pánov 2018
Za stabilitu a další rozvoj obce
subjekt
KDU-WSL
WSSD
KSWM
subjekt
Naše volba
Jesenec 2018
subjekt
Pro budoucnost Kladek
subjekt
KSWM
KDU-WSL
ODS
WSSD
ANO 2011
Starostové a Nezávislí
subjekt
KDU-WSL
Sdružení nezávislých kandidát%
Sdružení nezávislých kandidát% 2018
Spolen pro obany
subjekt
Zodpov dnost a poádek v obci Ludmírov
SNK Pro rozvoj obce
subjekt
Ladislav Ošlejšek
Ladislav Bílý
Martin Bílý
Pavel Bílý
Jií Dostál
Jana Matoušková
František Hájek
Pavel Dostál
František Bíza
Pavel Svoboda
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Petra Kusá
Leoš PišDák
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Martin Kusý
Jaroslav Zapletal
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Raková u Konice

Stanislav PišDák
KDU-WSL
subjekt
Jií Svoboda
Josef Srovnal
Martin Matysek
Václav Konený
Petr Hajkr
Marcela Hajkrová

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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region

Ve středu 26. září odpoledne proběhla na Konicku dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování
platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Šest policistů v rámci akce zkontrolovalo 60 motorových vozidel a odhalilo šest dopravních přestupků,
které byly vyřešeny v příkazním řízení v celkové výši 2 000 korun.

Kontroly na Konicku

Škodu za 12 500 korun způsobil
dosud nezjištěný pachatel majiteli
domu v Držovicích. Někdy v době
od pátečního podvečera do sobotního rána 29. září blíže nezjištěným
způsobem překonal uzamčený zámek na garážových dveřích. Z garáže
si pak nezvaný host odvezl horské
jízdní kolo značky Kellys. Věc policie šetří pro podezření ze spáchání
přečinu krádeže a porušování domovní svobody.

Kolo „čmajzl“ z garáže

V noci z pondělí 24. na úterý 25. září
vnikl neznámý pachatel do areálu zemědělského družstva v Dětkovicích,
konkrétně do skladu ovoce, kde vypáčil dveře do kanceláře a tam se pak
věnoval své nekalé činnosti. Místnost prohledal a nalezeným klíčem
odemkl pokladnu, ze které odcizil
finanční hotovost 8 200 korun. Za
trestný čin krádeže hrozí v případě
dopadení pachateli až dva roky vězení.

Šel pro pokladnu

Minulé pondělí 24. září ráno jel
šestatřicetiletý řidič s nákladním vozidlem Volvo po komunikaci v obci
Němčice nad Hanou ve směru na
Prostějov. Při projíždění pod železniční tratí si najel do protisměru
a nerespektoval dopravní značku,
která zakazovala vjezd vozidel překračující vyznačenou mez, a převáženým kontejnerem narazil do spodní části mostu. Na místo nehody
byli přivoláni pracovníci železniční
dopravní cesty a naštěstí zjistili, že
mostní konstrukce poškozena nebyla. Při nehodě vznikla pouze škoda
na kontejneru ve výši 1 000 korun.
Událost byla vyřešena uložením
blokové pokuty řidiči ve výši 2 000
korun.

Pod mostem neprojel

Ve středu 26. září v ranních hodinách vyjela policejní hlídka na oznámení volané na linku 158, že došlo
ke krádeži v autocentru ve Výšovicích. Zjistilo se, že neznámý pachatel
vypáčil dveře do buňky, která stojí
uprostřed mezi dvěma mycími boxy.
Vešel dovnitř a vypáčil tam skříň,
která slouží k měnění bankovek.
V ní byl umístěn zásobník na mince
a bankovky s finanční hotovostí 5
000 korun. Zásobník zloděj násilně
vytrhl a odcizil i s hotovostí. Mimo
to ještě odcizil ze dvou zásobníků od
ovládacích panelů mycích boxů finanční hotovost ve výši 1 000 korun.
Případ policie šetří pro trestné činy
krádeže a poškození cizí věci.

Vytrhl zásobník

KRONIKA

ERNÁ
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Oblíbenou akci už devátým rokem v nevelké obci pořádala skupina historických
aktivit Eques Tempus. Její členové si
před lety řekli, že k hodům by mělo patřit
dobré jídlo. „Začínali jsme s jedním seletem a jednou bečkou piva. Letos jsme zabíjeli šest prasat o celkové hmotnosti 650
kilogramů a u přerovského minipivovaru
Jižan si nechali uvařit osmnáct padesátilitrových beček svatováclavského piva.
Mimo tu máme pivo také z minipivovaru v Rakové,“ prozradila Večerníku Hana
Bílá, která prodávala koláčky.

3x foto: Martin Zaoral

Okolím místní kapličky svatého
Václava nebylo možné projít, aniž
by se vám nezačaly sbíhat sliny. Všude kolem nádherně voněly pečené
vepřové kýty, živáňské pečeně, domácí
koláče, guláš, řízky, speciality z udírny,
tlačenka, jitrnice, škvarky, ovar, polévky, domácí sýry i langoše, marmelády,
omáčky a spousta dalších pochoutek.
Hladoví při průchodu kolem stánků
byli zcela ztraceni, jídlu neodolali ani
ti, kteří si doma dopřáli pořádný oběd.
Zejména na kýty a pečeně se stála

KOSTELEC NA HANÉ Chvíle
nepozornosti a malér je na světě. Ovšem řidič Mitsubishi může
směle mluvit o obrovském štěstí,
když z ošklivé nehody vyvázl pouze s lehkým zraněním. Své auto
totiž doslova obrátil na střechu!
„V úterý pětadvacátého září v ranních hodinách se stala dopravní

nehoda mezi Kostelcem na Hané
a Stařechovicemi. Řidič osobního
vozidla Mitsubishi po projetí pravotočivé zatáčky dostal na mokré vozovce smyk a sjel mimo komunikaci,
kde se vůz převrátil na střechu. Při
nehodě utrpěl lehké zranění, se kterým byl z místa nehody převezen sanitkou do prostějovské nemocnice.

Je s podivem, že tuto havárii šofér pežil jen s pár
modinami. Policisté stále šetí, pro muž selhal
ve svém idiském um ní.
Foto: Policie R

Dechová zkouška byla u něj negativní,“ informovala Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje. Jak dodala, předběžně vznikla na vozidle
škoda za 50 000 korun. Proč muž
za volantem japonského vozidla tak
selhal, je nadále v šetření policistů.
(mik)

Mitsubishi na steše!

dlouhá fronta, velmi brzy z nabídky
zmizely například i řízky. „Vůbec největší zájem je však každoročně o zabijačkové speciality,“ prozradila Bílá
s tím, že mnozí z návštěvníků si je ve
velkém odváží domů.
O doprovodný program se letos starala historická skupina Marcus, k vidění
byly šermířská vystoupení, středověký
tábor a fireshow. Došlo i na ukázky
historických tanců z období renesance a gotiky či dobová řemesla. Po celé
odpoledne návštěvníkům hrál a zpíval

Oprava ponieného Volkswagenu bude hodn drahá, mladý idi se m l lépe dívat
ped sebe a nejezdit tak rychle.
Foto: Policie R

vzdálenost, na kterou má rozhled. To se
mu také stalo osudným, protože narazil
do větrem zlomeného a spadeného stromu, který ležel napříč silnicí,“ uvedla Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Řidičský elév nebyl opilý, dechová
zkouška byla negativní a naštěstí se nehoda obešla také bez jeho zranění. „Na
vozidle vznikla předběžná škoda sto tisíc
korun. Havárie byla vyřešena na místě
uložením pokuty v příkazním řízení,“
dodala Zajícová.
(mik)

Mladík narazil na silnici
do vyvráceného stromu
VÍCOV Riskantní a rychlá jízda se
předminulou neděli nevyplatily mladíkovi, jehož řidičský průkaz ještě
voní tiskařskou černí. Nutno podotknout, že měl ale také smůlu, neboť na
silnici narazil do ležícího stromu, který vyvrátil silný vítr...
„V neděli třiadvacátého září ve večerních
hodinách jel osmnáctiletý mladík s vozidlem Volkswagen Tiguan po silnici ve
směru od Vícova na Plumlov. Při jízdě na
přímém úseku nejel přiměřenou rychlostí, aby byl schopen zastavit na takovou

klikni na
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na Hané se v závěru roku nechala slyšet,
že projekt už padl. Nyní se ovšem vynořily otázky, zda se iniciátoři projektu do
jeho výstavby nepustí v jiné lokalitě, bez
dotací a výhradně na vlastní náklady. „Dokonce jsem zaslechl, že by se tam měli nastěhovat afričtí či arabští migranti! To by
byla katastrofa nejen pro Kostelec,“ napsal
do redakce Večerníku jeden ze čtenářů.
„Přestože jsme záměr opakovaně zamítli
a spolek tak přišel o možnost žádat o dotace, tohle zcela vyloučit nelze. Každý si
za své peníze může postavit, co chce. Nicméně právě tento záměr by to měl hodně
těžké, potřeboval by souhlasy nejen sousedů, ale i dalších účastníků stavebního
řízení. A ty by se mu sháněly velmi složitě. Proto doufám, že se do toho nepustí.
Zatím alespoň nemám informace, že by
se o to někdo pokoušel,“ vyjádřil se pro
Večerník starosta Kostelce na Hané František Horák (KDU-ČSL).
V negativním postoji vůči zmiňovanému
projektu panuje vzácná názorová shoda
napříč politickým spektrem. „Situaci stále
monitorujeme a uděláme vše pro to, aby
sociální byty v Třebízského ulici nevznikly. Co mám v tuto chvíli informace, tak
v celé záležitosti není nic nového,“ potvrdil nám místostarosta Ladislav Hynek
(ČSSD).
S tímto názorem souhlasí i další politické
subjekty. „Podobný projekt si u nás vů-

Niivý požár ve Šttovicích:

O realizaci projektu sociálních bytů usiloval Hanácký spolek Flat, který sídlí na
adrese, kde funguje známá prodejna stavebnin. Nedlouho předtím založený spolek chtěl podpořit lidi v „bytové nouzi“.
U občanů však celá záležitost vzbuzovala
značnou nedůvěru a nenašla ani podporu
u vedení města.
Všichni argumentovali strachem z navýšení nepořádku a kriminality ve městě.
Jednatelka spolku pocházející z Klenovic

Martin ZAORAL
Petr KOZÁK

KOSTELEC NA HANÉ Jak již Večerník informoval, koncem minulého
roku kolovala Kostelcem petice proti
výstavbě sociálních bytů v Třebízského ulici. Kromě občanů se proti
záměru postavila i rada města, která
tento plán opakovaně zamítla. Před
komunálními volbami tato otázka přišla opět na přetřes. V místních ulicích
se spekuluje, že by ubytovna přece jen
měla spatřit světlo světa, bude prý totiž financována ze soukromých zdrojů. Dokonce se v něm údajně počítá
i s ubytováním migrantů! Čelní představitelé města však zrod takového
projektu zásadně odmítají.

NA VÁŠ NÁMÌT

k likvidaci nasadili několik
ha
hasebních
proudů, plameny
p
prostoupily a poškodily téměř
ccelý
e objekt na rozloze zhruba
ttřicet
ř
krát patnáct metrů.
V prvotní fázi bylo nutné ochlazovat okolní objekty a zamezit tak
lazovat
větším materiálním škodám. V likvidaci poté hasiči pokračovali dalších
několik hodin, postupně dohašovali
menší ohniska v půdním prostoru,“
popsal postupy hasičů Hošák.
Co stojí za příčinou vzniku požáru, je
aktuálně stále v šetření. „Výši škody
majitel vyčíslil v částce dvou milionů
korun. Při požáru byla poškozena
nejen budova, ale i několik vozidel
a autoservis,“ potvrdil tiskový mluvčí
hasičů.
(mik)

Most u Moøic musí dolù

Kostelec na Hané (mls) - Úspěšnou kolaudaci má za sebou sběrný dvůr v Kostelci na Hané. Ten vznikl na místě bývalé
ČOV pod sídlištěm Sport. Dvůr by měl
být pro občany města otevřen dva dny
v týdnu. V dohledné době se plánuje také
organizované třídění odpadu, díky němuý by se Kostelečtí chtěli vyhnout navyšování poplatků za komunální odpad.

Sbìrný dvùr je hotov

Mořice (mls) - Až do konce května příštího roku by měl být uzavřen most přes říčku Hanou mezi Němčicemi nad Hanou
a Mořicemi. Jeho oprava měla původně
být součástí rekonstruované silnice mezi
Prostějovem a právě Mořicemi. Technický stav mostu se však ukázal mnohem
horší, než se původně očekávalo. Proto
bylo rozhodnuto o jeho demolici. „Práce
by měly skončit nejpozději 31. května
2019,“ uvedla Eva Knajblová, tisková
mluvčí Olomouckého kraje, z jehož peněz
se tato investice platí. Objížďka pro osobní
vozy i autobusy vede přes Vrchoslavice.

NA VÁŠ NÁMÌT
HRUŠKA V Hrušce na příští rok
připravují rozsáhlou rekonstrukci
tamního průtahu obcí. Ne každému se však připravovaný projekt
líbí. Předvolební vyjádření starosty
Hrušky Davida Barneta řádně nadzvedlo manžele Františka a Zdeňku
Sázelových, kteří se po minulém čísle ozvali do redakce Večerníku.
„Jsme přesvědčeni, že pan starosta nehájí naše zájmy! Jde o to, že se u nás má
opravovat hlavní silnice. Široká má být
nově šest a půl metru místo stávajících
šesti metrů. My ovšem zásadně nesouhlasíme s tím, že se cesta posune směrem k našemu domu. Proč se neposune na druhou stranu!? Dlouhodobá
jednání se starostou k ničemu nevedla
a skončila tím, že nám bylo řečeno, ať
už s tím neotravujeme. To se nás ovšem
hrubě dotklo,“ prohlásila poněkud exaltovaně Zdeňka Sázelová. Její manžel
byl ve svém vyjádření o něco mírnější

i věcnější. „Za pravdu nám dal krajský
úřad i Policie ČR. Jsme připraveni přistoupit na kompromis a jednali jsme
o několika variantách, jak celou záležitost řešit. K ničemu to zatím bohužel
nevedlo,“ dodal František Sázel.
O reakci na námitky manželů Sázelových Večerník pochopitelně požádal
i starostu obce. „Nezlobte se na mě, ale
tohle ponechám zcela bez komentáře.
Opravdu to po mně nechtějte,“ vyjádřil
se David Barnet, který podniká a v malé
obci pracuje jako neuvolněný starosta.
Faktem je, že průtahy vesnicemi na
Prostějovsku nebývají obvykle v majetku obcí, ale patří Olomouckému kraji,
který zároveň připravuje a financuje
jejich opravy.
(mls)

Po oprav se hlavní silnice v Hrušce
má o p%l metru rozšíit.
Foto: archiv Ve"erníku

řízení a organizace běžné a obchodní činnosti družstva
y vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání v oblasti zemědělství
y zkušenosti s vedením týmu y znalost cizích jazyků výhodou
y zodpovědnost, komunikativnost
odpovídající platové ohodnocení + prémie

V případě zájmu, prosím, zašlete životopis do 20. 10. 2018 na: druzstvo.smrzice@quick.cz, tel.: 528 381 181

Nabízíme:

Náplň práce:
Požadujeme:

ŘEDITELE/ŘEDITELKY ZEMĚDĚLSKÉHO
DRUŽSTVA SMRŽICE

Zemědělské družstvo Smržice hledá kandidáta na pracovní pozici

okolí, měl na svědomí i zraněného
člověka. „Při požáru došlo ke zranění
jedné osoby, po prvotním ošetření
hasiči byl muž předán do péče zdravotnické záchranné služby. Hasiči

Hasii likvidovali rozsáhlý požár autodílny ve Št tovicích až do pozdních noních
hodin.
2x foto: HZS Olomouckého kraje

Tovačova a Brodku u Přerova,“ informoval Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Oheň, který byl vidět ze širokého

Koupalištì vydìlalo
Stražisko (mls) - Letošní sezóna byla
druhou nejlepší v historii oblíbeného
koupaliště ve Stražisku. Hrubý obrat tržeb
tam činil 2,5 milionu korun, lepší to bylo
pouze před třemi roky, kdy to byly rovné
tři miliony korun. Tehdy činil čistý zisk
koupaliště jeden milion korun. Letos na
jaře proběhla na koupališti generální oprava zhruba za 250 000 korun. Hygienická
stanice během sezóny prováděla kontroly
v bistru i bazénech. Za vodu ve velkém bazénu dostala obec osmitisícovou pokutu,
protože se v době kontroly ve vodě objevily nežádoucí bakterie. Při následném
odběru už bylo všechno v pořádku. Dle
vyjádření vedení obce nikdo neví, čím to
bylo způsobeno, dokonce ani sami hygienici. Bistro prošlo bez větších problémů.

„Nechceme u domu širokou
cestu,“ říká rodina Sázelova

cí rodiny a zvyšující přitažlivost města pro
turisty. Nepotřebujeme tady projekty stěhující do našeho regionu nepřizpůsobivé
občany nebo migranty z Afriky,“ vzkazuje
důrazně Fiala.
Večerník se v předmětné záležitosti pokoušel sehnat mobilní telefon na muže,
který s nápadem na vybudování sociálního bydlení přišel. Získat se nám jej
však přes veškerou snahu nepodařilo, ani
nikdo z oslovených jím nedisponoval...
Možná právě jeho arabský původ budí
spekulace v otázce migrantů, neboť českým jménem disponuje až poté, co si jej
vzal po manželce.
Vývoj situace budeme bedlivě sledovat.

Na této adrese v Tebízského ulici sídlí Hanácký spolek Flat, který opakovan usiloval
o výstavbu sociálních byt%.
Foto: internet

bec nedokážeme představit a rozhodně
jsme proti němu. Pokud vím, tak to celé
naštěstí utichlo,“ potvrdil Večerník Roman Kocourek, lídr kostelecké kandidátky Svoboda přímé demokracie-Tomio
Okamura. „Taková věc se samozřejmě
týká i Prostějova,“ přispěchal s názorem
i Radim Fiala, druhý muž cleého hnutí
SPD. „Podobné aktivity tady nechceme
a použijeme všechny legální prostředky
proti těmto aktivitám. Takzvané sociální
ubytovny mohou sloužit i jako kapacity
pro ubytování migrantů. Postoj hnutí
SPD je jasný: Nedovolíme to! Prostějovsko potřebuje projekty zvyšující mzdy lidem, zajišťující bydlení pro mladé pracují-

ŠKODA ZA DVA MILIONY KORUN!

ŠTĚTOVICE Osm jednotek z řad
profesionálních a dobrovolných
hasičů se v nočních hodinách minulého úterý 25. září podílelo na
likvidaci rozsáhlého požáru objektu
ve Štětovicích. Plameny, které zasáhly budovy místního autoservisu, byly
skutečně ničivé. Shořela i auta, která
majitel právě opravoval.
„Na linku tísňové pomoci krátce
po devatenácté hodině volalo hned
několik oznamovatelů s upřesněním
zahoření v autodílně s několika vozidly. Operační středisko k likvidaci vyslalo profesionální hasiče z Prostějova
a Olomouce, z řad dobrovolných
jednotek pak přijeli na místo hasiči
z Vrbátek-Štětovic, Vrahovic, Dubu
nad Moravou, Olšan u Prostějova,

Stanislav Faltýnek, kterého večer vystřídala kapela SAX rock. „Každoročně si pozveme jinou historickou skupinu z těch, které pravidelně potkáváme
na nejrůznějších akcích. Už nyní se
těšíme na desátý ročník, který přijde
na řadu příští rok. Na něj bychom rádi
pozvali skupin více a udělali takový
průřez tím nejlepším, co u nás bylo
k vidění. Jen doufejme, že budeme mít
stejné štěstí na počasí, jako jsme měli
doposud. Budeme však připraveni i na
déšť a zimu,“ přislíbila Hana Bílá.

Lidé si u hlavního stánku hod% v Ochozu mohli pipomenout, co to znamená, když
se ekne „fronta, jak na maso“.
Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

O doprovodný program se staraly skupiny historického šermu

Vedoucí skupiny Eques Tempus Pavel Bílý se u rožn s na- V programu vystoupila skupina historických tanc% z období Na stáncích si lidé mohli koupit také stylové emeslné výstedov ku a renesance Vere Gratia.
robky ze deva.
píchnutým uníkem inil ze všech sil.

F o too r e poo r táá ž

OCHOZ Tohle je pro mnohé labužníky akce roku. Svatováclavské
vepřové hody v Ochozu každoročně přilákají stovky návštěvníků.
Pozvánkou je zejména dobré jídlo a zajímavý doprovodný program, jemuž vévodí vystoupení skupin historického šermu. Do nevelké obce známé zejména svojí kyselkou se na v tuto dobu sjíždí
lidé z dalekého okolí. Nejinak tomu bylo také uplynulou sobotu, kdy
pro zhruba tisícovku návštěvníků bylo připraveno rekordních 650
kg vepřového masa. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

Martin ZAORAL

pro Večerník

Ožívá v Kostelci otázka sociálního bydlení?
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SVATÝ VÁCLAV SERVÍROVAL V OCHOZU VEPŘOVÉ Ubytovna by prý mla vzniknout ze soukromých zdroj

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

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

milujeme vecerník
 k

18092411069

14

Pondělí 1. října 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


rozhovor Večerníku

a
ur
am
Ok
D io 1
SP om *
- T 

$

18062610702

~

VOLTE

c. 12

720,22.$085$32'3258-(35267÷-296.§.$1','7<63'
„Zdejším radním chybí správný tah na branku,“ říká první muž hnutí

PLUMLOV Na první pohled působí kontroverzním dojmem, pro
své občas drsné výroky je často
kritizován jako údajný extremista,
xenofob, laciný populista a bůhví co
ještě. Tomio Okamura (na snímku)
působí ve vysoké politice od roku
2012, kdy se stal senátorem. Od té
chvíle právě pro své jednoznačné
i vždy precizně formulované a hlavně přesně adresované názory získává čím dál tím větší popularitu mezi
občany České republiky. Dokladem
toho je úspěch jeho hnutí Svoboda
a přímá demokracie - Tomio Okamura v loňských parlamentních volbách. Večerníku poskytl exkluzivní
rozhovor ve chvíli, kdy poslední
srpnovou sobotu přijel na plumlovskou přehradu podpořit svůj tým na
závodech dračích lodí.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
yy Vidím vás jen v civilu, vy tedy

neusednete do dračí lodě pod hlavičkou vaší SPD?
„Já se to dozvěděl až před pár minutami, že existuje možnost usednout
do dračí lodě... Takže jsem se na to
patřičně neoblékl a nepřipravil jsem
se ani fyzicky, ani psychicky. (úsměv)
Škoda, jinak bych se do pádla opravdu rád opřel. Teď už nebudu narušovat sehraný tým, nechám to na něm.
Ale jak přijedu příště, neponechám
nic náhodě a aktivně se už určitě zúčastním.“
yy Jaký je vůbec váš vztah ke sportu?
„Vysoce kladný! V juniorském věku jsem boxoval
za Uhelné sklady Praha a mým trenérem
byl známý Rosťa

Osička. Ten je dodnes mým kamarádem. Jinak v současné době jsem
členem sportovního střeleckého klubu olympijského vítěze Davida Kosteleckého, který naši SPD podporuje
a fandí nám. A navíc si dvakrát týdně
zajdu do fitcentra, abych si udržel
fyzickou kondici. Na víc už bohužel
není čas.“
yy Je jasné, že na plumlovskou přehradu jste přijel podpořit kandidáty SPD-Tomio Okamura, a to jak do
Senátu, tak i do prostějovského zastupitelstva. Jak vidíte jejich šance?
„V Prostějově je v současnosti zapotřebí
řešit spoustu komunálních problémů,
které dlouhodobě řešeny nejsou. Jsem
přesvědčen, že nadešel už ten pravý čas
k tomu udělat v tomto městě změnu.
Díky tomu, že odtud pochází můj kamarád Radim Fiala, vím, že Prostějov
je velice krásné město. A jako takové
by mohlo mít mnohem větší potenciál.
Původně byl totiž znám po celé České republice, ale nyní je na ústupu ze
své slávy. Je to prostě tím, že současné
vedení prostějovské radnice nemá ten
správný tah na branku. Svoboda a přímá demokracie je připravena veškeré

problémy Prostějova řešit okamžitě
a hlavně, nikoliv jen slovy, ale konkrétními činy. Co se týká šancí SPD, věřím
minimálně v deset procent v komunálních volbách, což by nám zaručilo hodně velký vliv v zastupitelstvu. A Senát?
To bude velký boj, konkurence je velká,
ale i tady vidím značné šance na dobrý
výsledek našeho kandidáta.“
yy V místním obvodu kandiduje
hned jedenáct lidí. To je hodně velká roztříštěnost politických sil...
„Já sám jsem senátorské volby absolvoval před šesti lety na Zlínsku, takže
vím, jak je těžké obstát v konkurenci
mnoha kandidátů. Tenkrát jsem uspěl,
a v to samé věřím i v případě Pavla Dopity. Má celoživotní zkušenosti jako

yy Nový senátor by měl ale hlavně nyní hodláme přetavit v úspěch v nad- tém a parazitují na něm. Na prvním

„makat“ pro svůj volební obvod,
tedy v našem případě pro Prostějovsko, Kojetínsko a Tovačovsko.
Máte stejný názor?
„Ano, vystihl jste to naprosto přesně!
Podívejte, vy tady máte stále senátorku paní Sekaninovou. Slyšel jsem, že
je populární. Na druhou stranu, když
jsem byl v Senátu já, tak jsem tuto paní
vůbec nezaznamenal a její jméno na
parlamentní úrovni nikdy neslyšel.
Takže je otázkou, co vůbec paní Sekaninová odvádí za práci. Podle mého
názoru je nulová. Když trávím čas na
Moravě a zeptám se obyčejných lidí,
zda znají jméno Božena Sekaninová,
která už dvanáct let sedí v Senátu, tak

cházejících senátních volbách.“

místě musí být za každých okolnos-

ních volbách, a sice nejen v Prostějově. Jaký máte recept?
„Je to to samé v bledě modrém, o čem
jsem hovořil v souvislosti s našimi
kandidáty do Senátu. Podívejte, SPD
sestavila tento rok 209 kandidátních
listin po celé České republice, bude
za nás kandidovat pět tisíc našich členů a podporovatelů. A to je obrovská
síla! Je úplně jasné, že náš program,
který bych velmi stručně shrnul do tří
základních bodů - více peněz pro slušné občany, více bezpečí a více spravedlnosti, současné vládnoucí garnitury
prostě nenaplňují. Česká republika

i v Prostějově značný deficit, každý
si zde stěžuje na to, že v tomto městě
není dostatečné péče o seniory, existují
zde výrazné dopravní problémy, lidé si
přejí kulturní dům místo zbytečného
obchodního centra, mnoho občanů
Prostějova taktéž pochybuje o transparentním hospodaření města a podobně. Těch problémů právě v Prostějově
existuje mnoho. A SPD nabízí rychlá
a poměrně jednoduchá a hlavně spravedlivá řešení. Proto věříme v úspěch
i na komunální úrovni.“
yy Pokud ale hodláte tyto problémy řešit na komunální úrovni, neměli byste tyto změny odstartovat právě vy, zákonodárci?
Není tajemstvím, že spousta příslušných a potřebných zákonů
hlavně v sociální oblasti v těchto
směrech chybí...
„To máte pravdu, ale já vám odpovím naprosto zásadně, a budu zcela
konkrétní. Svoboda a přímá demokracie v Parlamentu ČR například
navrhuje, aby vyplácení sociálních
dávek či přídavků na děti bylo podmíněno pracovní minulostí jednoho
z rodičů a čistým trestním rejstříkem
bez úmyslných trestných činů. Tento
návrh zákona dlouhodobě tlačíme
v Poslanecké sněmovně. Jenomže
ANO, ČSSD a KSČM ho odmítají!
A právě od toho jsou tu další volby,
komunální i senátní, aby například
i občané Prostějova ukázali, zda s našimi návrhy zákonů souhlasí a hodlají
je podpořit. To by enormně SPD posílilo i při práci v celostátní politice.“
yy Takže lidově řečeno, zatlačit se
musí na zákonodárce „zespodu“?
„Přesně tak! Když jsem zmiňoval
nepřizpůsobivé občany, neříkám,
že nutně musí jít o Romy. Pro mě je
nepřizpůsobivý i takzvaně bílý feťák,
který si píchá drogy někde na sídlišti,
a okolo něj chodí děti do školy. Před
Ústavou ČR jsme si všichni rovni. Já
mám taky šikmé oči a nejsem stoprocentní Moravák. (pousměje se) Zákony této republiky musíme dodržovat
úplně všichni, a to bez rozdílu. A když
nám obecní a městská zastupitelstva
pomohou některé zákony změnit
svými tlakem na poslance, bude to
pro dobro této země.“

yy Uspět ale hodláte i v komunál- tí slušný občan. V tomto ohledu je

Když jsem byl v Senátu já, tak jsem
paní Sekaninovou vůbec nezaznamenal
a její jméno na parlamentní úrovni nikdy
neslyšel. Takže je otázkou, co vůbec odvádí
za práci. Podle mého názoru je nulová.
pedagog a je to také odborník
z oblasti IT. A to je právě člověk
přímo z praxe, u kterých je jasné,
že se sami dokáží uživit a do Senátu umí přinést své zkušenosti.
Nejsou to političtí trafikanti, kteří
si jdou senátorský mandát jenom
odsedět. Věřím, že voliči
to odhadnou správně a zvolí toho
nejlepšího
kandidáta.“

všichni kroutí hlavami. Když
jsem byl senátorem já, a to
jsem v horní komoře
Parlamentu ČR působil pouze jediný rok,
všichni věděli, kdo
jsem, co dělám, jaké
zastávám názory
a o jaké změny se
snažím. Ten samý
potenciál
vidím
v našem kandidátovi Pavlu Dopitovi. Je
to člověk z praxe a už
dnes má prokazatelné
výsledky. A jeho práci

i na úrovni měst, jak jsem slyšel i v Prostějově, upřednostňuje lidi,
kteří nechtějí pracovat
a chovají se nepřizpůsobivě. My
chceme pravý
opak. Uděláme
všechno pro
to, aby sociální
bydlení bylo
jen pro potřebné seniory
nebo pro pracující rodiny s dětmi. Nikoliv pro ty, kteří se
práci vyhýbají a vysávají
náš sociální sys-

vizitka
TOMIO OKAMURA

Foto: Michal Kadlec

✓ narodil se 4. července 1972
v japonském Tokiu
✓ v České republice absolvoval základní
školu a poté vystudoval střední chemickou
průmyslovku
✓ po maturitě znovu odcestoval do Japonska, kde se živil jako popelář
a poté jako prodavač popcornu v kině
✓ po dalším návratu do Česka podniká od roku 1994, a to především
v oblasti pohostinství, obchodu, průvodcovské činnosti a překladatelství
✓ od roku 2008 se věnoval práci dobrovolníka v Asociaci českých
cestovních kanceláří a agentur
✓ v letech 2010 až 2012 vydal vlastní knihy, například Tomio
Okamura - Český sen, Umění žít, Umění přímé demokracie či Velkou
japonskou kuchařku
✓ účinkoval jako jeden z investorů v televizní reality show Den D
✓ v říjnu 2012 úspěšně kandidoval na Zlínsku do Senátu České republiky
✓ o rok později byl jedním ze senátorů, který podepsal obžalobu
na Václava Klause za velezradu za jím vyhlášenou amnestii
✓ mandát senátora mu zanikl v roce 2013 automaticky tím,
že se stal poslancem Parlamentu ČR
za hnutí Úsvit přímé demokracie
✓ 24. března 2015 byl po vleklých sporech vyloučen z hnutí Úsvit přímé
demokracie, ale brzy na to společně s Radimem Fialou založili hnutí
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura
✓ z tříletého manželství s Japonkou Mie má syna Ruye
zajímavost: v juniorském věku boxoval nejvyšší soutěž
za Uhelné sklady Praha
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PROSTĚJOV Jitka Chalánková
je prostějovská lékařka a politička, která proslula odporem
proti norské kauze rodiny Michalákových. V letech 2010 až
2017 byla poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky a ve volebním
období 2004 až 2014 zastávala
post zastupitelky Olomouckého kraje. Současně byla v letech
2015 až 2017 místopředsedkyně TOP 09, nyní už z této strany vystoupila a do Senátu ČR
kandiduje jako nezávislá. Co
vzkazuje voličům těsně před víkendovým hlasováním?
yy Jak se vám daří ve volební
kampani?
„Chtěla bych při této příležitosti
poděkovat všem, kteří mi svým
podpisem umožnili kandidovat
do Senátu jako NEZÁVISLÉ
kandidátce. Velmi si toho vážím.
Denně se setkávám se spoustou
lidí ve městech i na vesnicích.
Jejich názory mi dodávají sil, je
v nich moudrost, která opravdu
posiluje. Tak věřím, že mi ve volbách do Senátu dají svůj hlas.“
yy Co kampaně ostatních kandidátů za politické strany?
„Předkládám občanům své vize
a plány, cíle, které chci v Senátu
hájit. Problémem politických
stran je v současnosti opravdu
krize hodnot, která se ze strachu
z možného volebního neúspěchu projevuje většími či menšími
ústupky. Jenže zlu, které se na

nás valí, nelze ustupovat, se zlem
nejde vyjednávat. Není neutrální
prostor.“
yy Je situace opravdu tak vážná?
„Nepochybně ano! Co mne naplňuje nadějí, je to, že lidé opravdu
velmi vnímají, co jim chci sdělit.
Osmnáctého září mne přijel do
Prostějova osobně podpořit profesor Petr Piťha, bývalý ministr
školství. A s ním Hana Lipovská,
ekonomka Masarykovy univerzity.“
yy Zkuste přiblížit, o čem hovořili?
„Vysvětlili souvislost otázky migrace z islámských zemí s krizí
rodiny jako takové v celé Evropě.
Migrace je jen důsledkem nevšímavosti ke krizi hodnot. Mnohem
větší nepřítel nahlodává samu
podstatu evropské civilizace. Většina lidí nad tím mávne rukou, že
jsou to nesmysly. Mají svých starostí dost, to je jasné. Jenže krok
za krokem dochází k útoku na
svobodu jednotlivce, na základní
lidská práva, tedy práva na život
a práva na výchovu vlastních dětí.
Jejich přednášky jsou k dispozici
na mých stránkách www.chalankova.cz.“
yy Ukázala jste to i v případě boje za navrácení českých
chlapců Michalákových, odebraných bez odůvodnění norskou službou Barnevern a rozdělených do dvou norských
pěstounských rodin.

„Ano, je to část toho, co
ohrožuje samy základy
našeho žití. Případů je víc,
pomáhám více rodinám.
Právě v těchto dnech čteme, že součástí mašinérie
Barnevernu byl prokazatelný pedofil. Jde o systémové zlo.
Občané v našem kraji tomu velmi
přesně rozumí, jsem jim za to
velmi vděčná.“
yy A jak se takové metody
dostanou do společnosti?
„U nás se nyní velmi aktuálně musíme věnovat
podlé snaze schválit v Parlamentu tzv. Istanbulskou
úmluvu o potírání domá-

cího, tzv. genderově podmíněného násilí. Podlost je
v tom, že se takové Úmluvy tváří jako boj za dobro.
Že jde o podvod, se dočteme až v důvodové zprávě.
Jde o prosazení naprosto zvrácených postupů, jejichž základem je presumpce viny. A kdo se odmítne podrobit diktátu např. sexuální výchovy malých
dětí, kdy se budou moci rozhodovat, zda se cítí býti
spíše chlapcem nebo dívkou, tak bude podroben
sankcím. A to je jen jeden z mnoha příkladů. Nad
zavedením a plněním těchto nesmyslů v jednotlivých zemích bude dohlížet zvláštní Výbor (deset
žen z deseti členů) ve spolupráci s určenými nevládními organizacemi...“
yy Zdá se vám to absurdní?
„Ne, je to cílená a promyšlená strategie, rozbití rodiny založené na svazku muže a ženy
a ohrožení samé podstaty lidství.“
yy A jak se můžeme bránit?
„Každý na svém místě, ale opravdu silně a odvážně. Znovu opakuji, že setkávání s občany
mne dnes a denně naplňuje optimismem.
Nesmíme to vzdát. Rodiče by se měli velmi
pečlivě zajímat o to, jaké jsou náplně vzdělávacích procesů ve školách. Všichni občané mají právo vědět, kdo a jak platí které
nevládní organizace. Nevládní organizace
jsou jistě velmi potřebné, např. pečující
o nemocné. Nebo spolky dobrovolných
hasičů. O těch není řeč. Ale každý občan se může zajímat o činnost a financování nevládních organizací, které
prosazují – a to velmi agresivně a za
pomoci některých médií – tyto
zvrácené nesmysly. A jde v nemalé
míře i o tzv. norské fondy, ale i evropské fondy a státní rozpočet České republiky. Občané si tak sami ze
svých daní platí ty, kteří jim chtějí
škodit. To nesmíme dovolit!“ (pr)
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PROSTĚJOVSKO Rekordní
počet jedenácti kandidátů
bude tento víkend usilovat o přízeň voličů ve volbách do Senátu České republiky za obvod číslo 62
– Prostějovsko, Tovačovsko
a Kojetínsko. V dnešním
vydání PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku a zejména ve speciální senátní příloze, která je
jeho přidanou součástí, přinášíme čtenářům absolutně
nejširší zpravodajství, prezentaci jednotlivých kandidátů, předvolební průzkumy,
postřehy politologa a další
zajímavosti z letošních senátních voleb či spíše předvolebního shonu kandidátů,
kteří by si přáli stát se senátorem či senátorkou.
O tom, kdo z jedenácti
uchazečů o významný post
v horní komoře Parlamentu
České republiky postoupí do
druhého kola, bude jasno již
tuto sobotu večer. Večerník
v příloze předkládá svým
čtenářům nezávazný tip, jak
by to mohlo dopadnout. Ve
skutečnosti to ale budete vy,
kdo se rozhodnete zúčastnit
se senátních voleb.
Kolektiv Večerníku přeje
všem voličům šťastnou ruku! A vězte, že v příštím čísle
přineseme opět nejrozsáhlejší zpravodajství o výsledcích prvního kola voleb do
Senátu ČR a také rozhovory
s dvojicí nejúspěšnějších.
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„Chci, aby Prostějov viděl, že má v Senátu svého zástupce,
říká ZUZANA BÖHMOVÁ,

kandidátka KSČM

PROSTĚJOV Jaké jsou priority
plánů kandidátky KSČM do Senátu České republiky a co říká na
pracovní vyžití matek-samoživitelek, tolik diskutované Národní
sportovní centrum či problém
migrace. Na tyto, ale i další otázky odpovídá Kateřina Böhmová
(na snímku).
yy Co bylo pro vás primárním
impulsem kandidovat do Senátu?
Ne každý občan, který by rád něco
změnil, se totiž k takovému kroku
odhodlá.
„Zcela primární byla pro mě důvěra
členů naší okresní organizace, kteří
mě na tuto kandidaturu navrhli,
a samozřejmě důvěra okresní a krajské konference, jejichž delegáti
mě schválili. Samozřejmě nepřišla
jsem zčista jasna, ale do KSČM

jse
jsem vstoupila již v roce 2012,
o dva roky později jsem jako
pětk
pětka kandidovala do Zastupitelstva sstatutárního města Prostějov,
v letech
lete 2012 až 2016 jsem byla
členk
členkou Komise pro majetkoprávní zál
záležitosti Rady Olomouckého
kraje a v letech 2014 až 2018 jsem
členk
členkou Bytové komise Rady statutárníh
tárního města Prostějov. Mým prvotní
votním záměrem je vždy pomáhat
lidem
lidem, především těm, kteří poctivě
pracu
pracují, samoživitelkám a samoživitelům a samozřejmě seniorům.
Jako operátorka výroby v jedné
z montoven, kterých je na okrese
Prostějov nepočítaně, a člena Rady
zaměstnanců si troufám říci, že
vím, co nás pracující nejen v těchto
montovnách trápí a s čím jim chci
pomoci. Vím, že pomoc lidem není
o postu či funkci, z těch se tato pomoc jen lépe prosazuje, a proto se
snažím být k lidem vstřícná a otevřená jejich problémům neustále.“
yy Většina kandidátů se zaklíná
hlasitým podporováním prostějovských zájmů v Senátu. Co
konkrétního může senátor pro
svůj obvod udělat, máte vy nějaké
představy v tomto směru?
„Chtěla bych stejně jako moji konkurenti, aby Prostějov byl v Senátu
vidět, ale nejen to, chci, aby Prostějov viděl, že má v Senátu svého zá-

stupce, který dokáže Prostějovsku,
Kojetínsku a Tovačovsku pomoci.
Náš region trápí řada problémů,
tím základním je jeho vylidňování.
Mladí lidé z regionu odchází především díky nízké perspektivě kvalifikovaného zaměstnání a osobního
rozvoje. Je potřeba přijmout řadu
komplexních opatření k jejich řešení. Důležité je i vyrovnání platů se
stejnými obory za stejně odvedenou
práci ve srovnání s ostatními částmi
ČR. S tím bude souviset i má snaha o zlepšení podmínek pracujících
občanů a změny v jejich prospěch
v rámci zákoníku práce. Stát spolu
s krajem musí vytvořit takovou koncepci školské politiky a komunikace
s potenciálními investory, která bude
podporovat a rozvíjet vědu, výzkum
a inovace, i k tomu bych v Senátu
ráda svou aktivitou přispěla. Důležité jsou také dopravní stavby,
rekonstrukce železniční trati Olomouc–Nezamyslice, nádražních budov a řada dalších. V případě svého
zvolení bych se rovněž chtěla spolu
se svými kolegy zasadit o systémové
a komplexní řešení situace nepřizpůsobivých občanů ve městech a obcích, zamezit zneužívání sociálních
dávek. To považuji za velmi důležitý
problém v našem regionu. V souladu s programem KSČM budu
v případě zneužívání sociálních dá-

vek navrhovat sjednocení dávky na
bydlení na jednu dávku a posílení
pravomoci Úřadů práce. Dále považuji za nutné časté a důkladné kontroly ze strany Úřadů práce, na co
jsou dávky využívány a zda nejsou
zneužívány. Je nutná důsledná kontrola docházky dětí do škol. Otázka
bydlení je také o výši nájemného, již
dlouho se diskutuje o kvalitním zákonu o sociálním bydlení, jehož příprava stále vázne. Je potřeba pomoci
v otázce bydlení potřebným za slušné peníze a za kontroly obcí a měst.
Stát by měl rovněž obcím a městům
zajistit možnost dostupných financí na odkup bytů i domů zpět do
svého majetku a zabránění dalšímu
sestěhovávání problémových občanů. Pro nás důležitá je i všestranná
podpora zemědělské výroby. Nesmíme zapomínat, že úrodná Haná
byla centrem potravinářství bývalého Československa, dnes místo
pěstování zemědělských produktů
tato kvalitní půda slouží k výstavbě
továrních hal či různých překladišť
apod. Samozřejmě toto je jen stručný výběr, potřeba je toho mnohem
více a nejen pro náš region.“
yy Nedávno bylo v Prostějově
otevřeno Národní sportovní centrum, což opět více profiluje Prostějov jako město sportu. Jaké máte
osobní zkušenosti se sportem a co
soudíte o prospěšnosti sportovních aktivit v životě města a společnosti vůbec?
„V prvé řadě vnímám velké spory
o stavbu tohoto sportovního centra, jeho financování a využití. Pevně
věřím, že již hotové dílo ukáže, že investice do něj byla správná, protože

sport, sportovní vyžití nejen mladé
generace vnímám jako důležitý faktor rozvoje naší společnosti a především zdraví našich dětí. Osobně ráda
sportuji a snažím se již od mala ke
sportu vést i svou dceru. Kromě pěší
turistiky jezdím na kole, in-line bruslích nebo běhám. Mým koníčkem je
i koloběžka, pravidelně v jakémkoli
počasí jezdím do práce právě na ní.“
yy Matky-samoživitelky musejí
rozložit svůj čas mezi práci a péči
o rodinu. V těchto případech jsou
ideální částečné úvazky. Myslíte
si, že jich prostějovské firmy nabízejí dostatek?
„Sama jako rozvedená žena vím,
jak je těžké skloubit rodinný život
s prací ve směnném provozu, s péčí
o dceru, její výchovu. Ale abych
odpověděla na položenou otázku.
Nedomnívám se, že by prostějovské
firmy měly dostatečnou nabídku
částečných úvazků, ale abych jim nekřivdila, tento problém se netýká jen
Prostějovska, ale téměř celé České
republiky. Zároveň bych pak v částečných úvazcích neviděla všelék pro
matky samoživitelky, neboť je třeba
si uvědomit, že částečný úvazek také
skýtá pouze částečnou odměnu,
tedy chybějící peníze je potřeba vydělat jiným způsobem. Opět se zde
ztrácí ta přidaná hodnota pro matky
samoživitelky. Částečné pracovní
úvazky snad mohou být dobrým
řešením pro mladé rodiny s dětmi,
kde žena či muž je na rodičovské
dovolené. Sama za sebe vidím pro
samoživitelky a samoživitele spíše
řešení v úvazcích s pružnou pracovní
dobou, v možnosti částečné či úplné
práce z domova a podobně.“

yy V Parlamentu České republiky se v poslední době diskutovalo na téma Globálního paktu
o migraci, jehož text jako návrh
přijala OSN a který definuje migraci jako základní lidské právo.
Doporučila byste, aby k paktu na
prosincové konferenci naše země
přistoupila?
„V prvé řadě chci říci, že téma migrace je v v dnešní době velice ožehavou otázkou. Pokud bych se na
tento problém podívala čistě z historického hlediska, všechna osídlení současných zemí světa vznikla
migrací. Problém tak nevidím v migraci jako takové, ale především
v nelegální organizované migraci,
kdy především z Blízkého východu
a Afriky utíkají do Evropy statisíce a milióny nelegálních, v drtivé
většině ekonomických migrantů,
především mužů, které Evropa není
schopna ani integrovat, ani uživit.
O integraci totiž nově příchozí ani
nestojí, naopak využívají tolerance
hostitelských států k prosazování
vlastního způsobu života. Dalším
hlediskem je samozřejmě bezpečnostní riziko, které s touto migrací
v západoevropských zemích výrazně roste. Konečně i z oficiálních
míst už zaznívá to, co už dlouho
vědí prostí Evropané: totiž že koncept multikulturalismu zavedl náš
kontinent do slepé uličky. Z těchto
důvodů bych byla velmi opatrná
nejen ke snaze definovat migraci
jako základní lidské právo, neboť je
zde mnoho nevyřešených otázek,
které s tímto souvisí, ale i k přistoupení České republiky k tomuto
paktu.“

18092711116

který dokáže Prostějovsku, Kojetínsku a Tovačovsku pomoci,“
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zpravodajství
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Pět dní se bude opravovat vlečka

PROSTĚJOV Hlavně řidiče čeká
poblíž centra Prostějova pětidenní peklo! Už dnes, tj. v pondělí 1.
října, se totiž uzavírá část Kostelecké ulice kvůli opravě železniční
vlečky poblíž rondelu u Víceúčelové haly-zimního stadionu. Ulice
bude zcela uzavřena od rondelu
u Martinákovy ulice až po zmíněnou kruhovou křižovatku s ulicí
U Stadionu.

Michal KADLEC
„Jedná se o úplnou uzavírku v místě železničního přejezdu z důvodu jeho opravy,“ potvrdil Miroslav Nakládal, vedoucí
odboru dopravy prostějovského magistrátu. Jak dodal, uzavírka začne v pondělí
1. října od 7:00 hodin a skončí v pátek
5. října v 18:00 hodin. „Bylo to všechno
narychlo, o požadavku Správy železniční
dopravní cesty na opravu staré vlečky ve-

doucí z kovošrotu na místní nádraží jsme
věděli jen několik málo dní předem,“
sdělil Večerníku Pavel Smetana (ČSSD),
náměstek primátorky pro dopravu.
Uzavírka bude platit například i pro
městskou hromadnou dopravu, linka
číslo 19 bude tedy muset lokalitu objíždět přes Tyršovu či Sportovní ulici. Složité to budou mít také fanoušci Havířova,
kteří budou ve středu ve velkém počtu
mířit na prostějovský zimák...
(mik)
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V MERCEDESU PRORAZIL PLOT U ŠKOLY, VINU HÁZEL NA PŘÍTELKYNI

dokončení ze strany 3 >>>
Škatulata, hejbejte se!
Sám Blumenstein bezprostředně po
havárii vinu svaloval na Ivetu H. „Za
volantem seděla moje přítelkyně.
Když nás začali pronásledovat policisté, zazmatkovala a začala jim ujíždět.
Pak jsme havarovali,“ uvedl ve své
výpovědi na policii, která ovšem byla
v přímém rozporu s tím, co viděli další
lidé. „Pracuji jako servírka a ten den
jsem si šla před bar zakouřit. Slyšela
jsem, jak se z Rumunské ulice velkou
rychlostí řítí auto. Začalo brzdit a pak
prorazilo zábradlí u školy. Posléze pokračovalo dál k tělocvičně, kde se definitivně zastavilo. Vydala jsem se směrem k místu havárie, abych posádce
auta poskytla případnou pomoc.
Přitom jsem zřetelně viděla, jak z místa řidiče vystupuje mladý muž kolem
třiceti let. Následně oběhl auto. Z místa spolujezdce pak vystoupila mladá
žena. Pak už jsem zahlédla majáky přijíždějícího policejního vozu,“

vypověděla důležitá svědkyně, která
potvrdila, že měla dobrý výhled a není
možné, aby se spletla.
Pøítelkynì lhala u soudu
a èeká ji trest
Její svědectví v podstatě potvrdily
výpovědi dalších dvou náhodných
svědků, kteří ovšem na rozdíl od ní
neviděli průběh celé havárie. Přítelkyně Jana Blumensteina Iveta H. na
policii odmítla vypovídat a z účasti
u soudu se vykrucovala. Kvůli slečně netající se tím, že
o peníze v její rodině není
nouze, muselo být hlavní
líčení odročeno. Nakonec nesmyslně podpořila svého přítele a rozhodla se před soudem
coby svědkyně lhát!
„Vzhledem k ostatním
důkazům je zřejmé, že se
tím dopustila trestného činu
křivé výpovědi, a to navzdory
poučení, že jí za to hrozí trest odnětí
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svobody až na tři roky,“ potvrdila Večerníku státní zástupkyně Olga Jedličková, která je dle svých slov v této věci
připravena podat návrh na zahájení
trestního stíhání.
Pøekvapivé doznání
pøišlo pozdì
Sám Jan Blumenstein se po všech
lžích a vytáčkách ve své závěreč-

né řeči nakonec k činu překvapivě
doznal. To mu sice sloužilo ke cti,
jeho přiznání však přišlo pozdě.
Prostějovský soud jej na základě
důkazů poslal na osm měsíců do
vězení a na další tři roky mu odebral
řidičský průkaz. „Důvodem nepodmíněného trestu je zejména osoba
obžalovaného, který dlouhodobě
neprojevoval jakýkoliv náznak sebereflexe. Navíc jeho velmi riskantní
jízda mohla skončit daleko horšími
následky, než se stalo,“ odůvodnil své
rozhodnutí soudce Petr Vrtěl.
Pro Jana Blumensteina tímto rozhodnutím vše rozhodně nekončí.
Nedávno byl totiž vzat do vazby. Dle
dobře informovaného zdroje se zamotal do překupování aut, svoji tíživou finanční situaci se pak rozhodl
řešit únosem a vyhrožováním!
Úterní rzsudek prostějovského
soudu dosud není pravomocný, obě
procesní strany si ponechaly lhůtu
pro možnost odvolání.



RYCHLÝ

NÍK

Ubytovnu nechceme!
Prostějov (mik) - Prostějovští radní na svém jednání minulý týden
odmítli další žádost soukromé společnosti ohledně zřízení ubytovny
pro sociálně slabé na Poděbradově
náměstí. „Jedná se o nemovitost
vedle banky, kterou soukromý subjekt zakoupil. My jsme jeho záměr
zřídit v ní ubytovnu zamítli, čímž
společnost nebude mít možnost
čerpat dotace na zřízení. Pokud
se ale rozhodnou zřídit ubytovnu
za své vlastní peníze, nic s tím nenaděláme,“ upozornil Jiří Pospíšil,
náměstek primátorky Statutárního
města Prostějova.

Na Plumlovskou
%$
Prostějov (mik) - Už několik měsíců se nejen zástupci prostějovského magistrátu nechávali slyšet, že
jakmile se otevře již rekonstruovaná silnice z Prostějova do Němčic
nad Hanou, pustí se dělníci do naplánované generální opravy Plumlovské ulice v Prostějově. A ten
čas nastává! „Právě jsme ukončili
výběrové řízení na stavební firmu.
Vítěz je znám, ale nyní musíme
počkat dva týdny na případná odvolání společností, které v konkurzu neuspěly. Předpokládám tedy,
že zhruba v polovině října bude
Plumlovská ulice uzavřena. Nejprve dojde k frézování povrchu silnice a pokládce nového asfaltového
povrchu. Teprve poté se pustíme
do výstavby nových chodníků, parkovacích ploch a výsadby zeleně,“
prozradil Večerníku Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky Prostějova. Jak dodal, přesný
termín uzavírky Plumlovské ulice
bude magistrátem včas zveřejněn.

      
Do hodiny můžete mít vypráno a vysušeno velké prádlo

18092811061

PROSTĚJOV Myslíte si, že samoobslužná prádelna je určena
pouze turistům a studentům, či těm, kteří pračku doma sami
nemají? Nenechte se mýlit! Díky velkokapacitním pračkám pro
praní velkého prádla ocení veřejnou prádelnu všichni. Využije ji
každý, kdo potřebuje vyprat polštáře, peřiny, povlečení, záclony,
závěsy či větší potahy, chce mít měkké a voňavé ručníky či prostě
nerad žehlí. Potvrdit to mohou tisíce spokojených zákazníků
samoobslužných prádelen, které po republice aktuálně rostou
jako houby po dešti. Nově se o tom mohou přesvědčit i lidé
z Prostějova, a to na začátku Plumlovské ulice naproti Kubusu.

)    -      &    
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Foto: Speed Queen Laundry

Letos v srpnu v Prostějově otevřela
první samoobslužná prádelna celosvětové sítě Speed Queen Laundry.
Stejná funguje už zhruba pět let
v Olomouci. Zájem o ni byl takový, že během krátké doby byly její
„sestřičky“ v hanácké metropoli
otevřeny na dalších dvou místech.
Zákazníkům jsou v prádelně k dispozici profesionální pračky a odpovídající sušičky. Lidé tam mohou
využít obě služby, lze samostatně

prát či jen sušit. Prací prostředek
a aviváž jsou dávkovány a zahrnuty
v ceně praní. V příjemném prostředí pohodlně vyperete a vysušíte vše,
co potřebujete, a to kdykoliv 7 dní
v týdnu a 365 dní v roce.
„Z naší několikaleté zkušenosti vyplývá, že služby využívá široká veřejnost, například všichni, kteří se právě
vrátili z dovolené. Oblibu si prádelny
našly také mezi provozovateli restaurací, penzionů, školek nebo kadeřnictví,“ prozradila Lenka Veselá ze
společnosti Laundrysys.
Průmyslové pračky Speed Queen
vám pomohou ušetřit nejen čas, ale
i peníze, a to hlavně tím, že pojmou
10 až 18 kg prádla. Ve velké pračce na 18 kg vyperou celou várku
najednou, místo zdlouhavých čtyř
cyklů v klasické domácí pračce. Prací programy trvají přibližně 30 až 45
minut, podle velikosti pračky a zvoleného programu. Jsou přednastavené na ty, které se v praxi používají
nejčastěji: 40 nebo 60 °C.
Instrukce, jak pračky a sušičky využívat, najdete přímo v prádelně
a také ve videu, které nepřetržitě
běží na obrazovce. Platbu můžete
provést buď mincemi v hodnotě 5
až 50 Kč, nebo vám poslouží měnička na bankovky, která vydá žetony v hodnotě 20 Kč.
Pokud máte prádlo v pračce, provedenou platbu i vybranou teplotu,
pak zmáčkněte start a podle času,
který na displeji ukazuje, si můžete
zařídit další úkoly, například navštívit blízkou kavárnu.
Pokud vyzkoušíte praní v nové samoobslužné prádelně Speed Queen
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Foto: Speed Queen Laundry

Laundry jistě sami zjistíte, proč si právě tento typ prádelen v posledních letech po celé ČR našel takovou oblibu.
Prostějovská samoobslužná prádelna Speed Queen Laundry je
v Plumlovské ulici otevřena každý všední den od 8:00 do 20:00
hodin a o víkendech od 9:00 do

20:00 hodin. Její zákazníci mohou využít dvou vyhrazených
míst na blízkém parkovišti na
roku Plumlovské a Šlikovy ulice.
Služby prádelny oceníte třeba už
před blížícími se Vánocemi, které
bývají tradičně spojeny s velkým
úklidem.
(pr)
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REALITY

SLUŽBY

KOUPÍM

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

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

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

Koupím chatu nebo chalupu. Tel. i SMS
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
737 827 329
721 344 771. Práce různého druhu.
Dům k bydlení - koupím. Telefon:
732 388 718
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Prodám zahradu 60x12m v StražiskoTel.: 721 817 009
-Maleny. Ovocné stromy, dřevěná chata
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
14m2. Tel.: 777 191 120

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

Sháním dvoupokojový byt u nemocnice. Stavební práce Ščuka & Bureš, tel.:
737 530 368
605 410 585, 774 961 449, e-mail:'
jos.bures@seznam.cz,
Pronajmu byt 2+1, 50m2 v Pv. Volný www.zednickepraceprostejov.cz
ihned. Cena 7000 Kč měsíčně bez inkasa.
Kauce dohodou. Tel.: 773 278 530
Stříhání pejsků, Pv.
Tel.: 606 166 853
Prodám byt 2+1. RK nevolat. Tel.:
605 028 708
Zednictví Vančura nabízí veškeré zedPronajmu dlouhodobě garáž, ul. Kazín. nické a stavební práce, např. rekonTel.: 724 582 411
strukce koupelen, bytů a rod. domů,
odvodnění základů a mnoho dalších
Pronajmu garáž na Krasické ul. v Pv. odborných prací, vše na klíč.
Uzamčený objekt, el. a voda, možno Tel.: 774 627 358,
dlouhodobě. Tel.: 722 728 060
zednictvivancura@seznam.cz,
Hledám, nabídněte tel.: 605 138 473.
www.zednictvivancura.cz
Pronajmu garáž v Prostějově, Fanderlíkova ul. Tel.: 602 775 607
Satelitní dotace na montáž
paraboly jen za 300 Kč,
Dlouhodobě pronajmu garáž v centru/
nebo naladění karet se 100 programy
Kostelecká. Mail: jesterbeast@seznam.cz
od 149 Kč měsíčně.
Tel.: 778 527 899,
Pronájem zděného bytu 2+1, 50 m2, v Pv
www.satelitnidotace.cz
u rybníka. Volný ihned. Tel.: 773 203 774
Pronajmu byt 3+1, cihla, PV - Blahoslavova ul. Tel.: 734 445 887
Prodám pozemek v obci Pivín, částečně
zalesněný, 3500 m2. Tel.: 775 060 164
16011421482

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

Dnes, tj. 1. října 2018
vzpomínáme
třetí smutné výročí od úmrtí
paní Jarmily POSPÍŠILOVÉ.
S láskou stále vzpomínají
dcery Leona a Petra
s rodinami.

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

Dnes, tj. 1. října 2018
by se dožil 60 let
pan Jan KREPL
z Pavlovic u Kojetína.
Za tichou vzpomínku děkuje
sestra Miluše Weinlichová
s rodinou.

Dnes, tj. 1. října 2018
vzpomínáme 14 let ode dne,
kdy tragicky zemřel můj manžel
pan Radovan DOBA,
kapitán Policie ČR v Prostějově.
S láskou stále vzpomíná
manželka Jarmila s celou
rodinou.

Ráno,
když slunce zemi navštívilo,
tvoje srdce se navždy zastavilo.
To, že čas rány hojí, je jen pouhé
zdání. Stále je v srdci bolest a vzpomínání.

Dne 4. října 2018
si připomeneme 7. smutné výročí
pana Josefa ZAPLETALA
z Pěnčína.
S láskou vzpomínají manželka,
dcera, synové, rodiče
a sestra s rodinou.

Dnes, tj. 1. října 2018
vzpomínáme 4. výročí,
kdy nás opustil
pan Rudolf STROPEK,
který by zároveň dne 6. října 2018
oslavil 70. narozeniny.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje Hana, Sandra
a Martin.
Kdo v srdci žije, neumírá.

Dnes, tj. 1. října 2018
vzpomínáme 14 let, kdy při výkonu
služby zemřel policista,
pan Ivo KUČERA.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka Jaroslava
a synové Ivo a Daniel s rodinami.

Škoda je, že už tu
s námi nemůžeš být,
abys mohl své narozeniny oslavit.
My na Tebe neustále vzpomínáme
a své myšlenky Ti posíláme.

PRODÁM

18061420643

Thuje Smaragd - nejlepší na živý
plot. Tel.: 608 320 427
Prodám pultový mrazák – levně. Zn.
Zanussi. Tel.: 604 538 199

$67529Ì.(1'

Půjčka Pv a okolí. Tel. 776 087 428
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86

18092721077

Olomouc - Horní nám. 5

Prodám jablka Spartan Kč 6,-. Denně
16-17 hod. Procházka Pavel, Vícov 4
Prodám 2 ks postele, rozkládací a matrace.
Tel.: 724 825 743

13. a 14. října 2018

Prodám 2 ks postele, rozkládací a matrace.
Tel.: 724 825 743

výklad horoskopu,
z karet,
z ruky atd.

Farma Výšovice nabízí k prodeji
chlazené králíky, cena od 138/kg.
Informace a objednávky na tel.:
608 71 78 78

Indický den
www.astrovikend.cz

Dne 2. října 2018
vzpomeneme
6. výročí, kdy nás opustil
pan Bohuslav ŠMÍDA
z Konice.
S láskou vzpomíná
Vlastimil s rodinou.

Dne 3. října 2018
je tomu 7 let, co není mezi námi
pan Dat TRINH
z Čelechovic.
Vzpomíná manželka Doan
a synové Jiří, Tomáš
s rodinou a babi
Janíková.

18050570474

18091120981

Dne 29. září 2018
by oslavil 70. narozeniny
pan Jiří GREGOR
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka
Ludmila a dcery Marta
a Alena s rodinou.

Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel, za ruce,
které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl,
za každý den, který jsi s námi žil.

 :;
;
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Zítra, tj. 2. října 2018
uplynou 4 smutné roky
od úmrtí našeho milovaného
pana Bohuslava MACHALY
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
a nikdy nezapomene
rodina.

 ;
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Právě tolik nabídek
můžete najít v tomto
týdnu v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

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

21

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

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

řádková inzerce / vzpomínky

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

Pohřební služba Pavel Makový
-%f

Poslední rozlouèení

Adolfie Bantová 1935
Vícov Pondělí 1. října 2018
David Smička 1980 Smržice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Marie Hodinová 1933
Olšany u Prostějova Ladislav Eliáš 1947 Čechy pod Kosířem 12.30 Obřadní síň Prostějov
František Popelka 1932
Růžov Marta Dadáková 1951 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Růžena Hlochová 1944
Prostějov Úterý 2. října 2018
Ludvík Chytil 1923
Prostějov Milan Bureš 1967 Kostelec na Hané Obřadní síň Brněnská 104
Anna Blažejová 1933
Prostějov Marie Křetinská 1921 Brodek u Prostějova 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ing. Vítězslav Vavrda 1928 Vrbátky Jan Zapletal 1936
Prostějov
Ing. Jan Frys 1961
Ondratice Miroslav Zapletal 1945
Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
18091310982

-%f
Drahomíra Fučíková 1937 Vrahovice
Hedvika Hrubanová 1938 Soběsuky

Poslední rozlouèení
Pondělí 1. října 2018
Petr Ošlejšek 1985 Mostkovice 14.00 Obřadní síň Prostějov

PRÁCI NABÍZÍ
Rudolfovo pekařství přijme pracovníky do pekařské výroby, noční
směna. A pracovníky na zkrácený
úvazek, vhodné pro důchodce, nutný ŘP sk. B. Info na tel.: 731 657 705
v době 7:00 – 9:00 a 13.00 – 15.00.

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru invalidní důchodce na pracovní pozici
vrátný. Místo výkonu Prostějov, zkrácený pracovní úvazek. Informace na
tel. čísle: 602 786 692.
Pro zimní sezónu přijmeme brigádně
servírku/číšníka na pátky a soboty.
Info Bowlingpalace 728 634 274

HLEDÁTE PRÁCI?

Oděvní firma Lorgit hledá švadleny, pro
šití dámské konfekce. Jednosměnný provoz, dobré platové pomínky. Informace
na adrese J. Olivetského 27, Prostějov,
tel.: 777 793 100

:

Přijmeme prodavače/prodavačku do obchodu se sportovním sortimentem/jízdní
kola v Prostějově. Zodpovědnost, spolehlivost, komunikativnost s lidmi, ochota
se učit, práce v malém kolektivu. Prodej
a poradenství, vyřizování objednávek
e-shop, kontrola zboží, základní práce s PC.
Přátelské prostředí. Nástup možný od
1.11.2018 Bližší info a životopis výhradně
na martin.mnich@seznam.cz

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Nepůjčujte si peníze, ale pojďte si příležitostně přivydělat. Práce v drobné
výrobě, přímo v Prostějově, mzda až
117,- Kč/hod. Info: tel.: 722 553 345,
email:prace.prostejov@email.cz.

y 6ti hodinová pracovní doba (po-pá 6-12 hod)
y Nástupní mzda 15.000 (hrubého)
y Stravenky, pracovní oděv, pololetní odměny

Firma

PROSTĚJOV Jedinečnou šanci
kontaktovat na jednom místě a během jediného dne více jak padesátku vystavovatelů dostanou lidé již
zítra, tj. v úterý 2. října 2018 v Prostějově. V tento den proběhne ve
Společenském domě (Komenského 6) od 9:00 do 17:00 hodin
„BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ“. Na její organizaci se spolupodílí Úřad práce ČR, Okresní
hospodářská komora v Prostějově a Svaz průmyslu a dopravy ČR.
Spolupořadatelem je Statutární
město Prostějov. Vstup i veškeré
poradenství budou zdarma.
Burza je určena široké veřejnosti.
Jejím cílem je představit významné
a zajímavé zaměstnavatele, jejich výrobní program a nabídku volných
pracovních míst. Firmy seznámí návštěvníky, co v dnešní době požadují
po uchazečích o zaměstnání a o jaké
profese mají především zájem. Na
prezentačních stáncích budou moci
návštěvníci také zhlédnout jejich výrobky, získat podrobnější informace
o jejich činnosti a pracovních podmínkách.
Zástupci Úřadu práce ČR jim pak poradí s orientací v dalším vzdělávání a situací na trhu práce. „Prostřednictvím

!&'!
burzy chceme umožnit všem zájemcům získat hlavně užitečné a praktické
informace přímo od zaměstnavatelů
a škol. Návštěvníci si mohou vyslechnout či zhlédnout prezentace jednotlivých firem, zúčastnit se takzvaných
minipohovorů nanečisto, workshopů
zaměstnavatelů, jsou připraveny trenažér převrácení auta, vodní bar a další
zajímavosti,“ uvádí Věra Crhanová, ředitelka kontaktního pracoviště ÚP ČR
v Prostějově.
Před Společenským domem mohou
návštěvníci burzy využít možnosti
prohlídky nejnovějšího kamionu. Zájemci o práci profesionálního řidiče
budou mít tak příležitost dozvědět
se více o této profesi přímo z praxe,
a to od jednoho z nejlepších profesionálních řidičů v České republice
a trenéra v této oblasti pana Rudolfa
Pokorného. „Pro skupinky i jednotlivce máme i letos připraveny průvodce burzou, kteří v případě zájmů ze
strany návštěvníků je provedou celou
akcí, poskytnou základní informace
o jednotlivých vystavovatelích nebo

zprostředkují u konkrétního vystavovatele další schůzku či exkurzi,“ prozrazuje Crhanová.
Na návštěvníky čeká také celá řada
zajímavostí. „Tak například - 601.
skupina speciálních sil představí
lehké taktické vozidlo IVECO s dálkově ovládanou zbraňovou stanicí,
Land Rover SOV lehké terénní vozidlo pro speciální operace a čtyřkolku Outlander 800. Uvidíte vozidla
připravená k boji tak, jak je speciální
síly běžně využívají při operacích,“
přidala ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově Helena
Chalánková.
Součástí „Burzy práce a vzdělání“ je
i bohatý doprovodný program. Atmosféru v sále Společenského domu
oživí taneční vystoupení a módní
přehlídka.
Veškeré informace o burzách (včetně seznamu vystavovatelů) jsou
k dispozici na internetových stránkách
http://www.burzapav.cz,
wwww.uradprace.cz nebo facebook.
com/uradprace.cr.
(red)

18091811029

18072610772

18092721076

Náplň práce: úklid areálu, drobné opravy, péče o zeleň apod.

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Kvalifikace

   ! "#$%

POMOCNÝ TECHNIK
Vyučení v oboru elektro výhodou

Provoz

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

<<< www.vecernikpv.cz

Kontakt: Michaela Smrčková, tel: 724 005 339, msmrckova@klimacentrum.cz

Plat (Kè)

Dojič/-ka
18 000-19 000 Kč dvousměnný základní+praktická Zemědělské obchodní družstvo Ptení
Doručovatel/-ka
6700Kč
pružnáprac.doba základní+praktická Mediaservis - okres Prostějov
Montážní dělníci
13 500- 15 500 Kč třísměnný
základní+praktická MB TOOL, Prostějov
Pracovníci v chovu drůbeže
krátkodobé zaměstnání
15 800 Kč
dvousměnný základní+praktická MK Agency, Přemyslovice
Řidiči nákladního automobilu 20 000 Kč
pružnáprac.doba střední odborné
Jaromír Hnízdil, Bedihošť
Provozní technici
komunikačních sítí
30 000-35 000 Kč jednosměnný ÚSO s maturitou
Sprintel, Prostějov
Strojnícikolejovémechanizace 24 000 Kč
jednosměnný střední odborné
TOMI-REMONT, Prostějov
Vrátní
10 500 Kč
nepřetržitý
základní+praktická SIDA, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

hledá
zaměstnance
na pozici

18092021058

   

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

STUDIO 365 hledá nové tváře pro
módní přehlídky a reklamu. Tel.: 605
427 271 od 9-12h. www.studio365.eu

Přijmu kuchaře/kuchařku na občasnou
výpomoc - za dovolenou, nemoc, víken- Do výrobní firmy ve Vrahovicích přijmeme zručné brigádníky na pomocné
dy. Tel.: 775 780 046
práce. Tel.: 603 533 508
Přijmeme řidiče pro vnitrostátní dopravu ŘP sk. C, profesní průkaz – po- Přijmu zedníky, více info na telefon:
kud není, zajistíme. Tel.: 605 248 001 704 458 607.

Pondělí 1. října 2018
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nabídka pracovních míst

17102621270
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Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už
tradičně vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.

Z\$[!fg$>|} q{G

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

I čtyřicáté 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 4. října 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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Pod Kosířem 18
Helena ŽVÁČKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na akci v hodnotě 500 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
  "
#$%&
Petr Janda
Karolína TESÁRKOVÁ, Plumlov
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na akci.
OSMISMĚRKA
  "
#$%&
KULTURNÍCH
Ladislav HÝŽA, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč na služby.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
  "
#$%&
9,6,6,2
Jitka PEPŘOVÁ, 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?

180926610xx

KŘÍŽOVKA
  "
#$%&
Železářství s největší nabídkou sortimentu na Prostějovsku
Jiří SPÁČIL, Prostějov
Výherce získává: Dárkový poukaz v hodnotě 400 Kč na sortiment.

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.

18091461020

VLASTA REDL ŽÁNROVĚ .....

18051860551

SUDOKU

OSMISMĚRKA

AKAŠU, ČESLO, DOPAL, DOZADU, DROBY, EPIZOM, KAUZA,
KOPÁL, KOUMA, KULTY, LANKO, NÁKAZA, NEONY, OBDAT,
OBŘAD, ODRAZ, OPONY, PAŘEZ, PITKA, PLYNY, PODRAZ,
ŘEZAT, ŠKROB, TABLO

Výherce získá 
   

Výherce získá    
     

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

16102763252

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili bývalou poslankyni
z Prostějovska, která se nyní uchází o post
senátorky...

17113061409

Výherce získá    
   

Výherce získá    
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zveme vás...

TIPku
DÝŇOVÁ STEZKA JIŽ POTŘETÍ
KDY: PÁTEK 5. ØÍJNA, 18:00 HODIN
KDE: SMETANOVY SADY, PROSTÌJOV
Okrašlovací spolek města Prostějova před dvěma roky uspořádal první ročník Dýňové stezky. Jelikož měla velký úspěch,
zorganizoval ji vloni znovu a těšit se můžete také letos. Čeká
na vás pozdní odpoledne plné dobrodružství, vyřezaných
dýní, úkolů a drobných odměn. Přijďte proto se svými ratolestmi tento pátek 5. října v 18:00 hodin do Smetanových
sadů a užijete si spoustu zábavy!
Okrašlovací spolek města Prostějova i tentokrát oslovil prostějovské mateřské školy. „Stejně jako vloni a předloni jsme si ke spolupráci při přípravě Dýňové stezky přizvali mateřské školy z ulic
Partyzánská, Aloise Krále, Hanačka a Květná,“ sdělila Milada
Sokolová z Okrašlovacího spolku města Prostějova. Dále se na
chystání Dýňové stezky budou podílet mateřské školy z ulic Jana
Železného, Libušinka, Dvořákova, Šárka, Stanislava Manharda, z
Husova náměstí či ze Žešova. „Poděkování patří také školce při

Cyrilometodějském gymnáziu a Rodinnému centru Lodička.
Jmenovaní budou zejména vyřezávat dýně, které pak dodáme
přímo do mateřských školek, tak jako tomu bylo v předešlých letech. Před akcí je vysbíráme a převezeme do Smetanových sadů,“
uvedla Sokolová.
Pomoci přitom můžete i vy! Stačí, když si doma s dětmi vyřežete vlastní dýni a tím se prodlouží dobrodružná stezka. Celá akce,
tak jako i minulé ročníky, proběhne pod záštitou Zdravého města
Prostějov.
Ve Smetanových sadech pro vás bude tedy připravena stezka odvahy a zručnosti, kterou bude lemovat minimálně stovka osvětlených dýní. Děti na ní budou plnit hravé úkoly a soutěže, za jejichž
splnění dostanou drobné dárky a odměny. Všechny vystavené dýně
si přitom návštěvníci opět budou moci odnést domů, aby krášlily
vchody jejich vlastních domovů. Na co tedy čekat?
(tem)

 DIVADEL

aneb, co se
  STAVY kde děje…

 

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 1. října
17:30 NAŠE MALÁ SESTRA
drama Japonsko
20:00 SESTRA
americký horor
úterý 2. října
18:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
česká komedie
20:00 HELL FEST: PARK HRŮZY
horor USA
středa 3. října
18:00 ZVÍŘE STÁLE ŽIJE
bulharský dokument
20:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
čtvrtek 4. října
00:00 VENOM
sci-fi thriller USA
17:30 VENOM
20:00 ZLODĚJI
japonské drama
pátek 5. října
15:00 YETI: LEDOVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ
animovaná komedie USA
17:00 SOUMRAK
francouzské drama
20:00UNDERGROUNDCOMEDY#3
parta komiků ČR
sobota 6. října
15:00 YETI: LEDOVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ
17:00 ZÁHADA SILVER LAKE
americký thriller
20:00 VENOM
neděle 7. října
10:30 YETI: LEDOVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ
14:30 BELLA A SEBASTIAN 3
dobrodružný film Francie
16:20 3 DNY V QUIBERONU
francouzské drama
18:30 VENOM
20:30 LÁSKA MEZI REGÁLY
německé drama





Komenského 6, Prostějov
středa 3. října
14:00 SVÁTEK SENIORŮ
kulturní akce
pátek 5. října
19:30 ALKEHOL A WALDA GANG
koncert známých skupin

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
čtvrtek 4. října
19:00 VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ
hrají: Z. Svěrák/M. Čepelka, P. Brukner/J. Čepelka j. h./V. Kotek j. h., J. Weigel/P. Riedinger, J.
Hraběta/M. Šimon, V. Kotek/J. Rumlena
sobota 6. října
16:00 HURVÍNKOVA CESTA
DO TRAMTÁRIE
světoznámé loutkové divadlo aneb Hurvínek s Máničkou se ocitnou v pohádkové
zemi květin, kde vládne protivná princezna
Gerbera. Také musí zachránit Žeryka
neděle 7. října
19:00 APLAUS: SKLENĚNÝ STROP
fascinující setkání dvou silných osobností, které
se nedokáží přestat milovat, ačkoli je vše proti...
hrají: T. Vilhelmová, J. Langmajer, V.
Navrátil/V. Pokorný

Knihovna

 
do 29. října
KONICE V DATECH 1918 - 1938
výstava fotografií

  
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 12. prosince
„LIDE ČESKOSLOVENSKÝ, TVŮJ
ODVĚKÝ SEN STAL SE SKUTKEM!“
výstava přiblíží zrod této samostatnosti

  
Pernstýnské nám.8, Prostějov
čtvrtek 4. října
KAPKY FANTAZIE
výstava výtvarných děl z autorské tvorby
amatérských malířů prarodičů a osob se
zdravotním znevýhodněním potrvá do
28. října
do 31. ledna 2019
ZE SBÍRKY UMĚLECKÝCH
DĚL MĚSTA PROSTĚJOVA
(vstup přes kavárnu Gallery Dvořák)

Vápenice 9, Prostějov
do 12. října
PETR HRACHOVEC:
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
výstava výtvarných prací Petra Hrachovce,
které vznikaly v dílně počítačové grafiky Na-  
dace Bona v Praze podporující klienty s psy- do 28. října
chickým handicapem (Galerie Na Půdě) OBRAZY
výstava Františka Kubíčka

Kulturní klub

DUHA

Galerie Mánes

Kostelecká 18, Prostějov
do 1. října
pondělí 1. října
OBRAZY
13:00 OBRAZY
výstava Ondřeje Petrlíka aneb absolvent vernisáž výstavy A. Kameníka a V. Topinky
Akademie výtvarných umění v Praze představuje svou malířskou tvorbu
Školní 4, Prostějov

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 18. listopadu
MAURIC REMEŠ - PŘÍBĚH LÉKAŘE
A SLAVNÉHO MORAVSKÉHO
PALEONTOLOGA (1867 – 1959)
výstava je věnována známému moravskému
paleontologovi a přírodovědci
do 18. listopadu
ZMIZELÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO
výstava, díky níž se návštěvníci mohou vydat do zmizelého židovského města

KDE SE CO DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY
NA AKCE NÁM VOLEJTE, PIŠTE
582 333 433 , 608 960 042,
VECERNIK@PV.CZ

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 2. října od 17:30 hodin se
koná přednáška psychologa PhDr. D.
Staňka „SEXUÁLNÍ VÝCHOVA
V RODINĚ“

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 informaSONS PROSTÌJOV
ce v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588
* v pondělí 1. října od 14:30 hodin se 008 095, 724 706 773
koná RELAXAČNÍ CVIČENÍ s paní
Světlanou.
Akademie seniorů pořádá v úterý 2. říj* v klubovně SONS je na programu na od 14:00 hodin RELAXAČNÍ DEPLETENÍ Z PEDIGU ve čtvrtek 4. říj- CHOVÉ CVIČENÍ - LIPKA, z.s., Tetín
na od 9:00 hodin
1, Prostějov.

<<< vecernikpv.cz

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).
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

akce v regionu
Dobývání Plumlova
KVH Dukla ve spolupráci se zámkem Plumlov zve na vojensko-historickou akci Dobývání Plumlova, která se bude konat v sobotu 6. října na zámku
v Plumlově. Akce bude zahájena v 10:00 hodin nástupem všech jednotek na plochu. V dalším programu se lidé mohou těšit postupně na ukázky týkající se představení Československého četnictva a jednotek SOS, bojů v československém pohraničí, představení finské armády 1939-1944, průběhu války na finské frontě 1944,
představení jednotek RKKA a NVKD v letech 1940-1945, činnosti Rudé armády
v červnu 1941, žen ve službách Třetí říše, představení kulometu Maxim, zadržení
konfidenta jednotkou Smerš, představení jednotek Wehrmacht a Waffen, bojů na
Krymu v roce 1944, představení spojařů RKKA, sabotážních akcí Werwolfů, představení jednotky Brandenburg. Na závěr přijde na řadu hlavní bojová ukázka nazvaná Směr Olomouc 1945, která bude zahájena v 16:10 hodin. Pro děti i dospělé
bude po celý den otevřena airsoftová střelnice a ke zhlédnutí řada doprovodných
výstav.

Mistrovství ČR v terénní lukostřelbě
Od soboty 6. do neděle 7. října se bude v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem
konat 27. mistrovství České republiky dospělých a dorostu v terénní lukostřelbě. Registrace bude probíhat už v sobotu od 7:30 hodin v zámecké oranžerii. Slavnostní zahájení proběhne v 9:00 hodin, zahájení závodů je plánováno od 10:00 hodin. Soutěže
budou probíhat i v neděli od 9:00 hodin.

LEDNÍ HOKEJ:
sobota 6. října:
12:15 SK Prostějov 1913 – Opava (Liga
mladších žáků „D“, sk. 18, zimní stadion
Pv).
14:15 SK Prostějov 1913 – Opava
(Liga starších žáků „B“, sk. 18, zimní
stadion Pv).
17:45 SK Prostějov 1913 – Kroměříž
(Regionální liga dorostu, sk. L, zimní
stadion Pv).
neděle 7. října:
14:15 SK Prostějov 1913 – TJ HC Šternberk (Liga mladších žáků „D“, sk. 29, zimní
stadion Pv).

POLNÍ KUŠE:
sobota 6. října:
9:30 Memoriál Bedřicha Korbaře (2. ročník závodu, hřiště Borky v Plumlově).

  
 
608 960 042

Volte ty, kteí prospívají Prostjovu.
Dejte svj hlas tomu, komu víte.
Pijte k volbám 5.-6.íjna 2018
®

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

ZLECHOV

OPT
ŽIJE

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST
Èlen SKC PARDUS-TUFO

na MS v dlouhém úniku
Petr KOZÁK

FOTOGALERIE

INNSBRUCK, PROSTĚJOV

Foto: Martin Zaoral

Uplynulý víkend
se otevøely brány
legendárního hotelu
strana 29

JEDNOU
VTOU
 Akce s bohatým doprovodným programem a příznačným
názvem Svátek seniorů proběhne ve Společenském domě
tuto středu 3. října od 14:00 do
17:00.
 Mistrovství České republiky družstev staršího žactva,
MONETA O Pohár prezidenta
ČTS 2018 se konalo na dvorcích
v Rakovníku, TK AGROFERT
Prostějov postoupil do finále
a získal stříbrné medaile.

Velké jméno si udělal ve včerejším závodě kategorie Elite
profesionálů na mistrovství
světa v silniční cyklistice Karel
Hník (na snímku). Člen prostějovského PARDUS-TUFO
si vysloužil pochvalu od zkušenějších kolegů i českých
fanoušků, když dlouho držel
v jedenáctičlenné skupině
uprchlíků, která si vytvořila až
více jak sedmnáctiminutový
náskok. Přestože to nakonec
nevyšlo a sedmadvacetiletý
Hník musel třicet kilometrů
před cílem skončit, spoluvytvořil krásný závod.

Naleznete
uvnitř

HODOVÝ
VÍKEND

 Přestože o přestávce fotbalisté
Prostějova prohrávali o dvě branky,
nakonec mohli nad Pardubicemi
i vyhrát
strana 34 - 45

ũĞŽƚĞǀƎĞŶŽƉƌŽƓŝƌŽŬŽƵƐƉŽƌƚƵũşĐş
ǀĞƎĞũŶŽƐƚ͘ZĄĚŝsĄƐƉƎŝǀşƚĄŵĞ͘
www.sportcentrum.cz

Zimní sezóna je tady!!
KĚϭ͘ƎşũŶĂǌĂēşŶĄǌŝŵŶşƐĞǌſŶĂ͕ŬĚǇsĄŵďƵĚŽƵŬĚŝƐƉŽǌŝĐŝ
4 badmintonové dvorce, 2 tenisové dvorce, 3 squashové dvorce,
ϮďŽǁůŝŶŐŽǀĠĚƌĄŚǇ͕ƉŽƐŝůŽǀŶĂ͕ƐĂƵŶĂ͕ƉĄƌĂ͕ƐŽůĄƌŝƵŵĂŵĂƐĄǎĞ͘
EĞǀĄŚĞũƚĞĂƌĞǌĞƌǀƵũƚĞƐŝƐǀŽƵŽďůşďĞŶŽƵƐƉŽƌƚŽǀŶşĂŬƟǀŝƚƵ͘

sƓĞƌĞǌĞƌǀƵũƚĞƉŽŚŽĚůŶĢŽŶͲůŝŶĞŶĂwww.sportonline.cz
sƓĞƌĞǌĞƌǀƵũƚĞƉŽŚŽĚůŶĢŽŶͲůŝŶĞŶĂ
www.sportonline.cz
KĚϭ
ϭ͘ƎşũŶ
ŶĂ ƚĂŬŬĠǌĂĂĂŚĂũƵũĞŵĞ
ŚĂũƵũĞŵĞ
ũŝǎǎ ϯ͘ƌŽēŶşŬ
ŽďůşşďĞĞŶĠĠ

badmintonové
é
ligy
ƉŽĚ
ĚǌǌĄƓƓƟƚƚŽƵ
Ƶ
WƌƌŽƐƚĢũũŽǀǀƐŬŬĠŚ
ŚŽ
sĞĞēĞĞƌŶ
ŶşŬŬƵ
www.htc.gotenis.czz
boje na zelených trávnících aneb

Pondělí 1. října 2018

ESKÁČKO
SE ZVEDLO

HOTELU TENNIS CLUB

 Volejbalové naděje do akce!
Krajský přebor mladších žákyň
odstartoval kvalifikací v Národním sportovním centru Prostějov, domácím děvčatům se
dařilo.
Čtěte na www.vecernikpv.cz!

Číslo 40•Ročník 22

 Hned na několika místech regionu probíhaly hodové slavnosti.
Večerník zavítal do Nezamyslic
strana 30

BYLI JSME
U TOHO

SPORTCENTRUM

 V termínu od 9. listopadu
2018 do 6. ledna 2019 si lidé
budou moci opět zabruslit.
Mobilní kluziště bude tradičně
umístěno před budovou prostějovského muzea.

 Magistrát Statutárního města Prostějova informuje: z důvodu technické závady kamionu
přepravující bionádoby od zahraničního výrobce se původní
termíny výdeje ruší. O nových
termínech výdeje budete opět
informováni prostřednictvím
SMS, internetových a facebookových stránek města.

klikni na

www.vecernikpv.cz

18042710444

MILUJEM
E
VEERN
ÍK

6

KAM ZA F

I.A TØÍDA, SK. „A“ – 10. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 10. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 10. KOLO

SOKOL KONICE
SK NÁMĚŠŤ NA HANÉ
NEDĚLE 7.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

TJ SOKOL URČICE
TJ SOKOL ČECHOVICE
NEDĚLE 7.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
TJ SOKOL TOVAČOV
SOBOTA 6.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

ŠLÁGR VEČERNÍKU – LEDNÍ HOKEJ

Ve středu do Prostějova

přijede havířovské
překvapení sezóny!
PROSTĚJOV Až nečekaně těžký zápas
zřejmě čeká hokejové
Jestřáby ve středu 3. října od 18.00 hodin, kdy
na svém ledě přivítají
AZ RESIDOMO Havířov. Ten měl po letních změnách v hráčském
kádru patřit spíš do spodních pater prvoligové tabulky, místo toho se
však zatím vyhřívá na čtvrté pozici jediný bodík od vedoucí příčky!
Zatímco prostějovští muži jsou až desátí a dosud nasbírali o šest bodů
méně, než jejich nejbližší protivník.
„Aktuální postavení ani dosavadní výsledky nejsou rozhodující, i když
samozřejmě o něčem svědčí. V případě Havířovských je jasné, že se jim
vydařil vstup do sezóny, mají formu a jejich hra funguje. Přesto jsem
přesvědčený, že vzájemné utkání bude hlavně o nás. Pečlivě se připravíme, a pokud odvedeme kvalitní výkon, rozhodně máme na to středeční zápas vyhrát,“ věří trenér mužů LHK Jiří Vykoukal.
Pravdou nicméně je, že Severomoravané dokázali čerstvě porazit
České Budějovice 4:2 a předtím zvítězili například v Jihlavě 3:1 či
ve Vsetíně 3:2 po nájezdech! Navíc ovládli i poslední střet s Prostějovany poměrem 3:0, naopak předchozí tři vzájemné mače patřily
Hanákům (3:2p, 5:2, 3:1). „Potřebujeme už naplno zabrat a začít
pravidelně bodovat,“ zdůraznil Vykoukal s tím, že nadcházející derby
je k tomu ideální startovací rampou.
Fandové, nenechte Jestřáby ve štychu!
(son)

vs.

TBALEM
I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 10. KOLO
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL OTASLAVICE
NEDĚLE 7.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

18092911126

/)!ē
0ì)

MSDŽ, SK. „B“ – 6. KOLO
TJ SOKOL DRŽOVICE
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 7.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Držovicích
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milujeme vecerník


výsledkový servis

FORTUNA : NÁRODNÍ LIGA – 10. KOLO
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1. KOLO - hřiště Vrbátky: MK Medvědi Prostějov – FK Vrbátky 0:4,
Vrbátky – Orli Otinoves 4:5, Medvědi PV – 1.FC Laškov 3:0, Laškov –
Otinoves 1:7.
Hřiště Kobeřice: SK Kobra Kobeřice – Sokol Smržice 3:0, SK Tomek
Dobrochov – SK Chaloupka Prostějov 4:2, Kobeřice – Chaloupka PV 5:8,
Smržice – Dobrochov 1:6.
Průběžná tabulka
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výsledkový servis / tenis
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Asie letos tenistkám příliš nevoní
WU-CHAN, PROSTĚJOV Na
asijském turné se zatím nedaří
českým tenistkám, což se potvrdilo také ve Wu-Chanu. Nejdále
postoupila dvojnásobná vítězka
turnaje Petra Kvitová, ani ona se
však nepodívala do čtvrtfinále
a skončila ve 3. kole.
„Chtěla jsem podat lepší výkon.
Čekala jsem od sebe více,“ přiznala Kvitová, nestačila na Pavljučenkovovou z Ruska. „Čekala jsem na
šanci, ta nepřišla. Soupeřka hrála
opravdu dobře. V klíčových chvílích tak vyrovnaných zápasů musíte
být perfektní. A já nebyla,“ uznala
Kvitová.
Důležité body na cestě na singapurský Turnaj mistryň nepřidala Karolína Plíšková. V prvním kole měla
volný los, v tom dalším nestačila na
domácí Wang Čchiang. V utkání do-

konce ztratila devět vlastních servisů. „V podstatě jsem jen tak uváděla
podání do hry. Nešla jsem ani na eso.
Bolela mě noha a spíš jsem ji chtěla
šetřit, abych tolik nechodila přes
druhé podání," připustila potíže Plíšková. „Nebyla jsem úplně v pořádku
a tomu hra odpovídala,“ dodala smířeně.
Ve stejné fázi skončila také Barbora
Strýcová. Její přemožitelkou se stala
Australanka Gavrilovová. „Na konci
sezóny je každý zápas těžký. Jednou
to vyjde, podruhé ne,“ prohlásila
Strýcová. A byla to Gavrilovová, která hned na úvod turnaje v Pekingu
vyřadila jednoznačně i Kvitovou!
Nedařilo se ani mužům. Jiří Veselý
na obou podnicích vypadl již v prvním kole a stejně dopadl i Zdeněk
Kolář na challengerovém klání.
(lv, pk)
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Wu-chan - WTA Tour
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Peking - WTA Tour
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došlo na naši adresu...


Prostějov je sice městem sportu, ale
přitom se muselo více jak třicet let
čekat na otevření nové sportovní
haly. Starší generace již příliš nedoufala, že se něco takového podaří, ale
díky úspěšnému vyjednávání, shánění prostředků na stavbu haly a vlastnímu prosazení tohoto objektu sloužícího mládeži se nakonec dobrá věc
podařila.
Je nutné kvitovat iniciativu pana doktora Černoška, který jako průkopník začal se svými spolupracovníky
pracovat na myšlence vybudovat
nádherné sportoviště s tenisovými kurty, ale i plochou pro ostatní
převážně míčové hry s potřebným
zázemím pro mladé sportovce. Vše
stálo mnoho sil, peněz, odříkání,
překonávání nemalých překážek,
nervů, ale navzdory všemu se myšlenka vybudovat toto sportoviště
nakonec podařila realizovat. Výchova výborně připravených sportovců
se dařila a daří, zářným příkladem
jsou tenisté TK Prostějov, volejbalistky a košíkáři, kteří proslavili naše
město nejen v naší republice, ale i ve
světě. Na těchto vynikajících výsledcích se velkou měrou podílel a podílí
doktor M. Černošek se svými spolupracovníky, což značně dopomohlo
i k rozhodnutí MŠMT a Olympijského výboru, že byl Prostějov spolu

     
s dalšími šesti městy ČR vybrán pro
výstavbu moderní sportovní haly.
V Prostějově tak vyrostla sportovní
hala, která splňuje všechny náročné
podmínky pro přípravu mladých
sportovců. Nebýt tohoto týmu nadšených organizátorů, nebyla by pro
Prostějov ani tato sportovní hala.
Někteří závistiví a nepřející spoluobčané se dokonce snažili tuto
stavbu zastavit, což se jim díky
bohu nepovedlo. Důvodem těchto jejich úvah bylo našeptávání, že
hala bude sloužit jen pro vyvolené,
tenisový oddíl a pana Černoška,
čímž chtěli sportovní a nesportovní veřejnost našeho města určitým
způsobem zmást. Kdo tedy bude
uvedenou halu využívat? V nedávné době byl v tomto tisku uveřejněn rozpis jednotlivých hodin pro
sportování. Na tomto rozpisu bylo
možné vidět, že zde budou střední
školy, mladí tenisté, basketbalisté,
volejbalistky, ale i mladí hokejisté
a sportovci i jiných sportovních
odvětví. Toto je snad nejhmatatelnější důkaz, že sportovní hala
není jen pro vyvolené, ale že mladí
sportovci, kteří se dříve proháněli
na venkovních pláccích, mají nyní
výborné podmínky pro své sportování. Každý občan Prostějova
může se svou rodinou projít celý

sportovní areál v severní části města Prostějova (tenisový areál, cyklistický areál, sportoviště lukostřelců, zimní hokejovou halu) a brzy
pochopí, že jsou tam sportoviště
na výborné úrovni, která slouží našim sportovcům a občanům.
Z komunálních voleb vzejdou nové
zastupitelstvo, nová rada města,
nové vedení města včetně jednotlivých komisí. Za čtyřleté období
by se mohli mimo jiné pochlubit
i výstavbou celoročního plaveckého
komplexu, druhou ledovou plochou, modernizací zimního stadionu, vykoupením dřívějších „Želízek“
a vybudováním fotbalového stadionu s náležitými parametry i pro
mezinárodní utkání, stavbou atletického stadionu a možná by se hodila
Prostějovu i další, třebas menší sportovní hala. Plány jsou to impozantní, ale lze reálně uvažovat, že město
v součinnosti s Olomouckým krajem a Evropskou unií a organizátory
úspěšné TK PLUS v čele s panem
doktorem Černoškem může ve smělém dílu pokračovat. Pokud občané
správně zvolí zastupitelstvo města,
podaří se realizovat i tyto plány.
Mgr. Antonín Dušek, člen
sportovní Rady města Prostějov
a člen sportovní komise
Olomouckého kraje.
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Ve druhém kole aktuálního ročníku 1. okresní ligy mužů v malé kopané ČUS Prostějovska bylo
ostře sledované hřiště v Kobeřicích. Právě tam se totiž utkali dva největší favorité a dlouholetí rivalové v přímém souboji o průběžné vedení v soutěži.
SK Tomek Dobrochov přemohl SK Chaloupku Prostějov 4:2, čímž úřadujícímu mistrovi oplatil fatální
porážku z jara a v součtu se smetením Sokola Smržice 6:1 pronikl do čela tabulky. Druhá je právě Chaloupka, která si spravila chuť přestřílením domácí Kobry Kobeřice 8:5.
V sobotu se hrálo také ve Vrbátkách, kde pořádající FK rozebral Medvědy Prostějov 4:0 a navzdory následné těsné prohře s Orly Otinoves 4:5 se posunul na zatímní třetí místo. Zajímavostí je, že po čtyřech
zápasech už není žádný z prvoligistů bez bodového zisku.
(kopa, son)
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Před vlastním zahájením koncertu ještě
tradičně vystoupil zástupce z místní
ZUŠ. Jelikož však bylo čerstvě po prázdninách a děti si spíš než procvičování
nabytých dovedností užívaly letního
sluníčka, vybrali pro vystoupení
organizátoři výjimečně nikoliv žáka,
ale učitelku. Nově nastoupivší Veronika Vičarová tak zazpívala píseň Sen
z muzikálu Bídníci za klavírního doprovodu Ludmily Kopečné Nedomanské.
Poté se příchozích již zmocnilo instrumentální opojení tangem v podání
Escualo Quintet. Filmové, koncertní
i taneční tango – tuto rozličnou škálu
typů tohoto žánru skupina se svou

bezchybnou energičností i jemností
zahrála. Nejoblíbenější se přitom
jevily skladby Astora Piazzolly, od nějž
převzala skladby Milonga del Ángel,
Muerte del Ángel, Poema valseado,
Yo soy Maria, Michelnagelo, Oblivion, Libertango a Che tango che. Při
některých je přitom doprovázela svým
mocným hlasem zpěvačka Gabriela
Vermelho. V jejich spojení se pak tango
zdálo být tím nejmagičtějším a zároveň
nejúchvatnějším hudebním žánrem.
Dalším z koncertů na zámku bude ve
středu 10. října od 19:00 hodin kytarový recitál Anny Slezákové s názvem Sueño.
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www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Městské divadlo
v Prostějově zahajuje letošní sezónu
vzhledem k rozsáhlým opravám
Národního domu až v říjnu, o to
hvězdnější start to ale bude. Hned
jako první do svého programu
zařadilo mistra ve svém oboru
– Zdeňka Svěráka a jeho Vraždu
v salónním coupé. O podobná vystoupení je přitom enormní zájem,
a ani tohle není výjimkou. I proto
jsou v těchto chvílích vstupenky na
něj již zcela vyprodané. V sobotu si
přijdou na své děti, jelikož přijede
Hurvínek (více čtěte na www.
vecernikpv.cz) a v neděli otevře svůj
jedenáctý ročník festival Aplaus.
Jako první se v Městském divadle
odehraje detektivní hra Vražda

v salónním coupé pražského
Divadla Járy Cimrmana. „V luxusně
zařízeném salónním coupé mezinárodního rychlíku cestují tři
pasažéři: slavný český policejní inspektor Trachta, průmyslník Meyer,
který vyrábí všechno pro zahřátí
(kožichy, rum, šamotové cihly),
a továrník Bierhanzel, výrobce masti
pro houstnutí vlasů. Ve stanici Instanbul přibude k této trojici inspektorův
žák, policejní praktikant Jindřich
Hlaváček dokončující svou diplomovou práci o vlakové kriminalistice.
Cesta probíhá klidně až do chvíle, kdy
továrníka Bierhanzela rozbolí zub.
Vlakový steward – jakýsi konduktér
pro boháče – přispěchá se šlapací
vrtačkou a továrník se po zákroku cítí

mnohem lépe. Záhy bolest pomine
úplně, neboť Bierhanzel zemře.“
Hurvínek zavítá na prostějovská
prkna, co znamenají svět, v sobotu
6. října od 16:00 hodin. A v neděli
7. října to přijde. Svoji oponu již pojedenácté roztáhne festival Aplaus, za
kterým stojí marketingová společnost
TK PLUS. Díky její přízni přijedou
do Prostějova taková herecká esa jako
Tatiana Vilhelmová a Jiří Langmajer.
Hra Skleněný strop přinese fascinující
setkání dvou silných osobností, které
se nedokáží přestat milovat, ačkoli
je vše proti. Dva rozdílné světy, dva
nesmiřitelné přístupy k životu, dva
protikladné názory a jeden společný
pocit viny, kterého se nejde zbavit...
(tem, pk)

Městské divadlo zahajuje sezónu

Městské kulturní středisko ve spolupráci s Klubem přátel hudby Konice a ZUŠ
Konice každoročně pořádá koncertní
sezónu zahrnující průřez hudební tvorby od vážné po modernější hudbu, od
instrumentální po vokální skladby.
„Koncert Escualo Quintet byl naprosto fantastický. Nadchlo mě, že nám
skupina představila celou paletu podob
hudebního žánru tango. Určitě si
pustím jejich videoklipy na YouTube,
a pokud bude možnost, s jistotou můžu
říct, že na jejich vystoupení zajdu zase,“
svěřil se Večerníku Martin Kropáček,
jeden z návštěvníků.

Tereza MACHOVÁ

KONICE Uplynulou středu byla
na zámku v Konici zahájena koncertní sezóna 2018/2019 vystoupením unikátního uskupení Escualo Quintet. Hudebníci představili
širokou škálu instrumentálních
skladeb, které hráli v rytmu tanga.
A nutno říct, že umělecký zážitek
zprostředkovaný skupinou zůstal
v posluchačích ještě dlouho poté, co
opustili zámecký sál.

$%&,  - (

jak proběhla vernisáž.....

a Olomouce s vojenskou tematikou.
Na závěr vás jistě potěší dvě drobné
skladby, byli bychom rádi, kdybyste
se k nám přidali. Jsou to písně, které
měl v oblibě náš první prezident Tomáš Garyk Masaryk, s jehož jménem
je vznik naší republiky nesmazatelně
spjat,“ předeslal mluvčí sboru, aby pak
k poslechu zazněly Ach synku, synku
a Teče voda, teče.
Slova se ujala i dočasně inaugurovaná
ředitelka muzea Marie Gronychová.
„Těch osmičkových výročí je letos
opravdu hodně, ale myslím, že pouze
toto stojí za to, abychom ho oslavili
výstavou,“ uvedla.
Výstava, která zabírá celé tři sály
prostějovského muzea, dává nahlédnout do života lidí za první
republiky, ale i do hrůz první světové války. Návštěvníci si tak mohou
možná přijdou zase někdy do módy,“
vylíčila Večerníku s úsměvem Tereza
Zelenková, jedna z návštěvnic.
Výstava pokračuje až do 12. prosince, ale jenom touto událostí muzejní
oslavy výročí nekončí. Hned tento týden mohou zájemci navštívit několik
doprovodných akcí, ze které vyčnívá
ohlédnutí za všesokolským sletem,
které je naplánováno na středu 3.
Října. V dalším týdnu dojde na výstavu historické techniky, kde budou
k vidění historické automobily nebo
hasičský vůz z první republiky.

FOTOGALERIE

  

 

vávat. Zlato tentokrát visí hodně vysoko,
za tím určitě půjde velmi kvalitní a zkušené olomoucké družstvo. O stříbro či
bronz se ale ve vyrovnané konkurenci
řady dalších adeptů chceme poprat.
Podstatné je, aby sezóna neskončila nějakým výsledkovým propadákem. Musíme prostě každý den intenzivně makat
na svém neustálém zlepšování a tuhle
práci pak zúročit na hřišti v samotných
zápasech. Holkám budu zdůrazňovat,
ať se nebojí, případnou nervozitu hážou za hlavu a do všeho jdou naplno,
agresivně, s otevřeným hledím. A vědomím, že není co ztratit. Pokud se všichni
navzájem podržíme v soudržné partě, je
slibný předpoklad, že to nakonec dobře
dopadne,“ uzavřel Luboš Petráš.
Nový ligový ročník otevřou volejbalistky Prostějova v sobotu 6. října od
17:00 hodin na hřišti TJ Ostrava.
Co říkáte na těsnou porážku 2:3 od
Dukly?
„V přípravných zápasech to máme
vlastně pořád stejně. Vždycky hrajeme
nějakou dobu dobře a pak přijdou velké výpadky, kdy je náš výkon naopak
špatný. Jsou tam prostě hrozné výkyvy,
neustále se pohybujeme na vlnách nahoru – dolů. Tak výrazných propadů se
potřebujeme vyvarovat, potom se náš
celkový herní projev snad zlepší. Navíc
jde zatím pouze o přípravu a teprve uvidíme, co přinese soutěž.“
Menší výkonnostní stabilita se po

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor pro Večerník

obměně družstva dala očekávat, ale
nejsou ty zmíněné výkyvy až příliš
značné? Co za ně především může?
„Je nás v sestavě několik mladých holek, které si musíme zvyknout na to, že
hrajeme za Prostějov v tak velké míře.
Nabrat větší jistotu i sebevědomí, dostat se do pořádného zápasového rytmu a postupně se zlepšovat. Hlavní je
dělat méně těch zbytečných chyb, pak
můžeme jít týmově nahoru.“
Co se jednotlivých činností týká,
spočívá největší potíž v přihrávce?
„Já bych naše herní problémy rozhodně
neházela jenom na přihrávku, to vůbec
ne. My totiž chybujeme podle mého názoru úplně ve všem a zejména se potýkáme s mezihrou, kde občas máme strašné
zmatky. Třeba k nám letí balón zadarmo,
což by měl být jasný bod, a my místo toho
lehce až nesmyslně zkazíme. Na tomhle

i na všem ostatním
zkrátka potřebujeme
tvrdě pracovat, abychom
výkonnost zlepšovaly.“
 Jak jste vůbec vnímala ty
rozsáhlé změny v oddílu od
konce minulé sezóny?
„Dlouho to byla docela nejistota. Nikdo
až do půlky jara nevěděl, co a jak přesně
bude, teprve postupně se situace vyjasňovala. A nakonec to myslím nedopadlo
vůbec špatně. Já osobně jsem už dopředu
věděla, že v Prostějově zůstávám a měla
bych dostat mnohem víc prostoru v utkáních než dosud. Proto jsem si říkala: Holka, musíš chytnout tuhle velkou šanci za
pačesy a jít naplno do toho!“ (úsměv)
Nakolik jste připravená zvládat roli
první nahrávačky adepta na extraligovou medaili?
„Specifické to bude tím, že Prostějov až
dosud sbíral mistrovské tituly jako na běžícím pásu, zatímco teď po těch změnách
už tak vysoké ambice zdaleka nemá. Proto doufám, že naši fanoušci vnímají tuhle
realitu a nebudou na nás řvát po případných domácích porážkách nebo horších
výkonech. Každopádně já vnímám svou
současnou roli v týmu a jsem odhodlaná
si s ní poradit tak, abych co nejvíc hrávala,
pokud možno dobře. A hlavně ať se daří
celému našemu mančaftu. Prostě do

    "

  

PROSTĚJOV Aby prostějovská odchovankyně a místní rodačka pravidelně nastupovala v základní sestavě volejbalových žen VK? Až dosud v podstatě nemyslitelné. Po letní změně klubové filozofie však tahle
situace nyní nastává, takové hráčky jsou
v současném kádru Hanaček hned dvě.
Mladá Tereza Slavíková na liberu a o něco zkušenější nahrávačka Michaela Zatloukalová (na snímku).
dále platí. „Ano, z tohoto přání rozhodně Druhou jmenovanou tvůrkyni hry vékáčka jsme po čtvrtečním
neuhýbáme a za nic se nehodláme scho- přáteláku proti Liberci požádali o interview.
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toho vletíme, chytneme se a pojedeme!
Aspoň doufám.“ (smích)
 Máte představu o rozložení sil
v UNIQA extralize žen ČR 2018/19?
„V této sezóně to bude strašně vyrovnané
i zajímavé. Rozhodovat můžou ve většině
utkání maličkosti, hodně záležet bude na
momentální formě a rozpoložení. Já se na
to těším, aspoň už není tak obrovský favorit, jako vždycky byl Prostějov. Papírově
nejsilnější samozřejmě je Olomouc, ale
podle mě s ní půjde trochu hrát. Jinak se
dá očekávat, že kdokoliv může porazit kohokoliv, fandové asi uvidí spoustu dramatických zápasů včetně mnoha tiebreaků.
Rozhodně je na co se těšit.“
Cítíte v téhle nevyzpytatelné ruletě
šanci na medaili?
„Dost bude záležet na tom, nakolik
a v čem všem se dokážeme během celého ročníku zlepšovat. Zatím děláme fakt
spoustu chyb. A abychom mohly o medailové příčky bojovat, musíme prostě
úroveň naší hry zvednout. Já jsem optimistka a věřím, že na to máme.“
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„Úvodní zápas jsme špatně začali, od
stavu 1:8 pak zůstávala ztráta přibližně stejná. Od druhého setu holky zabojovaly a těsně jej získaly, následně
pokračovaly zlepšeným výkonem i ve
třetím. Při vedení 18:14 však přišla
série vlastních chyb a obrat soupeřek
v koncovce, načež zbytek střetnutí už proběhl jasně v jejich režii. Do
odvety jsme vstoupili dobře a vyhráli

první sadu, druhou naopak hladce
ztratili vinou nepovedeného nástupu
0:6. Potom znovu rozhodoval závěr
třetího setu, který těsně urval Přerov, a my jsme už následně odpadli
psychicky i herně. Dvou porážek 1:3
je velká škoda, protože jsme z extraligového startu určitě mohli vytěžit
aspoň nějaké body. Doplatili jsme ale
na mizivou komunikaci mezi děvčaty

na hřišti, na špatný pohyb v poli a na
své nevynucené chyby, kterými jsme
domácím sami pomáhali. Taky nám
nešel útok po dobré obraně, nebodovali jsme míče zadarmo.“
Extraliga kadetek ČR, základní
skupina B 2018/19 – pořadí po 2.
kole: 1. Šternberk 6, 2. Lanškroun 6,
3. Přerov 6, 4. Prostějov 0, 5. Ostrava
0, 6. Frýdek-Místek 0.
(son)

Mezi mladé adeptky hry pod vysokou sítí zavítaly čtyři současné členky
dospělého výběru vékáčka, který za
poslední dekádu získal deset mistrovských titulů, k tomu desetkrát
vyhrál Český pohár a pravidelně se
účastnil elitní soutěže klubové Evropy Champions League. Dorazily tedy
nahrávačka Michaela Zatloukalová,
smečařky Lucie Nová a Aneta Weidenthalerová i libero Tereza Slavíková. Manažer úspěšného hanáckého
klubu Peter Goga jednotlivé plejerky

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Národní sportovní
centrum Prostějov se stalo poprvé
od svého nedávného slavnostního
otevření dějištěm náborové akce,
a to volejbalové. Ve středu 26. září
dopoledne tam proběhlo setkání
v rámci dlouhodobého projektu
Hledáme nástupkyně týmu žen
VK Prostějov.

krátce představil a zdůraznil, že hned
tři z nich jsou oddílovými odchovankyněmi, dvě pak přímo prostějovskými rodačkami.
„Od letošní sezóny budou právě naše
vlastní talentované hráčky dostávat

v ženském áčku mnohem víc příležitostí i zápasového prostoru, což je do
budoucna velká šance pro vás mladé
holky, abyste o místo v prvním družstvu VK zabojovaly,“ zdůraznil Peter
Goga.
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Následně přivítal rovněž Jana Krchňavého, ředitele ZŠ Jana Železného
Prostějov. A slavnostně mu předal
šek na dvacet tisíc korun jako podporu volejbalového sportování na
této základní škole. „Já jsem velkým
příznivcem sportu i pohybu obecně, zvlášť pokud jimi děti a mládež
tráví svůj volný čas. Za peníze moc
děkujeme a samozřejmě se je budeme snažit co nejlépe využít ve
prospěch našich žaček,“ řekl Jan
Krchňavý.
Poté vznikly z přítomných žen VK
a členek mládežnických výběrů tohoto klubu dva týmy, jež proti sobě
odehrály jeden exhibiční set do
dvaceti bodů. Mančaft okolo Míši

Došlo na exhibici, autogramiádu i školní turnaj

se hledaly volejbalové nástupkyně

V Národním sportovním centru

ní: Nečasová, Jurčíková, Vykopalová, Opatřilová, Palová, Plisková,
libero Stavinohová. Střídaly: Píchalová, Sedláčková. Sestava Prostějova
v druhém utkání: Nečasová, Jurčíko&^ *&<
vá, Vykopalová, Sedláčková, Palová,
W#W&# Plisková, libero Stavinohová. Střída>Gq`qx}>}}qqQ>Gq
la: Píchalová.
`}>qx}xqxQ
Hodnocení asistenta
Sestava Prostějova v prvním utkátrenéra Pavla Parobka:

Extraliga juniorek ČR, základní skupina B 2018/19 – pořadí po 2. kole: 1.
Přerov 6, 2. Brno 6, 3. Šternberk 5, 4. Ostrava 1, 5. Frýdek-Místek 0, 6. Prostějov 0.
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Zatloukalové a Lucky Nové přitom
porazil kolektiv s Anet Weidenthalerovou a Terkou Slavíkovou poměrem
20:10, i když výsledek nebyl v tomhle
případě vůbec podstatný.
Po skončení krátkého mače rozdávala čtveřice extraligových volejbalistek podpisy při autogramiádě, načež zbytek dopoledne v Národním
sportovním centru vyplnil turnaj
školních dívčích družstev pořádaný
právě ZŠ Jana Železného s podporou trenérů mládeže VK Prostějov.
Systémem každý s každým se utkalo
pět týmů ze stejného počtu prostějovských základních škol, jehož výsledky nebyly ve středu tím nejpodstatnějším.

Prostějov (son) - Stejně jako v loňském ročníku budou starší žákyně
VK Prostějov hrát i během toho
aktuálního 2018/19 hned tři různé
soutěže včetně krajského přeboru kadetek, který už odstartoval úvodním
dvoukolem. A mladé Hanačky v něm
výsledkově uspěly, byť ne na úplných
sto procent. Pod hlavičkou „B“-týmu
vékáčka nastoupily v domácím prostředí tělocvičny ZŠ v ul. Palackého
proti UP Olomouc B, což jsou vlastně
stejně staré žákyně rivalského úpéčka.
A prostějovské holky nad nimi měly
dlouho výrazně navrch. První duel
ovládly drtivým poměrem 3:0 (9, 4,
11) a také v odvetě získaly vstupní
dvě sady naprosto suverénně. Potom
dal trenér Jan Moravčík větší prostor
dalším členkám hráčského kádru
mimo základní sestavu a průběh
druhého utkání se vyrovnal natolik,
že hosté těsně získali třetí i čtvrtý set.
Načež děvčata VK opět zabrala a rozhodující tiebreak znovu patřil hladce
jim ke konečnému výsledku 3:2 (9,
14, -20, -23, 6).
Krajský přebor kadetek 2018/19
– pořadí po 2. kole: 1. Přerov B 6,
2. Uničov 6, 3. VK Prostějov B 5, 4.
Olomouc B 1, 5. Šternberk 0, 6. Přerov C 0.

\W&f[\
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Prostějov (son) - Původní zápasovou generálkou prostějovských volejbalistek na nový ročník UNIQA
extraligy ČR mělo být přátelské
střetnutí doma proti Liberci hrané
ve čtvrtek 27. září. Nakonec však
ženy VK absolvují před startem nejvyšší tuzemské soutěže 2018/19 ještě jeden přípravný duel – a opět na
vlastním hřišti. Půjde o souboj s celkem Volejbal Přerov, který družstvo
vékáčka přivítá na domácí palubovce haly Sportcentra DDM Prostějov
v úterý 2. října ve svých tréninkových
hodinách. Což znamená, že přibližný začátek mače by měl být okolo
16:15. „Mezi přátelákem s Duklou
Liberec a prvním extraligovým utkáním v Ostravě bychom měli devět
dnů zápasové pauzy. Řekli jsme si, že
je to moc a lepší určitě bude sehrát
uprostřed téhle doby ještě jedno
utkání. Proto jsme hledali vhodného
soupeře a domluvili se s Přerovem,“
informoval hlavní kouč „A“-družstva
Prostějova Lubomír Petráš. Hanácký kolektiv považuje pro definitivní
generálku za naprosto adekvátního
protivníka. „Přerovský tým se oproti
minulé sezóně dost posílil, přivedl
nové zahraniční akvizice a například
na účko známou českou hráčku Vendulu Měrkovou. Pokud se mu bude
dařit, může v lize útočit poměrně vysoko. A nás v posledním přípravném
zápase určitě prověří na potřebné
úrovni,“ nepochyboval Petráš.

Generálka nakonec
bude proti Pøerovu
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„POD PŮLNOČNÍM na úvod v Přerově nebodovaly
SLUNCEM“

rozšířit povědomí o začátku neblahých okamžiků, o samotném průběhu či důležitých osobnostech, které
válku nějakým způsobem ovlivnily.
V celé jedné místnosti pak postavili
organizátoři výstavy model zákopu
v měřítku 1:1, aby každý získal ob-

BYLI JSME
U TOHO
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rázek o tom, jaké to bylo mačkat se
s ostatními vojáky v metr široké díře.
Velká část výstavy je věnována také
dobovým materiálům, zastoupeny
jsou i novinové výtisky, a plakáty, ale
také zbraně, šperky nebo šaty.
„Mně se prvorepublikový styl oblékání moc líbí, i když dobře vím, že ne
vše bylo určitě pohodlné. Na druhou
stranu to mělo své kouzlo, hlavně
to bylo takové noblesní, upravené.
Asi by mi nevadilo se takhle oblékat
i teď. Přece jen se říká, že se móda
pořád mění dokola, takže róby a fraky
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Tango opanovalo konický

Hned na začátek vernisáže si organizátoři připravili pro dvě desítky přítomných malé kulturní překvapení v podobě vystoupení místního mužského
pěveckého sboru Orlice. „Přemýšleli
jsme, co bychom vám zde mohli zazpívat a jak oslavit sté výročí vzniku
republiky. Nakonec jsme se rozhodli
pro čtyři lidové písně z Prostějova

Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Uplynulou středu 26. září si v Muzeu a galerii v Prostějově připomněli 100. výročí založení
Československé republiky. Název výstavy „Lide československý, tvůj odvěký sen stal se skutkem“ je citátem z dobového tisku a vyjadřuje naplnění dlouholeté touhy, euforii českého a slovenského národa,
kdy oba dosáhly samostatného státu. Výstava přiblíží také zrod této samostatnosti, která došla naplnění
na konci první světové války. Rok 1918 je mezníkem, kdy ustalo válečné běsnění, a nastal mír v nové
samostatné republice. První část výstavy je věnovaná „velké válce“ a druhá první republice. Večerník se
zašel na vernisáž podívat.
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Vernisáž výstavy přinesla

milujeme vecerník
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Navzdory herním výkyvům v přípravě si ženy
VK ověřily, že mohou bojovat o medaili

„Proti Ostravě jsme jednou hráli v přípravě, shodou okolností na jejich hřišti v rámci tamního turnaje. A podlehli
jsme 1:2 na sety, když o těch dvou
ztracených sadách rozhodl hlavně
agresivní servis soupeře v kombinaci
s našimi problémy na přihrávce. Aspoň víme, co nás teď bude čekat, byť
nadcházející utkání samozřejmě nebude jen o těchto dvou činnostech,“
pousmál se kouč VK Lubomír Petráš.
Prostějov už momentálně není tuzemským gigantem jako dosud, ale
výraznou hráčskou proměnu zaznamenal během léta i soubor z metropole severu Moravy. Z největších
opor jej opustily nahrávačka Kateřina
Valková (přestup do Olympu Praha),
blokařka Kateřina Kvapilová (přestup do KP Brno), další blokařka Iva
Nachmilnerová (ukončila kariéru)
i smečařky Helena Kojdová (mateřské povinnosti) a Hana Čuboňová
(přestup do Lucemburska). Náhrada
za tyto tahounky? Na nahrávku Simona Lukáčová z Trnavy, na smeč nebo
účko Magdaléna Zedníková vracející
se ze zahraničí a Kristýna Závodná
z Frýdku-Místku, na blok Michaela

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Do UNIQA extraligy
žen ČR 2018/2019 vstoupí prostějovské volejbalistky střetnutím
1. kola na horké půdě TJ Ostrava.
Očekává se tvrdý boj dvou medailových adeptů, jenž propukne tuto
sobotu 6. října od 17:00 hodin.

Nečasová z Liberce a na libero Kamila
Červenková po mateřské pauze. „Současné ostravské družstvo má i některé zkušenější hráčky, ovšem celkově
omladilo, podobně jako my. Přesto si
myslím, že nadále bude patřit k mančaftům bojujícím o nejvyšší příčky
v lize, Pompe je určitě dobře připraví,“
odkázal Petráš na kouče Zdeňka Pommera, současně i reprezentačního
lodivoda.
Přesto nebudou Hanačky logicky
chtít, aby pro ně nový soutěžní ročník
odstartoval porážkou. „Samozřejmě
tam pojedeme pro vítězství, ale musíme se nachystat na velice těžký boj.
V Ostravě to nikdy není snadné a za
momentálního rozložení ligových sil
pro nás nebude jednoduchý absolutně žádný zápas. Už nikdy si nemůžeme předem říct, že nás čeká lehčí soupeř, tenhle zvyk je prostě minulostí.
Nyní je potřeba neustále počítat s vyrovnanými bitvami, ve kterých bude
maximálně záležet na našich vlastních výkonech. A v sobotu musíme
zahrát kvalitně, abychom měli šanci
uspět,“ zdůraznil Petráš. K dispozici
má kompletní kádr zdravých plejerek
s jedním přetrvávajícím omezením.
„Máří Toufarová postupně zatěžuje
víc a víc bolavé rameno, jehož stav se
pomalu zlepšuje. Nechceme však nic
zbytečně uspěchat a teprve uvidíme,
nakolik plnohodnotně bude schopná
na ostravské palubovce nastoupit,“
nemohl Luboš Petráš v daném ohledu
nic přesně předjímat.

Premiéra v Ostravě?
Hodně těžká šichta

milujeme
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Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

zmíněné Hely na univerzálu tak potřebujeme, aby tým pokud možno táhly
i další předpokládané opory – smečařka Peťa Kojdová s blokařkou Verčou
Bezhandolskou. Každopádně tohle
naše družstvo má nemalý potenciál do
budoucna, zatímco momentálně se ještě formuje, postupně si sedá,“ rozebral
hlavní trenér vékáčka Lubomír Petráš.
Navíc je tu ještě jedna klíčová věc:
jak si stávající parta VK povede pod
zvýšeným tlakem mistrovských bitev. „Zatím jsme hráli jen přáteláky,
a přesto měli problémy s výpadky ve
výkonech. Teď navíc přijde soutěžní
tlak, s nímž si zejména méně zkušená
děvčata musí nějakým způsobem poradit. Já však věřím, že to v mančaftu
společnými silami zvládneme a spíš
převládne to pozitivní. Že umíme
produkovat kvalitní volejbal, ve kterém míru zbytečných chyb budeme
postupně snižovat,“ nepodléhá Petráš
žádné skepsi.
S ohledem na ohromnou vyrovnanost začínající UNIQA extraligy
2018/2019 bude dobrá hra obzvláště
potřeba. „Největším favoritem určitě je Olomouc, ta jediná asi trochu
odskočí všem ostatním. Jinak ale na-

2:1, aby nakonec místo toho dva- Vehovská, Hůsková, Jurčíková, Brodkrát podlehly též bez bodové od- zianska, Krátká, libero Kocourková.
Střídaly: Sedláčková, Nečasová.
měny.
Hodnocení trenéra Lukáše Mičeka:
)-=&<
„Samozřejmě je to zklamání, z Přerova
W#W&# jsme chtěli aspoň něco přivézt a místo
toho nám soupeř dal 6:0. První zápas
>G `qxqqqxQ
přitom byl úplně jasný, tam měli do>G `q|q|}}Q
mácí jednoznačně navrch. A my jsme
Sestava Prostějova: Dvořáčková, po hodně špatném výkonu dostali
naloženo. V odvetě se holky dokázaly
herně zlepšit, většinu setů držet vyrovnaně krok. Pokaždé jsme však odpadli v koncovce, kterými Přerovanky
druhé vzájemné utkání rozhodly. Celkově se dá říct, že je v našem projevu
zatím strašně moc chyb i nepřesností,
hlavně máme velké zmatky v mezihře.
Nezbývá než pracovat na trénincích
a postupně se zlepšovat.“

Oba soupeři mají v nadcházející sezóně medailové ambice a jejich souboj
podle toho vypadal. Většinu času měl
vysokou úroveň, byť se jeden či druhý tým samozřejmě nevyvaroval ani
chyb, místy až školáckých. A rovněž
se objevily pasáže, kdy jedno družstvo
vyloženě dominovalo a to druhé vůbec
nestačilo.
Všechny sady se přitom lišily. Úvodní
byla nejvíc vyrovnaná, skóre se několikrát přelilo na tu či onu stranu. Rozhodl
až finální obrat z 19:20 na 25:21 a 1:0.
Hanačky pak měly zpočátku mírně navrch i ve druhém dějství (10:8), jenže
vzápětí je postihl tradiční výpadek a bě-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Čtvrteční přípravný
zápas prostějovských volejbalistek
na vlastním hřišti s Libercem nakonec nebyl závěrečným přátelákem
před startem nového ročníku extraligy, neboť generálkou se stane
až operativně domluvené střetnutí proti Přerovu (úterý 2. října od
16:15 hodin opět doma v hale Sportcentra DDM). Každopádně ženy VK
a Dukly spolu sehrály kvalitní vyrovnaný mač, který ve prospěch hostujícího celku rozhodl až tiebreak nejtěsnějším poměrem 13:15. Stejně
jako v nedávném vzájemném duelu
na bratislavském Slávia EU Cupu.

hem dvou postavení nabraly klíčovou
ztrátu 12:17. Koncovku si Severočešky bezpečně pohlídaly – 20:25 a 1:1.
Následná třetí část měla nejjasnější
průběh, neboť prostějovský mančaft
do ní skvěle odstartoval (8:1) a kromě
jedné čtyřbodové šňůry inkasovaných
bodů z 12:4 na 12:8 předváděl špičkový volejbal. Proto se zrodil dílčí debakl
25:12 a vedení 2:1 na sety. Nicméně
liberecký soubor se z útlumu dokázal
zvednout a čtvrtý díl od stavu 9:9 patřil
jemu. Zase náhlým náporem odskočil
na 11:15, aby s využitím nevynucených hrubek vékáčka bez potíží dospěl
k setovému srovnání poměrem 19:25
– 2:2.
Rozhodující tiebreak výrazně ovlivnila
série pěti bodů Dukly (z 3:3 na 3:8),
načež se domácí ženy dlouho marně
snažily s mankem něco udělat. Teprve
za zdánlivě rozhodnutého skóre 8:14
dobře zaservírovala Bezhandolska,
hostující děvčata pod tlakem znejistěla
a rázem na světě bylo pět odvrácených
mečbolů - 13:14. Ovšem jak to v podobných situacích chodí, ten poslední už vedoucí kolektiv využil – 13:15
a 2:3.
Pokud nahlédneme do zápasových
statistik, vládly jim v hanáckých barvách ostřílená univerzálka Helena
Horká (25 bodů, užitečnost +20)
a smečařka Lucie Nová (23 bodů,
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„Utkání vypadalo jako většina našich předchozích v přípravě, je to stále stejná
písnička. Kvalitní volejbal založený na solidní přihrávce, slušné obraně a jistém
útoku zvládáme předvádět jen v některých úsecích nebo maximálně jednu až
dvě sady, ale nikoliv celé tři sety za sebou. Vždycky začneme často chybovat
a mnohdy jde o vyloženě lehké hrubky v různých činnostech, které bychom
v takovém množství dělat neměli. Problém přitom nespočívá pouze na příjmu,
neboť zaváhání se dopouštíme i při bránění, někdy řadou zahozených podání,
zbytečně vyházených útoků, nepřesných nahrávek či špatnou mezihrou, v níž
míváme zmatky. Z nedostatku koncentrace tak naši hru pořád sráží velké výkyvy, což byl také obrázek tohoto zápasu s Libercem. Jeden set jsme zvládli výborně, jeden dobře a tři hůře, čemuž odpovídá konečný výsledek. Každopádně
jsem rád za možnost odehrát tenhle přátelák proti silnému soupeři, který je podle mě jedním z hlavních aspirantů na extraligové stříbro nebo bronz.“



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

užitečnost +14, 4 esa), blýskly se
ještě blokařky Veronika Bezhandolska výborným útokem (úspěšnost
zakončení 69 procent) i Gabriela
Kozmík účinnou obranou na síti (6
vítězných bloků). Ansámbl zpod Ještědu hodně táhla Nikola Pišteláková
na účku (24 bodů, užitečnost +16).

     

PŘEROV, PROSTĚJOV Start
do nového ročníku extralig ČR
2018/2019 mladým volejbalistkám VK Prostějov výsledkově
nevyšel. Juniorky na půdě Přerova
dokonce nezískaly ve dvou střetnutích ani sadu a nedosáhly na žádný
bod, stejně jako kadetky. Ty rovněž v přerovské hale sahaly během
obou duelů po průběžném vedení

saa

jak to vypadáá na zllecchově...

dorazilo. První den stáli lidé i venku,
a přestože personál dělal, co mohl,
tak jsme nestíhali. V sobotu už jsme
to zvládali lépe. Je mi úplně jasné,
že zájem bude postupně upadat,
nicméně se potvrdilo, že Zlechov je
zejména pro starší lidi z Plumlova či
Prostějova stále obrovský fenomén,“
vyjádřil se Ladislav Koláček.
Když nový majitel v roce 2011 hotel koupil, přebíral objekt v katastrofálním stavu. „Z celého objektu
se daly použít v podstatě jen základy
a obvodové zdi. Ze střechy vyrůstal
strom, stropy byly v hrozném stavu,
v budově nezbyl jediný kus železa.
Objekt nikdy nebyl připojen na vodovod a kanalizaci,” zavzpomínal
Koláček, který trvale žije v Přerově.
„Pocházím z Plumlova, kde mám
stále dům po rodičích. Pamatuji si
ještě někdejší slávu Zlechova a při
procházkách kolem přehrady s mojí
partnerkou jsme si před lety řekli,
6%&*    

Zaměstnanci jeho stavební firmy
ze Zlechova vyvezli 14 kontejnerů
plných odpadu. „Kdybychom hotel
stavěli znovu, bylo by vše jednodušší i rychlejší. Nicméně naše priority byly jinde, dělalo se tu hlavně v
době, kdy chlapi neměli práci jinde.
Proto se vše tak protáhlo. Zásadním
impulsem pro nás bylo opětovné napuštění plumlovské přehrady, díky
němuž se zde zvýšil pohyb lidí. To

„Novostavba by byla
jednodušší“

že bychom ji mohli zkusit obnovit.
Je to ovšem spíš srdeční záležitost,
nečekám, že se mi tato investice někdy vrátí. Naštěstí vydělávám peníze
jinde,“ vysvětlil své důvody Ladislav
Koláček, který společně s celou rozvětvenou rodinou provozuje také
známý penzion a restauraci „Na
Hvězdě“ v Jeseníkách.

Dìlá celá rodina

ginální malíř, vypravěč a cestovatel,
který navštívil 140 zemí světa, už v
té době bojuje s vážným onemocněním. To mohlo mít souvislost s jeho
osobním životem. Před šesti lety se
znovu oženil a z jeho nového vztahu
se mu po dvou dospělých dětech narodil malý syn. Manželství s o 35 let
mladší stážistkou však nevydrželo a
malíř exmanželku a syna v posledních letech nevídal. „Nejprve myslel,
že je to mrtvička, když mi poprvé
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Rodina sedí v trávě, směje se a snídá,
je to rodina šťastného malíře Vojkůvky.
Najednou přilétá straka a žena říká: Vida,
podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky...

Jaromír Nohavica: Sudvìj (úryvek)

„Nejsem rozhodně cestovatel, který
objíždí drahé hotely a proleží dovolenou u bazénu. Baví mě low cost
cestování, při kterém zažijete víc
dobrodružství a poznáte co nejvíce
zajímavých míst a lidí různých kultur. Od roku 2009 cestujeme s manželkou přes Couch Surfing, což je

Jakub ČERMÁK
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taková celosvětová komunita, kdy si
můžete domluvit ubytování u místních lidí, oni potom zase mohou přijet k vám. Je to super myšlenka, díky
které nejen ušetříte, ale zároveň máte
možnost nahlédnout do života místních,“ vylíčil účastníkům přednášky
Radomír Čížek.

„Jednou jsem takto u nás v Šumperku
ubytoval pána z Hongkongu, který
přes naše město právě na kole cestoval
z Londýna domů. Cestování na kole
mám ohromně rád, především protože si můžu užívat takové té svobody, že
si jedete, kam chcete, během dne můžete vidět plno míst, k tomu nemusíte

7= W# #      !
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utrácet za pohonné hmoty, zkrátka jste
sami svým pánem,“ pokračoval Čížek.
Takto od roku 2013 projel na kole Slovensko, Ukrajinu, Gruzii, Rumunsko
nebo Skotsko, kde zvládl více jak tisíc
kilometrů během dvanácti dní. „Zvláště východní Evropa je pro mě dost
přitažlivá. Rád pozoruji život tamních
obyčejných lidí, kteří tam především
hospodaří na polích a obecně jsou k
vám strašně milí. Ten život mi tam
přijde takový pohodovější, prostě není
tak komerční a stresující, jako třeba na
Západě,“ vysvětluje cestovatel. „Když
si vezmu do ruky mapu, během minuty bych dokázal vytipovat třeba
dalších dvacet destinací, kam bych se
rád podíval. Svět je zkrátka moc velký
a všude se dají najít zajímavá místa.
Bude záležet na okolnostech, na rodině, časových možnostech i financích.
Ale určitě bych chtěl podobné cesty
podnikat minimálně jednou za rok,
cyklocestování se pro mě stalo v podstatě takovou drogou,“ prozradil na
závěr Radomír Čížek.

klikni na
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VRAHOVICE Předminulý pátek
21. září se do Vrahovic navrátila
zpět místní historická památka. Na
cestě z Vrahovic do Vrbátek totiž
znovu stojí dřevěný kříž, který tam
byl do padesátých let minulého
století, než jej z jeho místa odstranili komunisté. Místní Spolek za staré
Vrahovice se rozhodl starou křivdu
napravit a nový kříž byl vrácen na
původní místo.
Kolem sedmnácté hodiny se u kostela sv. Bartoloměje sešlo na dvacet
lidí, kteří se přišli podívat na nově
vytvořenou drobnou sakrální památku. Tuto věrnou napodobeninu

původního kříže vyrobil vlastnoručně
předseda Spolku za staré Vrahovice
Tomáš Peka. Od kostela se poté vydali
všichni přítomní na původní místo,
které leží u dnešního zemědělského
družstva. Tam byl do zabudovaného
stojanu nainstalován kříž, kterému na
nový začátek požehnal administrátor
vrahovické farnosti. Josef Globar.
„Kříž u cesty byl dlouhou dobu součást
Vrahovic a komunisté ho odstranili, což
místní tenkrát brali jako velkou křivdu.
Jsem rád, že i po tolika letech si na něj
někdo vzpomněl a rozhodl se ho obnovit,“ neskrýval spokojenost Miroslav
Verner, jeden z přihlížejících.
(jč)
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cestovatel Radomír Čížek " 

Když se letos v květnu předávaly v
prostějovském divadle Ceny Olomouckého kraje, byl do pomyslné
Dvorany slávy uveden malíř Libor
Vojkůvka. Pro cenu si dokráčel po
svém, a to bos. „Já bosky chodím
všude, třeba i v Nikaragui, kde je
spousta jedovatých hadů,“ vysvětlil
tehdy známý živel, který poděkoval všem, zejména pak „špicovým
lidem z Prostějova“.
Málokdo ovšem tehdy tušil, že ori-

po svém, podepsal reverz.“ Poslední
měsíce, zejména týdny před smrtí
byly podle galeristy kruté. Krutá
nemoc nedovolovala jedinečnému
vypravěči už ani mluvit.
Jak však poznamenal ve své nádherné
písni Sudvěj Jaromír Nohavica: Co
malíř Libor namaloval, to už se neztratí...
(mls)

Vrahovicích obnovili
V knihovně vyprávěl o svých zážitcích Ve
 
PROSTĚJOV Ještě před pár lety
hrál profesionálně hokej, dnes
cestuje světem na jízdním kole.
Šumperský rodák Radomír Čížek
působil u ledu od svého mládí, zahrál si i v mládežnických výběrech
reprezentace, vyhrál titul s Třincem
v dorostu a zkusil si také boje v první lize mužů, kam dvakrát postoupil
se šumperskými Draky. Ostatně
v Šumperku dodnes trénuje malé
hokejisty. Ve svém volném čase se
ale naprosto oddal jiné pohybové aktivitě. A to jízdnímu kolu, na
němž zdolal už tisíce kilometrů
a navštívil nejrůznější kouty celé
Evropy. Jeho cestovatelskou přednášku o Ázerbájdžánu, která proběhla ve středu 26. září v prostorách
knihovny, si Večerník nenechal ujít.

PROSTĚJOV „Byl to naprosto
fantastický malíř i fantastický vypravěč. Dokázal si ze sebe udělat
legraci a sršel energií. Zůstával při
tom svůj a tím fascinoval všechny
kolem. Je ho velká škoda!“ Takto
zní asi nejčastější reakce na odchod
známého malíře Libora Vojkůvky.
Muže, který čelil i kanibalům, nakonec zabila rakovina. Zemřel v
pátek 21. září ve Šternberku. Bylo
mu 71 let.

Naaroodiil se bos, žil boss a sttejjněě taak i zemřeel

  

volal, že má něco s pravou rukou a
nemůže malovat. Pak to nějak rozcvičil, ale za nějakou dobu se problémy vrátily,“ prozradil pro server
Blesk.cz Vojkůvkův dvorní galerista
Jiří Skácelík a dodal: „V nemocnici se pak dozvěděl, že má nádor na
mozku. Udělali punkci a zjistili, že
je to neoperovatelné. Na to reagoval
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První návštěvníci se museli vypořádat s delší čekací dobou na jídlo i pití,
jinak si však vlastní prostory všichni
velice pochvalovali. „Je to tu krásně
opravené a za návštěvu to rozhodně
stojí. Majitelům fandím už jen proto, že se vůbec do něčeho takového
pustili a že z té hrůzy udělali to, co
udělali. Muselo to chtít velkou odvahu a hlavně hodně peněz. Teď to
chce dobrého kuchaře a usměvavou
i schopnou obsluhu,“ poznamenala
jedna z návštěvnic, kterou Večerník
oslovil při pátečním slavnostním
otevření. Jeho vrcholem byly houbové hody. „Chutnaly,“ neskrýval
odcházející muž zvaný Pepa.

„Fandím jim“

lu Ladislav Koláček. Návštěvníci
se přitom nemusí bát, že nebudou
mít kde zaparkovat. „Ve spolupráci
s městem Plumlov se nám podařilo
obnovit dvě parkoviště o celkové kapacitě zhruba osmnáct aut. Jedno je
před a jedno za hotelem,“ zmínil se
Koláček, který po prvotním náporu
očekává, že lidé budou Zlechov navštěvovat zejména přes léto.

      F     
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jsme si řekli, že bychom s tím měli
pohnout,“ usmál se Koláček, který
nakonec oproti původním plánům
otevřel hotel kompletně zrekonstruovaný. „Jsme hotovi. Máme tu
restauraci s velkým společenským
sálem vhodným pro rodinné oslavy či firemní akce, dětský koutek a
pět moderně zařízených pokojů s
krásným výhledem a samostatným
sociálním zázemím. Původně jich
tu bylo deset, ale jednalo se o malé
nudle, které jsme výrazně rozšířili.
Paradoxně kvůli tomu nyní nesplňujeme parametry hotelu, ale fakticky
jsme pouze penzion,“ popsal Ladislav Koláček s tím, že vše vzniklo na
vlastní náklady bez jediné koruny
dotací.
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Zlechov bude mít otevřeno každý
den. „Budeme rodinný podnik se
vším všudy, její členové zde budou
pracovat. Věříme, že to zákazník
pocítí na našem vstřícném přístupu.
   $      5  ,        7      %#     Vařit budeme z kvalitních surovin
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a zaměříme se zejména na tradiční
česká jídla,“ nastínil strategii hote-
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Pořádnou dávku nostalgie prožili
všichni, kteří se v uplynulých dnech
První den se všichni
vypravili do hotelu Zlechov na břehu
nevešli
plumlovské přehrady. Vrátili se totiž
do míst, kde mnozí z nich prožili Zájem o návštěvu potěšil i jeho majizásadní chvíle svého života. Posled- tele. „Byl jsem překvapený, kolik lidí

stane situace, kdy každý bude nejspíš
schopný porazit každého. Liberec
vypadal v přípravě dost silně, Ostrava
určitě zůstane nebezpečná, Volejbal
Brno má v kádru ostřílené harcovnice, nahoru šel Olymp Praha, hodně
se posílil Přerov a uvidíme, co obměněné Královo Pole. Každopádně nás
čeká nesmírně zajímavá soutěž,“ odtušil prostějovský kouč.
Už v létě vyhlášený cíl v podobě útoku
na jednu z extraligových medailí však na-

ních dvacet let však byl objekt pro
normálního člověka prakticky nepřístupný, řadu let jej obývali pouze
narkomani a bezdomovci. Kdokoliv
do něj po těch letech vkročil, nestačil
se divit. Moderně zrekonstruované
prostory dýchaly čistotou a personál
roznášel jedno jídlo za druhým.

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

MOSTKOVICE Tomuhle asi nikdo nevěřil. Když Ladislav
Koláček před sedmi lety koupil Zlechov, stála na břehu plumlovské přehrady pouze ruina někdejšího legendárního hotelu. Vzhledem k jeho stavu se dalo odhadnout, že investice
do kompletní rekonstrukce se novému majiteli za jeho života
zřejmě nikdy nevrátí. Navzdory tomu se Ladislav Koláček netajil svojí ambicí hotel opravit a provozovat. O uplynulém svátku
svatého Václava si mohl říct: Je hotovo, otvíráme! Večerník byl
historickému momentu přitomen.
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Juniorky ani kadetky VK
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Budapešť 3:2) a následně podlehly
doma Liberci 2:3.
Jako červená nit se přitom skoro všemi přípravnými souboji táhla značná
výkonnostní nevyrovnanost, kdy výborné herní pasáže pravidelně střídaly
vyloženě špatné. „Vzhledem k omlazení mančaftu jsme dopředu věděli,
že se tohle bude dít, byť je pravda, že
ty výpadky jsou zatím až moc velké.
Vedle ostřílených Heleny Horké s Gabikou Kozmík totiž většinu sestavy
tvoří méně zkušené holky, pro něž
to bude první vyloženě ostrá sezóna
s maximální zodpovědností na daném
postu. Platí to pro Míšu Zatloukalovou na nahrávce, Terku Slavíkovou na
liberu i Lucku Novou na smeči, kde
se po svém přesunu z účka pořád ještě sžívá s přihrávkou, podobně jako
uzdravující se Máří Toufarová. Kromě

PROSTĚJOV Pět měsíců od skončení minulého ročníku UNIQA
extraligy žen ČR uteklo jako voda – a už je tady nová sezóna nejvyšší tuzemské soutěže volejbalistek! Personálně přebudovaný
tým VK Prostějov bez tolika hráčských hvězd jako v minulosti do
ní už nevstupuje s jasnými ambicemi na další zisk mistrovského
titulu, což byl pravidelný kolorit uplynulé dekády let. Přesto se
i v současném složení chce rvát o jeden z cenných kovů, což ale
ve vyrovnané lize bude hodně těžké.

Dominanta plumlovské přehrady přece jen vstala z popela,
zájem o ni byl obrovský, byť už to není hotel, ale „jen penzion“

VOLEJBALISTKÁM STARTUJE TUZEMSKÁ RODINA KOLÁČKOVA OTEVŘELA ZLECHOV

Leccos naznačilo přípravné období,
během kterého Hanačky absolvovaly
několik turnajů i přátelských duelů.
Pokud je shrneme, tak společně s po*!  $ ! *!33  
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tála Lutinova a rodiny Součkovy
a Svobodovy či portrétní plastiku
Ondřeje Přikryla.
Hřbitov je cenný i po stránce dendrologické. Za respektování původní
Havránkovy koncepce se do vstupní
části vrátil sad z vonných a kvetoucích
keřů. Během uplynulých desetiletí
prošel řadou oprav a rekonstrukcí,
které zahrnují opravy arkád, zajištění
proti vlhkosti a výstavbu dvou nových
kolumbárií u východní zdi hřbitova.
O hřbitově psali také literáti a básníci Jiří Wolker, František Nechvátal,
Ondřej Přikryl a regionální historici,
za všechny P. František Starý.
„Je to nádherné a klidné místo, kde
určitě lidé po životě našli klid a mír. Je
tady cítit zvláštní energie, pokud na takové věci věříte,“ prozradila Večerníku
jedna z účastnic prohlídek Klára
Josková.
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klikni na

FOTOGALERIE

měšťanských a podnikatelských rodin, urnový háj a kolumbárium z roku
1931 od architekta Václava Jeřábka,
obřadní síň z roku 1977 od Blahoslava Adamíka či vsypovou loučku
z roku 1991,“ vylíčili průvodci víc než
desítce lidí, kteří se zájmem naslouchali vyprávění o místní historii.
Hřbitov je od roku 1958 nemovitou
kulturní
památkou
s památkově chráněnými hroby
manželů Vojáčkových, básníka
Jiřího Wolkera, novináře Josefa
Krapky, hudebního skladatele
Františka Neumanna a třeba
prostějovského faráře a básníka
Karla Dostála Lutinova. Vyniká
také řadou uměleckých náhrobků od
Stanislava Suchardy, Bohumila Kafky
nebo Jano Kőhlera. Mezi nejkrásnější
umělecké počiny patří mozaiky od
Jano Kőhlera na hrobě P. Karla Dos-

www.vecernikpv.cz

Děti ráje jsou označovány za „první
český hit-muzikál“ nebo také „české
Mamma Mia!“. Muzikál odehrávající
se na konci osmdesátých let minulého století v malém fiktivním československém městečku Bičovice plný písniček „krále českých diskoték“
Michala Davida napsal Sagvan Tofi,

Jakub
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původní
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pro Večerník

dívčí idol té doby, herec a zpěvák. Ten
přijel do Prostějova s několika dalšími
hvězdami muzikálu Martinem Dejdarem, Michaelou Noskovou, Petrem Poláčkem a Františkem Pytlounem.
„My s Martinem hrajeme oba stejnou roli a v divadle alternujeme,
takže se na pódiu vůbec nepotkáváme. Tohle je pro nás mimořádná
příležitost si spolu zazpívat, takže si to
užíváme,“ prozradil Sagvan Tofi, který
je s Dětmi ráje na Tour 2018.
Příběh o partě maturantů trávících
většinu volného času na diskotékách, kterým kralují velcí frajeři,

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu bylo na náměstí T. G.
Masaryka opravdu živo. Už od deseti hodin tam probíhal
celodenní program plný atrakcí, zábavy a koncertů. Pro nejmenší si organizátoři připravili skákací hrady, řetízkové kolotoče, obří skluzavku nebo dětskou manéž. V odpoledních
hodinách se pak na pódiu před prostějovským muzeem rozezněly první kapely a vše zakončily písničky z disco muzikálu
Děti ráje, který je plný hitů Michala Davida. Hvězdnými protagonisty byli Sagvan Tofi a Martin Dejdar. U toho Večerník
nemohl chybět.

„dýdžejové“ Tom a Stanley. Jen Michal Gregor se třídnímu kolektivu
vymyká a je terčem jeho posměchu, protože píše básničky a skládá
písničky. Když se do třídní krásky
a hvězdy Evy zamiluje jak nesmělý
Michal, tak suverén Tom, do hry začnou vstupovat intriky. Evina kamarádka Kájina, Stanley a Tom Evině
a Michalově lásce nepřejí, a nakonec
se jim povede je na dlouhých 20 let
rozdělit. Michal a Eva se setkávají již
jako čtyřicetiletí. Michal vdovec, Eva
rozvedená a oba mají osmnáctileté
děti, a tak není divu, že se do sebe
Michalův syn Mickey a Evina dcera Bára zamilují. „Určitě se na celý
muzikál zajeďte podívat. Ale lístky
si rezervujte, protože hrajeme i několikrát denně a je stále plno. První
představení je od deseti dopoledne
a na to chodí i děti, takže třeba pak
budou mít písničky od Michala Davida rády stejně jako my,“ láká Tofi.
„Navíc píši dvojku, takže se je na co
těšit. Bude to opět plné hitů a tance,“
prozradil novinku zpěvák a režisér.
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možno byly pro soupeře nebezpečné,“
vysvětlil lodivod LHK.
K tomu Prostějované potřebují
vyztužit defenzivu a výsledkově
zabrat na plné obrátky, konečně natáhnout delší šňůru vítězství. Dokážou to v dohledné době?
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jubileum...

absolvovaných střetnutí narazili na
týmy favorizované do elitní šestky konečného pořadí. Doma udolali Vsetín
6:5 v prodloužení i Jihlavu 3:2 a podlehli Přerovu 1:4, venku těsně prohráli
v Českých Budějovicích 3:4 i na Kladně 2:3.
Ze tří dalších duelů, jež měli teoreticky
opanovat, to zvládli ve dvou případech
(venku Slavia Praha 3:1, doma Kadaň
9:2), zatímco jednou klopýtli (venku
Benátky nad Jizerou 4:6). Suma suMarek SONNEVEND márum z toho vychází – vzhledem
Pokud shrneme dosavadní průběh k vysokým ambicím Hanáků – spíš
prvoligových bojů 2018/2019 z hle- takový (pod)průměr. Mínus jeden
diska Jestřábů, tak hned v pěti z osmi bodík v tabulce pravdy, dohromady jedenáct nasbíraných bodů při
skóre 31:27 a momentálně desáté
místo v průběžném pořadí.
Pokud zohledníme výše probírané
těžké rozlosování, znamená pro muže
elhákáčka trochu polehčující okolnost. Ovšem s dovětkem, že pravdu
o jejich skutečné výkonnosti teď ukáže nadcházející úsek druhé nejvyšší
soutěže ČR od 10. do 15. dějství. Pokaždé během něj totiž vyzvou protivníka, kterého by na konci sezóny měli
nechat za sebou. Postupně to budou
doma Havířov (středa 3. října), venku
Ústí nad Labem (sobota 6. 10.), doma
Třebíč (středa 10. října), venku Lito-

měřice (sobota 13. 10.), doma Frýdek-Místek (pondělí 15. října) a venku Poruba (středa 17. 10.).
Jenže: všichni tito soupeři dokážou
být hodně nebezpeční a hned tři
z nich zatím figurují v tabulce nad prostějovskou partou (4. AZ, 6. TORAX,
9. Horácká Slavia). Je tedy v silách
dravčí letky všech šest nejbližších zápasů vyhrát, nebo alespoň v každém
z nich bodovat? Právě to se ukáže.
A po uplynutí první čtvrtky dlouhodobé fáze pak budeme vědět mnohem
víc na téma, jestli je plánovaný útok
svěřenců Jiřího Vykoukala na postup
do semifinále reálný.

PROSTĚJOV Necelé dvě sezóny
v letech 2005 až 2007 odehrál za
prostějovské hokejisty nespoutaný
útočník Lukáš Říha, bez přehánění enfant terrible ledního sportu
v ČR. A že na hráče známého svými dřívějšími eskapádami různého
druhu fanoušci LHK nezapomněli,
to ukázalo středeční utkání proti
Kadani, za niž sedmatřicetiletý forvard momentálně nastupuje.
Už během předzápasového čtení
soupisky hlasatelem se při vyslove-

ní Říhova jména ozval potlesk. Co
však následovalo při duelu samém,
to byla až nečekaně velká síla. A dění
paradoxně rozproudilo Lukášovo
vyloučení. Zatímco v úvodu střetnutí asistoval u obou gólů SK bez
větší odezvy, v poslední třetině putoval za faul na trestnou lavici. A v tu
chvíli příznivci Jestřábů spustili svůj
rej, ve prospěch hostujícího plejera
naprosto nevídaný.
Nejprve fanouškovský kotel domácích hodně dlouho i nahlas skando-

val „Lukáš Říha!“ Vzápětí se přidali
také diváci na opačné tribuně s oblíbenou výzvou „Druhá strana opakuje!“ Načež jméno současného Trhače
bouřlivě znělo zimním stadionem
v Prostějově znovu, navíc dvojhlasně.
A chvíli nato do třetice, asi nejhlasitěji. To už sám forvard Severočechů stál
za katrem na bruslích, nadšeně mával
obecenstvu hokejkou a gesty mu děkoval za velkou přízeň.
Po skončení mače byl sice Říha
zklamaný z debaklu 2:9, ale přes-

to neskrýval ani pozitivní pocity
včetně viditelného dojetí. „Chtěl
bych prostějovským fanouškům
strašně moc poděkovat za jejich
přízeň. Evidentně na mě nezapomněli a vzpomínají v dobrém,
jejich podpora mi udělala obrovskou radost. Aby fandové takovým
způsobem vyvolávali hostujícího
hráče, to se často nevidí. Klobouk
dolů a ještě jednou moc díky,“
vzkázal Lukáš příznivcům Jestřábů.
(son)
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PROSTĚJOV Letní los aktuálního ročníku Chance ligy rozhodl
tak, že veškeré papírově nejsilnější
účastníky soutěže potkali hokejisté
LHK Prostějov už do 9. kola včetně.
Z čehož logicky vyplývá, že ve zbytku úvodní čtvrtiny základní části
budou nyní hrát výhradně proti
celkům, na které by papírově měli
mít. Pomůže jim to k výsledkovému zlepšení?

Foto: internet
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LUKÁŠ
ŘÍHA!

Výrok:

První číslo je počet nastřílených
gólů Jestřáby v dosavadním průběhu soutěže, což je řadí na pomyslné
třetí místo společně s Přerovem (za
Vsetínem 39 a Jihlavou 37). Sedmadvacet branek naopak inkasovali,
v tomto ohledu jsou z prvoligových
týmů zatím jedenáctí nejhorší.
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Všechny favority mají Jestřábi v první čtvrtině za sebou, 31 - 27
nyní potřebují víc bodovat proti papírově méně silným
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lít! A pokud neměli chuť zrovna na
tento pokrm, mohli si s sebou odnést
alespoň inspiraci v podobě skutečných
středověkých receptů na pórovou kaši,
zelený česnek či máz z mrkve.
Po mlsání se všichni přesunuli o kus
dál na plac, kde skupina Buhurt
odehrála pohádku nejen pro děti
Nejhrdinnější z hrdinů. Cesta k získání
tohoto „titulu“ vedla bojovníka přes
souboje s loupežníkem, rytířem,
drakem, černokněžníkem, Luciferem
a nakonec i se samou smrtí. Aby se stal
největším válečníkem, měl ji zabít, pro
její krásu se však rozhodl se s ní raději
oženit... Ač byl příběh slabšího kalibru

a šermíři spíše vsadili na líté boje, nutno ocenit jejich rozmanitý repertoár
převleků. „Líbilo se mi, jak si postavy neustále měnily masky. Pro mě
nejlepší byly masky draka a smrtky,“
svěřil se desetiletý Adam.
Středověké odpoledne se organi
zátorům vydařilo. „Jsem náramně
spokojen. Důležité je, že nám vyšlo
počasí, takže dorazilo i dost lidí,
přibližně okolo dvou stovek. Celou
akci by samozřejmě nebylo možné
uskutečnit také bez našich sponzorů
a zastupitelů města, jimž bych chtěl
tímto poděkovat za jejich podporu,“
shrnul pořadatel Václav Večeře.

Bohatý program začal již předminulou neděli 23. září benefičním koncertem sboru AVE, který na hody přijel
z Kroměříže. „Dobrovolné vstupné
vybrané v průběhu koncertu půjde
na opravu fary při kostele sv. Václava,“
prozradil starosta. V úterý 25. září pak
program pokračoval zábavným závodem pro všechny věkové kategorie
s názvem „závod přibližovadel“, do
něhož se mohl přihlásit kdokoliv, kdo
vlastnil například koloběžku, skateboard, ale i kolečkové brusle. Meze se
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představivosti opravdu nekladly a na
trati se tak objevila „přibližovadla“
nejrůznějšího typu. Tradiční vinobraní bylo na pořadu ve čtvrtek 29. září.
K zábavě a poslechu zahrála v sále
sportovního a relaxačního centra oblíbená kapela Music Band Funny.
„Tancovalo se, jedlo a pilo až do rána,“
vylíčil se šibalským úsměvem starosta
Michlíček. Hody se pak přesunuly do
druhého víkendu, který byl hodně
sportovní. Hned upkynulou sobotu
ráno začaly hasičské závody o pohár
starosty městyse. Dopoledne se do
závodu zapojili mladší a starší žáci
a žákyně, odpoledne pak závodily
hasičské sbory mužů a žen. „Napínavé závody o pohár starosty nakonec vyhrály ženy z Tištína a hasičský
mužský sbor z Bedihoště,“ informoval
první muž městyse.

NEZAMYSLICE Vrchoslavice, Otaslavice, Ochoz (čtěte na
straně 12-13), ale také Nezamyslice. Všude tam se o uplynulém
víkendu konaly hody. Na posledně jmenovaném místě, kam
také zavítal Večerník, byly dokonce od neděle do neděle.
Vskutku bohatý program si tak místní připravili nejen pro své
obyvatele, ale i pro široké okolí. Sedm dnů plných zábavy,
sportovních aktivit, hudebních a kulturních zážitků, v neposlední řadě samozřejmě dobrého jídla a pití. „Myslím, že se
hody povedly a že si je všichni dosyta užili,“ svěřil se Večerníku
s úsměvem starosta městyse Nezamyslice Vlastimil Michlíček.
BYLI JSME
U TOHO

A jelikož víkendy už tradičně patří na
vesnici a v městysích fotbalu, ani ten
hodový nebyl výjimkou. Nejdříve se
na nezamyslickém hřišti představili
starší žáci a dorost. Poté už se fanoušci
mohli těšit na souboj svého „A“-týmu
proti Skalce ve II. třídě okresního přeboru. Před domácími fanoušky vybojovaly Nezamyslice tři body a udělaly
tak radost stovce návštěvníků, kteří
přišli svůj tým podpořit. Vedle stadionu po celou dobu nechyběly lunapark
s nejrůznějšími atrakcemi, stánkový
prodej s klasickými dobrotami jako
například turecký med nebo pendreky.
Na večer si organizátoři opět připravili
kulturní a hudební program a sportovní centrum se postupně zaplnilo
až po okraj. K tanci zahrála cimbálová

kapela Primáš, ale hlavní bod programu lákal hlavně chuťové buňky všech
přítomných. Současně se totiž konala
soutěž o nejlepší místní domácí štrůdl,
do které se přihlásila více jak desítka
účastníků. „Vzorky jsou očíslovány
a každý může ochutnat a hodnotit,“ lákali organizátoři. „V nabité konkurenci
nakonec zvítězila paní Spálková a její
štrůdl je tak minimálně do příštích
hodů šampion Nezamyslic,“ prozradil
s úsměvem Vlastimil Michlíček.
Na závěr hodů v nedělní večer mohli
obyvatelé Nezamyslic zajít na divadelní představení Druhý tajný život, které
udělalo příjemnou tečku za vyčerpávajícím týdnem. Kdo nezažil hody v Nezamyslicích, ten by to měl příští rok
určitě napravit.
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FOTOGALERIE

"*560789:;<;=95=>3>"0>??

BRODEK U PROSTĚJOVA
Středověk ožil na zámku v Brodku
u Prostějova. Pořadatelé si připravili
bohatý program zahrnující ochutnávku středověké kuchyně, dobovou pohádku, ukázku historických
zbraní a turnajové klání pro děti.
Odpolednem provázela skupina
historického šermu Buhurt, s níž se
děti ani dospělí rozhodně nenudili.
A Večerník u toho nechyběl.

se několikrát do roka otevírá veřejnosti
u příležitosti konání různých akcí.
Tentokrát si tam pro vás občanské
sdružení Kultura na dosah ruky ve spolupráci s obcí a samotným hrabětem
Belcredim přichystalo druhý ročník
středověkého odpoledne.
Souběžně se zahájením se na
zahradě zámku začaly objevovat
středověké pochoutky. Návštěvníci
ochutnávali například čerstvé
placky usmažené na pánvi nad
TEREZA MACHOVÁ
plápolajícím ohněm, namazané
Zámek v Brodku u Prostějova je od různými pomazánkami. Mouroku 1992 v soukromém majetku ku, která se do placek přidávala, si
hraběte Richarda Belcrediho, přesto přitom mohli přímo na místě umklikni na
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yy Dát čtyři branky v jednom střetnutí je docela síla. Co na to říkáte?
„Samozřejmě jsem za to moc rád. Konečně jsem poslední dobou protrhl
své střelecké trápení, dneska navíc
čtyřmi góly. Takže spokojenost.“

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

yy Věří si hokejista na něco podobného víc před soubojem s vyloženým
outsiderem?
„Já se snažím věřit si do každého zápasu,
ale je jasné, že proti papírově slabšímu
celku se dá trochu očekávat víc prostoru
před bránou, tím pádem i víc střeleckých
pokusů. Na druhou stranu každé utkání
je jiné a nikoho nelze podcenit, což se
potvrdilo v první třetině, která skončila
2:2.“
yy Vzhledem k vašemu kvartetu
přesných tref jste však víc prostoru
asi měl, že?

„Oni hráli trochu jinou obranu než doteď v sezóně, na což jsme docela dobře
zareagovali. V útočném pásmu jsme
dělali bloky, díky tomu se dostávali do
mnoha šancí a devět z nich proměnili.“
yy Nastřílel jste vůbec už někdy
v mužské kategorii čtyři branky v jednom duelu?
„Nejsem si jistý. Možná jednou za Šumperk jo, ale nevím to určitě.“ (Ano, dal.
Bylo to za Šumperk proti Českým Budějovicím v roce 2014 - pozn.red.)
yy Sám jste zmínil, že se hosté dlouho drželi vyrovnaně. Co následovalo

po nerozhodné úvodní části?
„Trenér v kabině trochu řval a dostali
jsme docela hodně pocítit, že první třetina byla z naší strany špatná. Potom se
přístup zlepšil, nahoru šel výkon celého
týmu. A na ledě jsme začali dominovat
rychlejším bruslením, zvýšením tempa.“
yy Vnímali jste, že po dvou porážkách od silných soupeřů musíte poslední mužstvo tabulky zdolat?
„My chceme vyhrát každý zápas, ne
vždycky se to povede. Ale doma s Kadaní bylo každému jasné, že prostě musíme zvítězit.“
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KLADNO, PROSTĚJOV Týden
po šlágru v Českých Budějovicích
nastoupili prostějovští hokejisté na
ledě dalšího z největších favoritů
Chance ligy. Tentokrát šlo o zápas
9. dějství soutěže v zimním království Rytířů Kladno, kde Hanáci
znovu sahali po bodovém zisku.
A opět těsně nedosáhli, neboť soupeř nakonec zvítězil 3:2.
Zkraje sobotního utkání jako by pokračovalo to středeční mezi LHK a Kadaní.
Čím? Hned ve 2. minutě koumák Račuk
po průniku pravým křídlem ukázkově
přihrál před bránu volnému sniperovi
Žálčíkovi, který neomylně zavěsil k levé
tyči – 0:1. Jestřábi hráli v úvodu dobře, Brízgalu prověřili střelami Zdráhal
s Nouzou. Naopak domácí se vůbec nemohli prosadit přes pozornou defenzivu
a z nejhoršího jim pomohla až přesilovka uprostřed první třetiny. Minutu po

RY KLA
LHK PV

návratu vyloučeného Mikliše z trestné
lavice vznikl před Neužilem obří závar,
z nějž Kružík důraznou dorážkou vyrovnal – 1:1. Nicméně hosté si vzali vedení
brzy zpět. V 17. vypálil od modré Mikliš
a Žálčík šikovně tečoval mimo Brízgalův
dosah – 1:2.
Ještě před úvodní přestávkou elhákáčko v pohodě ubránilo další oslabení,
totéž zvládli Středočeši v nástupu do
druhé periody. A právě ve znamení
přesilových her se nesla celá prostřední část, přičemž za katr putovali opakovaně zejména plejeři Prostějova.
Tím Rytíři získávali stále větší převahu, obzvláště mezi 28. a 30. minutou
v takřka stosekundové výhodě pěti
proti třem. Jistě chytající Neužil však
odolával až do 36., kdy už jednu tutovku nedokázal odvrátit. Našlápnutý
Zikmund přebruslil obránce, natlačil
se před klec a rychlou prací hole poslal
kotouč k levé tyčce – 2:2.
Následně Neužil skvěle zasáhl při
možnostech Říhy (dvakrát) a Redlicha, načež odstartovala třetí dvacetiminutovka. A uběhlo pouhých třicet

svitla v 54. minutě díky tomu, že měli
po delší době sami početní převahu,
leč ta se jim nepovedla. Nekonal se ani
žádný závěrečný nápor včetně chystané power play, kterou favorit jednoduše nedovolil. Naopak dvacet sekund
před koncem mohl ještě pečetit výsledek Strnad, ovšem jeho loženku
vychytal Neužil. Přesto vítězná radost
zavládla v domácím táboře. (son)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis Chance ligy
najdete na straně 27

„V první třetině jsme byli herně lepší než Kladno. Možná, kdybychom odskočili na 3:1,
tak by se zápas vyvíjel jinak. Nás ale dostala do kolen častá vyloučení. Pak v závěru už
nebyla síla na to, abychom dokázali srovnat a odvezli si nějaký bodík.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

„Do zápasu jsme nevstoupili dobře a první třetinu s velkou klikou přežili za stavu, jaký
byl. Díky tomu jsme z utkání úplně nevypadli. Mohli jsme prohrávat o dva až tři góly, ale
nestalo se. Pak se nám povedlo do zápasu vrátit, přidali jsme na bojovnosti a s trochou
štěstí urvali tři body.“

Jindøich LIDICKÝ – Rytíøi Kladno

  

sekund z ní, když Kladenští otočili
vývoj duelu na svou stranu. Vampola
nahrál od zadního mantinelu Strnadovi, který zasunul podél Neužilova rozkleku k levé tyči – 3:2. Jestřábí
letka okamžitě odpověděla jedovkou
Karpova vytěsněnou Brízgalou jen tak
tak. Šlo však o výjimečné nebezpečí
v obranném pásmu domácích, kteří
i za pomoci dalších přesilovek měli
hru pod kontrolou a přidávali nové
příležitosti (Říha, Kružík, Zikmund,
Kubík, Vampola). Naděje Hanákům

KLADNO, PROSTĚJOV Vyzvat společně s Rytíři na souboj
i jejich slavného vůdce Jaromíra
Jágra, to se prostějovským hokejistům zase nepoštěstilo. Žijící
legenda ledního sportu totiž dál
zůstává na marodce a ani v sobotu
proti LHK v 9. kole Chance ligy
nenaskočila do kladenské sestavy.
Letos v zimě po Jardově návratu ze
zámořské NHL zachvátila celou
Českou republiku nová vlna Jágrmánie. Momentálně je však po sérii
různých zranění prošedivělé star už
minulostí a zůstává otázkou, zda se
vůbec ještě vrátí. Jak Jágr do zápasového kolotoče, tak pozdvižení mezi
lidmi z jeho osoby.
Jestřábi potkali hvězdného JJ v sedmi posled3ních duelech minulé
sezóny včetně čtvrtfinálové série
play-off, leč vzájemný kontakt se
vždy omezil jen na úvodní buly
a následný rychlý přesun zdravotními trably sužovaného borce číslo

69 na střídačku. Tentokrát nenastalo ani tohle, neboť nejlepší hokejista české historie v aktuálním
ročníku prvoligové soutěže zatím
ani jednou nenastoupil. Kladno každopádně i bez svého lídra porazilo
Prostějov 3:2 a ptačí dravci vyrazili zpět domů bez bodového zisku
i zážitku z plnohodnotné konfrontace s Jágrem.
(son)

Foto: internet

Také z Kladna si Jestřábi Proti Jágrovi si
odvezli těsnou prohru  ###

PROSTĚJOV Jeden exkluzivně
přihrával, druhý přesně pálil.
O kom je řeč? O dvojici jestřábích útočníků Marek Račuk +
Lukáš Žálčík. Obě ostře sledované letní posily LHK doslova zničily slabou Kadaň, když „Ráča“
ve středečním večeru dosáhl
málokdy vídaných pěti asistencí
a „Žálča“ právě z jeho nezištných
uvolnění čtyřikrát skóroval! Po
demolici Trhačů 9:2 jsme vyzpovídali nesmělého autora quattricku Lukáše Žálčíka.
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Hřbitov byl budován v letech 1898
až 1900 podle plánů stavitele Jana
Skoupila. Autorem výsadby zeleně
a prvním správcem hřbitova byl zahradník František Havránek. Hřbitov
byl vysvěcen 27. 5. 1900 Ludvíkem
Hofmannem a zprovozněn 1. 7. 1900.
Celý areál byl koncipován jako park
s pravoúhlým systémem cest rozdělený
do patnácti hrobových polí. Vchod na
hřbitov tvoří novorenesanční brána
doprovázená bohatou štukovou výzdobou a různými symboly. Na vrcholu
je umístěn anděl s polnicí symbolizující
poslední soud, najdeme tam letopočet
založení a písmena alfa a omega symbolizující počátek a konec života.
„Z objektů hřbitova můžeme
například
vyzdvihnout
novorenesanční arkády z roku 1907
od architekta Čeňka Venclíka s hrobkami významných prostějovských

Jakub ČERMÁK

PROSTĚJOV Po prohlídkách
zámku se žáci Střední odborné
školy podnikání a obchodu
v Prostějově rozhodli, že seznámí
nejen prostějovské obyvatele s historií místního městského hřbitova.
To není zrovna místo, kam lidé
chodí načerpat energii nebo na
procházky, na druhou stranu je to
jeden z nejhezčích architektonických objektů ve městě, kde je pochována spousta významných osobností spojených s městem a krajem.
I Večerník se zašel dozvědět něco
z objektu, který před třemi roky
oslavil už 115. výročí.

poodhalily jeho historii  
klikni na
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Trhači v předchozích třech venkovních duelech nedali ani gól, na prostějovském ledě se jim to však povedlo už v 7. minutě. A dvakrát rychle
vyrovnali domácí vedení. Muži LHK
si za celkově mizerný výkon v zahajovací třetině zasloužili přestávkový řev
kouče Vykoukala v plné míře.

f
úvod

Posledních dvaadvacet minut středečního utkání s Kadaní ovládli Jestřábi
poměrem 6:0. Teprve v téhle závěrečné
pasáži přitom dokázali papírově slabšího soka přehrávat výraznějším způsobem a také proměňovat ve větší míře
vypracované šance.

  

závìr

HOKEJOVÉ
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Jako dieselový motor

Mezi hokejovými mantinely

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

Běžela 38. minuta do té doby spíše
utrápeného mače Prostějova proti
Kadani, hanácký favorit vedl pouze 3:2. Když v tom forvard Marek
Račuk vymyslel geniální věc. S pukem na hokejce vyjel od zadního
mantinelu na pravý kruh, a zatímco všichni očekávali normální
přihrávku nebo střelu, on geniální
bekhendovou zadovkou napříč
útočným pásmem vykouzlil gólovou asistenci na Lukáše Žálčíka,
který sám před odkrytou bránou
nemohl neskórovat.

Nejkrásnější
akce

-

„Ve středu s Kadaní jsme měli špatnou první třetinu, kdy jsme si nechali dvakrát rychle vyrovnat a nehráli dobře. Soupeř v současném složení je specifický tím, že do toho na začátku
vždycky zkusí vletět a maká, dokud vydrží. Každopádně trenér nám o první přestávce
hodně důrazně vysvětlil, co všechno se mu nelíbilo, a my jsme se pak postupně zlepšovali.
Definitivně rozhodly dva slepené góly v závěru druhé třetiny na 5:2, potom hosté úplně
odpadli. V sobotu na Kladně jsem nehrál, protože mě ve čtvrtek večer povolaly na střídavé
starty extraligové Pardubice. Byl jsem z toho docela překvapený, protože se mi momentálně
moc nedaří, ale v pátek dopoledne jsem se hlásil na Dynamu a v sobotu nastoupil proti
Kometě Brno, kterou se nám podařilo zdolat po nájezdech. Pro mě osobně šlo o zápas
v nejvyšší soutěži po dvou nebo třech letech, nevím přesně. A hrálo se mi dobře hlavně díky
tomu, že to nebyla taková divočina jako většinou v první lize. Druhé utkání jsem pak přidal
v neděli na ledě Plzně, pochopitelně si vážím téhle šance. A co bude dál? Asi se hned vrátím
Matouš VENKRBEC,
do Prostějova, ale přesně mi to řeknou v pondělí.“
útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Až do 8. kola Chance ligy zůstával sedmadvacetiletý útočník
Prostějova na dvou vstřelených gólech, což u takhle vyhlášeného kanonýra nebylo nic moc. Potom ale Žálča nasypal
Kadani čtyři fíky a Kladnu další dva, čímž své konto
nasázených branek zčtyřnásobil. A skórovat šestkrát
během dvou utkání je opravdu majstrštyk! Přesto
by se Lukáš o naše ocenění klidně mohl rozdělit
s ofenzivním parťákem Markem Račukem, neboť
ten proti Trhačům a Rytířům pro změnu zaznamenal stejný počet asistencí, přičemž hned pětkrát
přihrával na trefu právě Žálčíkovi. Prostě produktivní dvojka jako hrom!

 )&: : ' &
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JESTŘÁB PODLE

lední hokej

začátku sezóny, člověka to na střídačce samozřejmě nenechává chladným,“
nepodléhal kouč Jestřábů Jiří Vykoukal žádné euforii ani po téměř dvouciferném triumfu svých svěřenců.
Nicméně priorita v podobě zastavení
minisérie dvou ztracených duelů byla
splněna. „Proměnili jsme nějaké šance
a dali devět gólů, což je pozitivní, úspěšným střelcům můžou jejich trefy pomoci ohledně sebevědomí v zakončení.
Jinak si ovšem musíme uvědomit, že
při předchozích porážkách s Přerovem
i v Budějovicích a teď proti Kadani jsme
narazili na úplně jiné soupeře diametrálně odlišné kvality. Nyní jedeme na Kladno, kde nás čeká další velice silný tým
a neporovnatelně těžší boj než dnes,“
upozorňoval Vykoukal ve středu večer.
O tři dny později prostějovští muži
zmíněnou bitvu na ledě Rytířů skvěle
odstartovali. Okamžitě šli do vedení,
zaskočené Středočechy přehrávali
a těsné vedení 2:1 po první třetině nevyjadřovalo plně jejich hokejový prim.
„Velká škoda, že jsme neodskočili aspoň na dvougólový rozdíl. V takovém
případě by další průběh střetnutí možná vypadal jinak, než co potom přišlo,“
zalitoval kormidelník elhákáčka. V reálu měl favorizovaný celek k dispozici
mnoho přesilovek a z rostoucího tlaku
obrátil skóre na konečných 3:2.
„Těch vyloučení bylo opravdu moc, následná řada oslabení nás stála spoustu sil.
A ty pak logicky chyběly v závěru, kdy
jsme se marně snažili vyrovnat. Nějaký
bodík jsme z Kladna pochopitelně odvézt chtěli, podobně jako před týdnem
v Budějovicích to však zase o kousek nevyšlo. Musíme zvednout hlavy a jít dál,
čekají nás jiné důležité zápasy,“ snažil se
Vykoukal nepodléhat frustraci.
Každopádně pokračoval v načatém
trendu částečných změn ve složení
jednotlivých formací. „Někdy vidíte,
že některým lajnám to příliš nejde
a někdo se v nich třeba trápí. Proto je
potřeba to prohodit, najít lépe fungující složení. I když v našem kádru se třinácti útočníky nejdou dělat žádné zázraky, snažíme se útoky poskládat tak,
aby všechny plnily své úkoly a pokud

9:2

Hned v nástupu do utkání Jestřábi neotáleli, do vedení šli už zkraje 2. minuty.
Bekhendovou nahrávku Račuka před
bránu zpracoval Starý a rovněž bekhendem překonal do vinklu Hamalčíka
– 1:0. Domácí však až příliš spoléhali na
neškodnost protivníka, jenž v aktuální
sezóně venku ještě neskóroval. Leč na
ledě LHK ano, neboť jeho hráči převzali iniciativu a již v 7. pokus Kadeřávka
vyražený Neužilem doklepl Jánský
bekhendem pod jeho betonem – 1:1.
Za pouhých osmačtyřicet sekund si
vzal favorit vedení zpět zásluhou Žálčíka, který při signalizovaném vyloučení
vybruslil od pravého mantinelu před
Hamalčíka a švihem zblízka trefil k pravé tyči – 2:1. Jenže o dalších osmdesát
vteřin později bylo znovu srovnáno,
když po Zdráhalově chybě Jánský sám
mezi kruhy posunul doprava na úplně
volného Müllera a ten přehodil Neužila
do odkryté klece – 2:2. Potom se kro-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Kadaňští Trhači přijeli na Hanou v zuboženém stavu: s jediným bodíkem na kontě, strašlivým
skóre i bez čerstvě odvolaného kouče Radka Kampfa, kterého dočasně
nahradil trenér juniorky Miroslav
Novák. V duelu 8. kola Chance ligy
mužů ČR 2018/2019 prostějovští
hokejisté rozklíženého soupeře zpočátku šetřili, ale po mizerné úvodní
třetině postupně utahovali šrouby
a nakonec Severočechy roztrhali devítigólovou náloží!

LHK PV
TRH KAD

mě výjimečné přesilovkové možnosti
Helta (v 15. rozvlnil zprava boční síťku)
hrálo v podstatě na jednu svatyni, ovšem ptačím dravcům chybělo potřebné
větší nasazení. A tak zakončení Mikliše,
Havlíka, Karpova, Starého, Luňáka ani
Nouzy úspěchem neskončila.
Do druhé periody Prostějované vlétli
s viditelně větším elánem a bylo pouze
otázkou času, kdy vývoj zápasu strhnou
zpět na svou stranu. Po neproměněných šancích Nouzy (dvakrát) i Žálčíka
se o to postaral Karpov tím, že ve 26.
minutě objel zezadu bránu a bleskově
zasunul kotouč k pravé tyčce dříve, než
se Hamalčík stihl přesunout – 3:2. Ani
tenhle moment však neměl rozhodující
dopad. Vykoukalovi svěřenci totiž zase
přestali makat, místo toho opětovně
nechali zvednout hlavy naději větřící
hosty. Nejvíc nebezpečný z nich byl
Müller, jehož dvě jedovky na přelomu
35. a 36. minuty (první v oslabení, druhá v početní výhodě) proletěly kousek
vedle. Takové varování si už hanáčtí
borci vzali k srdci, načež drtivým závěrem prostřední části odpor SK přece
jen zlomili. Nejprve ve 38. Račuk perfektní zadovkou nalil puk před bránu
Žálčíkovi, který dával skoro do prázdné
– 4:2. A v čase 39.08 při přesilovce nabil
rozjetému kanonýrovi pro změnu Divíšek od zadního mantinelu, aby Žálčík
ranou z první k pravé tyči završil svůj
hattrick – 5:2.
Za daných okolností probíhala poslední část dost uvolněně a bezstarostně
s otevřenými obranami. Jestřábi ale měli
po herní stránce jasně navrch, navíc na
rozdíl od Trhačů dokázali proměňovat
příležitosti. Zatímco Neužil zlikvidoval
všechny více či méně nebezpečné střely (Wágner, Müller, Klíma, Říha) a při
početní převahu zužitkoval po nezištné
přihrávce Luňáka zcela volný Prokeš.
60. – nechytatelným volejem zpoza
kruhů k pravé tyči málem protrhl síť
Žálčík. Na konečných 9:2 přitom autor čtyř branek uzavřel symbolicky 9,9
sekundy před závěrečnou sirénou!
Statistiky z utkání najdete
na straně 27

„Těžko se mi mluví... Dostal jsem za úkol vést naše mužstvo v tomto utkání, než vedení klubu
najde nového kouče. Úvodní třetinu jsme odehráli dobře a dokázali dvakrát vyrovnat, šanci na
slušný výsledek jsme pak drželi až do 38. minuty. Ale ve zbytku zápasu nám to tam útočně silný
Prostějov nasypal, mančaft se postupem času úplně rozpadl. A bohužel jsme neodvrátili další
nepříjemný debakl. Situace je špatná a je jasné, že se musí nějak řešit.“

Miroslav NOVÁK – SK Trhaèi Kadaò

„První třetina se mi vůbec nelíbila, hráli jsme bez pohybu i nasazení a přizpůsobili se soupeři, který má své problémy. Přístup kluků se zlepšil až od druhé části, i když definitivně
jsme rozhodli teprve v jejím závěru rychlým zvýšením z 3:2 na 5:2. Celkově se mi takový
zápas špatně hodnotí, ale pozitivní každopádně je devět nastřílených gólů. Díky solidnímu
proměňování šancí jsme dosáhli povinného vítězství, navíc dost vysokého. Jinak byla ve
hře oboustranně spousta nepřesností a víc to rozebírat asi nemá smysl.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
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Foto: Marek Sonnevend

dělovce Strejčka mu pomohla horní
tyč, pohodu nabravší elhákáčko přidalo
další čtyři přesné zásahy druhému gólmanovi Štěpánkovi, jenž vystřídal Hamalčíka. 47. – Divíšek krásně vrátil za
sebe Nouzovi a ten zblízka trefil k levé
tyčce. 54. – přesilovkové obléhání kadaňské klece finalizoval Mikliš švihem
z levého kruhu na bližší tyč. 58. – další

Stupňovaný výkon smetl Kadaň devíti kusy

Na odpich výš přitom Hanáci po
pondělním volném losu zadělali středečním smetením beznadějně posledních Trhačů 9:2. Nenechte se však
mýlit, dlouho nešlo o žádnou selanku.
Papírově slabí hosté totiž po čerstvém
odvolání trenéra dvakrát rychle vyrovnali jednobrankovou ztrátu a až do 38.
minuty drželi těsný stav 3:2. Teprve
pak domácí zařadili vyšší rychlost,
aby ve zbývajícím čase nasypali do
sítě outsidera dalších šest kusů. „Ale
navzdory konečnému výsledku to byl
takový divný zápas, ve kterém jsme
i my udělali spoustu zbytečných chyb.
Proto jsem hlavně rád, že už máme tohle utkání za sebou s povinným tříbodovým ziskem. V naší hře se mi však
spousta věcí nelíbila, především v první třetině a částečně i dál. Zejména
hrubky vzadu se neustále opakují od

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Hokejisté LHK Jestřábi Prostějov se během aktuální sezóny zatím nemohou pořádně rozjet. Vítězství pravidelně
střídají porážky, tak jako v uplynulém týdnu. To nejprve povinně rozstříleli slabou Kadaň, načež se marně pokoušeli dobýt
tvrz kladenských Rytířů. Na svém kontě tak mají po devíti kolech Chance ligy mužů ČR 2018/19 jedenáct nasbíraných bodů,
což stačí pouze na průběžné desáté místo vyrovnaného pořadí.

Po osmi odehraných zápasech nemají hokejisté Prostějova ani polovinu
možných bodů a jsou zatím až na desáté příčce prvoligové tabulky

    r

letos slavíme

18092111061
18092111062
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JESENEC Významnou dominantou obce Jesenec a širokého okolí je barokní komplex s budovou zámku a majestátním kostelem zasvěceným sv. Liborovi. V historické
budově zámku jsou již od třicátých let minulého století
poskytovány sociální služby. V současné době tam sídlí
Domov pro seniory Jesenec, p.o.
Senioři se důsledkem zhoršení zdravotního stavu a snížení
soběstačnosti mnohdy ocitají ze dne na den v nepříznivé sociální situaci a jsou nuceni změnit dosavadní způsob života.
Cílem Domova pro seniory Jesenec je poskytování kvalitní
sociální služby, kterou se snažíme neustále vylepšovat. Kromě
ubytování, přípravy stravy, úklidu a péče o prádlo, zajišťujeme
pracovníky domova sociální a komplexní ošetřovatelskou
péči. Lékařská péče je poskytována praktickým i odbornými
lékaři. Fyzioterapeutka zajišťuje našim seniorům individuální i skupinová odborná rehabilitační cvičení, která přispívají
k celkovému zlepšení pohybového systému i psychické pohodě. Ke zlepšení kondice přispívá i pravidelné cvičení jógy,
které přináší našim klientům nejen radost ale i vnitřní sílu, vyrovnanost a uklidnění. Jóga u nás probíhá nově pod vedením
zkušeného instruktora a u klientů si získává stále více příznivců. K psychické pohodě seniorů přispívá i nemalou měrou
pravidelné setkávání s pejsky v rámci canisterapie.
V rámci Týdne sociálních služeb ČR vás srdečně zveme
na 10. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který proběhne již
11. října v areálu našeho domova od 9.00 do 15.00 hodin.
Více informací o poskytované službě získáte na www.dd(pr)
jesenec.cz.

Jesenec motivujeme
ke zdravému pohybu

V Domově pro seniory

To nejlepší, co můžeme udělat pro své zdraví, je
být šťastní. Náš vlastní pocit štěstí však můžeme
ovlivnit jen částečně. Existuje ale spousta věcí, kterými můžeme našemu zdraví prospět, a jsou zcela v našich silách. Každý z nás se například může
omezovat v jídle, najít si čas pro přiměřený pohyb,
či chodit včas spát. Navzdory tomu všemu mohou nejrůznější zdravotní lapálie nečekaně potkat
i nás. Abychom jim dokázali předcházet, případně
abychom se s nimi byli schopni se ctí vypořádat,
přináší vám PROSTĚJOVSKÝ Večerníku tuto tematickou stranu.

Prostějov a ZDRAVÍ

Pondělí 1. října 2018
www.vecernikpv.cz

W\\$
Celkem jsme zatím vyšetřili přes 2500
lidí, z toho více než šestnácti procentům z nich jsme kvůli naměřené vysoké
hladině cukru v krvi doporučili návštěvu praktického lékaře. Máme také potvrzené, že u některých diabetiků došlo
na základě našeho měření ke změně
medikace. U již diagnostikovaných diabetiků totiž můžeme pomoci odhalit
nedostatky v léčbě nebo přístupu pacienta k léčbě. Například nevhodnou
kombinaci léků, špatný způsob jejich
užívání a další.
(pr)

Vèasná diagnóza je základ
V našich lékárnách BENU se intenzivně věnujeme individuálním konzultacím a screeningovým programům.
Ve spolupráci s Českou lékárnickou
komorou provádíme měření hladiny
cukru v krvi. Naším cílem je včasný
záchyt pacienta s nediagnostikovaným
diabetem. Pro tuto službu máme řádně
proškolené a trénované lékárníky, kteří
mohou svou asistencí a správnou interpretací výsledku měření napomoci
včasnému záchytu pacienta s neléčeným diabetem či prediabetem. Úzká
spolupráce s lékaři je pro nás samozřejmostí. V současné době probíhá
testování na diabetes ve 27 lékárnách
BENU a jejich počet se navyšuje.

DIABETU

31

SCREENING

téma Večerníku

18061510649
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Pondělí 1. října 2018
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infoservis, zpravodajství

PODZIMNÍ ÚKLID 2018

Konstelace hvězd Prostějova
J

šd

Přestože je každý přesvědčen, že ho tento týden nemůže nic překvapit,
jelikož je na všechno důkladně připraven, opak bude pravdou. Plno nových a zcela nečekaných problémů zaskočí vícero Prostějovanů od školáků až po seniory.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. V důležitých momentech při řešení závažných problémů selžete na celé čáře.
Bude to i tím, že jste spoustu věcí
naprosto podcenili a vůbec jste si
nepřipouštěli, že vás něco nemilého
může postihnout.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Dali jste si
velkou práci s přípravami plánu,
který jste hodlali už tento týden
přednést svým nadřízeným. K vašemu zklamání ale tentýž plán představí jeden z vašich kolegů. Jak se
k němu dostal, to musíte zjistit.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Uprostřed týdne zjistíte, že vám z konta
zmizela určitá částka. Sice vás tento
fakt nezruinuje, ale jde o princip. Při
vyšetřování nejen vy dojdete k závěru, že jste se stali obětí šikovného
hackera.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Máte na
příští dny vysoko nastavenou laťku.
Všechny vaše plány ale splnit nelze,
ani kdybyste se rozkrájeli. Příště
trošku uberte plyn a myslete reálně.
Každopádně během víkendu vás
čeká milé překvapení.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Soustřeďte se
jen na věci, které jsou důležité pro
vás osobně. Sice jste se chtěli zaobírat životními problémy druhých,
tím se ale v žádném případě nezdržujte. Budete mít co dělat sami se
sebou.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Obdržíte
velice milý dárek, který vás potěší.
Háček bude v tom, že ho dostanete od anonymního dárce. Co to má
znamenat? Tak s tím si budete marně lámat hlavu hodně dlouho. A nepřijdete na to.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Partner
vás hodně překvapí zajímavým návrhem na trávení společného času.
Přestože si zprvu budete myslet
něco o zbytečnostech, nakonec budete souhlasit. A věřte, že se vám to
vyplatí.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Společné finance s partnerem není zrovna
to, z čeho jste momentálně nadšeni.
Máte totiž pocit, že doplácíte na
vztah mnohem víc. Pokud to ale
chcete hodnotit takhle, raději zůstaňte sami.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Otevře se vám vynikající příležitost
na urovnání vztahů s obchodním
partnerem. Okamžitě toho využijte
a dohodněte si nové kšefty. Poslední dobou totiž finančně strádáte,
takže je nejvyšší čas.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Budete mít plnou hlavu starostí
se svým působením v současném
zaměstnání. Jste přesvědčeni, že za
hodně práce dostáváte nedostatečné ohodnocení. Je nejvyšší čas se
ozvat nadřízeným.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Vy
se v nejbližších dnech stáhněte do
ústraní a buďte z ticha. Máte totiž
zřetelnou tendenci „plácnout“ něco
nemístného na nepravém místě.
Pokud si nedáte pozor, ohrozí to
vaši kariéru.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Nic se
vám nebude dařit podle představ
a u všeho se budete vztekat. Nejlepší bude využít ještě posledních pár
dní dovolené a odjet z města pryč.
Urovnejte si své myšlenky a teprve
potom se vraťte.

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

Teekanne ovocný aj 37,5g

39,90

Pickwick ovocný aj 30g

46,90

-

29,90 45,90 (40g) 26,90 (40g)

34,90

Jema ovocný aj 40g

19,90

-

19,90

14,90

14,90

15,90

Pickwick ranní aj 25ks

46,90

-

25,90

34,90

26,90

34,90

55,90

-

39,90 27,50 (36g)

39,90
(25ks)

-

-

-

19,90

14,90

15,90

Lipton erný aj 37,5g
Pigi erný aj 37,5g

Naše
RESUMÉ

29,90 37,90 37,90 (50g) 39,90 (45g)

19,90

24,90

Přichází podzim a s ním sychravé počasí, tudíž hrnek teplého a kvalitního
čaje zároveň se hodí prakticky v každé chvíli. Značku Teekanne zakoupíte nejlevněji v Penny Marketu, pro Pickwick nebo legendární Pigi čaj byste
měli navštívit Tesco, kde můžete přihodit do košíku i značku Jemča. Tu má
společně s Liptonem cenově nejvýhodnější i Kaufland. Pickwick ranní čaj
Ať vám chutná!
nabízí za nejnižší sumu Billa.
Průzkum byl proveden ve středu 26. září.

MUZEUM PROSTJOVSKA, P. O.
ASTRONOMICKÉ ODDLENÍ - LIDOVÁ HVZDÁRNA
OD 1. DO 7. 10. 2018
 NOC VDC probhne v pátek od 18:00 hodin. Uvádíme nový poad „SLUNENÍ SOUSTAVA VE 3D“. Potom následuje za dobrého poasí pozorování hvzdné oblohy. Vstup zdarma.
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Slunce je
velmi klidné. Vstupné 40 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí a ve čtvrtek od 19:30 do 20:30 hodin a dále v pátek po skončení pořadu v rámci Noci vědců. Pozorujeme planety Saturn, Mars a Neptun a také objekty
vzdáleného vesmíru. Vstupné 40 Kč, v pátek zdarma.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „JAK SI MLSNÉ MEDVÍDĚ CHTĚLO
LÍZNOUT MLÍČKA Z MLÉČNÉ DRÁHY“. Vstupné děti 20 Kč, dospělí 40 Kč.
 Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout na začátku všech akcí.

Blokové
ištní
msta
v roce 2018

Také v měsíci říjnu pokračují bloková čištění města.
Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které
na čištění upozorní!
úterý 2. října - blok 45
Moravská - vnitroblok a parkoviště (Krasická - MŠ),
Moravská - vnitroblok - parkoviště (Moravská 83 - 85),
Krasická (nová zástavba, Moravská - Západní), Krasická (Moravská 1-12), Krasická (Moravská - Západní),
Drozdovice (Určická – Krasická)
čtvrtek 4. října - blok 46
Moravská (Krasická - Moravská po parkoviště vnitroblok č. 83), Západní, Moravská - plocha u Galy, Západní – parkoviště, Západní - odbočka ke garážím za ul.
J.V.Myslbeka, Generála Kraváka, Kelčická, Brodecká

Podzimní úklid startuje stejně jako loni v měsíci říjnu. Zahájen bude v pondělí 1. října, počínaje tímto
dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně
jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný
a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů.
Kontejnery - vany budou na místě vždy v určený den, od 15:00 hodin, do naplnění, nejdéle však do 18:00
hodin. Naplňování každé vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad.
Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky)
a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního
odpadu (rumisko, hlína).
pondělí 1. října: sídl. Hloučela – C. Boudy - sídl. Hloučela – A. Slavíčka - sídl. Hloučela – V. Špály - sídl. Hloučela – J. Zrzavého
úterý 2. října: Vícovská – V. Škracha - J.V. Myslbeka u tř. odpadu - B. Šmerala – dál k rybníku
středa 3. října: Waitova – Dr. Horáka – Mozartova - Okružní ul. za hostincem U posledního haléře - B. Němcové
čtvrtek 4. října: Česká - Máchova – Riegrova - Drozdovice – u trafiky
pátek 5. října: Fanderlíkova – u Sezaka - Fanderlíkova – školka - Kpt. O. Jaroše - Za veledromem naproti č.8
Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti FCC Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757
nebo 737 242 185 p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova - Oboru správy a údržby majetku města na tel. 582
329 559 pí. Kovaříková.
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Totožnost roztrhaného hasie

POTVRDILA AŽ PITVA
➢ ze strany 3

O dva dny později už bylo jasno,
pitva skutečně potvrdila identitu
muže, který se stal obětí mohutné exploze. Podle exkluzivního
zdroje Večerníku měl tento muž
v domě manipulovat či dokonce
vyrábět pyrotechniku, navíc
značné zásoby třaskavin už měl
doma. „Je to tak. Buchlo to ve chvíli, kdy měl přítelkyni s dítětem
na návštěvě u babičky a on vyráběl
nějakou pyrotechniku snad pro
oslavu narozenin,“ řekl nám jeden
ze sousedů, jehož dům byl výbuchem nemálo zasažen.
Tato verze by tedy vylučovala
původně předpokládaný výbuch
plynu. Policie se ale o příčině exploze zatím bavit nechce. Ovšem už
to, že tragédii vyšetřuje jako trestný
čin, něčemu napovídá. „Kriminalisté pracují s několika vyšetřovacími
verzemi. Ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu obecného
ohrožení z nedbalosti. Veškeré okolnosti, souvislosti a příčina výbuchu
jsou předmětem dalšího šetření,“
vyjádřila se trochu vyhýbavě mluvčí
krajských policistů. Zároveň ale
dodala, že vyšetřování mohutného
výbuchu potrvá asi hodně dlouho.
„Zajištěné stopy budou zaslány na
odborná pracoviště k provedení expertiz, budou vyžádány znalecké posudky. Jejich vypracování může trvat
několik týdnů, dokonce i měsíců. Na

případu kriminalisté spolupracují
s Kriminalistickým ústavem v Praze,
s Odborem kriminalistických technik a expertíz Krajského ředitelství
policie Moravskoslezského kraje
a s Ústavem soudního lékařství
a medicínského práva při Fakultní
nemocnici Olomouc,“ potvrdila
Marie Šafářová.
A ještě jedna hádanka zbývá
rozluštit, tedy spíše vypočítat.

Zatím nedokončené je totiž
sčítání škod, které výbuch domu
způsobil. „Způsobená škoda dosud
nebyla vyčíslena, ale její výše se
zřejmě řádově bude pohybovat
v milionech korun,“ uzavřela tisková
mluvčí krajských policistů.
Rozloučení s třiatřicetiletým hasičem
se uskuteční ve smuteční obřadní síni
městského hřbitova Prostějov dnes,
tj. v pondělí 1. října, ve 14:00 hodin.

Veřejná sbírka pro rodinu oběti

neštěstí i poškozené občany Mostkovic
Obecní úřad v Mostkovicích a Krajský úřad Olomouckého kraje zřídí
transparentní účty, na které budou moci lidé posílat finanční pomoc domácnostem zasaženým sobotním výbuchem plynu v rodinném domě.
Při tragédii zemřel jeden člověk, další dva byli zraněni.
Tragická událost ze sobotního poledne 22. září vyvolala vlnu solidarity. „Ozývají se nám lidi z okolních dědin, každý chce pomoci,“ uvedl
starosta Mostkovic Jaroslav Peška. Právě proto se obec snažila co nejrychleji zřídit transparentní účet pro veřejnou sbírku. A pomohl také
Olomoucký kraj. „Dlouho jsem zjišťoval veškerá pravidla, protože jsem
to ještě nikdy nedělal, abychom neporušili nějaké předpisy. Teď jsou už
konta u Komerční banky založena a jde o naprosto transparentní záležitost,“ ujišťuje Peška s tím, že škody sice ještě vyčísleny nebyly, ale podle
něj se vyšplhají do milionů korun. Jak se Večerník dozvěděl, lidé budou
moci posílat peníze na dva transparentní účty. Jeden bude určen pro majitele domů v okolí ulice Na Valše, které smrtící výbuch rovněž poškodil.
Druhý je určen pro pětiletého syna oběti exploze.
* finanní pomoc poškozeným v okolí
následkem exploze.
úet Komerní banky 115-8118390207/0100
* finanní pomoc pro syna Peulku,
matku nezletilého a pozstalé.
úet Komerní banky 115-8118330247/0100

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: Ochoz u Konice
č.52 a 15 (vč. č.294, 194, 197, 192, 186, 167)
Dne: 16. 10. 2018 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá Obec: Pivín
oblast: část obce Ochoz: č.p.17, 23, 29, 37, 38, 39, 44, Dne: 22. 10. 2018 od 7:30 do 11:30 hodin. Vypnutá
69, 70, 77.
oblast: část obce Pivín: oboustranně ulice od č. 198
Obec: Želeč
a 199 (vč.č.159) po č. 87 a 80 (vč. č.235). Dále č.158,
Dne: 17. 10. 2018 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá 204, 194, 2018, 209, 71 a 270.
oblast: část obce Želeč - novostavby č.p.244 a parc.č. Obec: Prostějov
K/2105/5 a K/2104/2.
Dne: 23. 10. 2018 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá
Obec: Prostějov
oblast: levá strana ul. Rejskova od č. 15 po č. 29.
Dne: 18. 10. 2018 od 20:55 do 22:00 hodin. Vypnu- Obec: Výšovice
tá oblast: odběratelská trafostanice Prostějov: BILLA Dne: 24. 10. 2018 od 8:30 do 10:00 hodin. VypnuPlumlovská (č. 700003)
tá oblast: odběratelská trafostanice Výšovice ZD
Obec: Konice
(č. 300741).
Dne: 19. 10. 2018 od 8:00 do 11:00 hodin. Vypnutá Obec: Prostějov
oblast: areál ČOV Chmelnice. Odběratelská trafosta- Dne: 25. 10. 2018 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnunice ČOV Konice (č. 701777).
tá oblast: část ul. Komenského č. 14 - 18, Žižkovo
Obec: Vrbátky
nám. 9 a 10, Palackého č. 1 a č. 2 - 10, ul. Podjezd č.
Dne: 22. 10. 2018 od 7:30 do 12:30 hodin. Vypnu- 1, 4 a 6, Poděbradovo č. 13 (pošta).
E.ON Česká republika, s.r.o.
tá oblast: část obce Vrbátky: ulice od č.188 a 180 po

Pondělí 1. října 2018
www.vecernikpv.cz
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ERNÉHO

PROSTìJOVSKý BABYTENIS I DOROST
OPìT NEJLEPŠí V REPUBLICE

Petr KOZÁK

PROSTĚJOV V polovině září se sešla nejlepší družstva v kategorii babytenis opět v prostějovském
Národním tenisovém centru Morava, aby bojem o titul nejlepšího družstva uctila památku Zdenka
Kocmana, dlouholetého tenisového funkcionáře a velkého zastánce tenisu nejmenších. Vítězná trofej
pak k velké radosti zůstala doma. A to nebylo všechno, mistrovský titul totiž získal i dorost TK Agrofert!
Na domácím šampionátu těch nejmenších proti sobě v první den nastoupila
družstva, co ovládla své krajské soutěže. Vítěze v dalších dnech čekaly boje
o medaile s loňskými semifinalisty, poražení si stejný den zahráli o umístění.
V úvodním kole prostějovský tým porazil TK Škoda Plzeň 6:0, v semifinále
TK DEZA Valašské Meziříčí stejným

poměrem a ve finále Memoriálu Zdeňka Kocmana pak TK AGROFERT
přehrál pražskou Spartu 4:2. „Děkujeme rodičům našich malých reprezentantů, bez jejich obětavosti a dokonalé
spolupráce s naším klubem bychom
nemohli dosáhnout takových úspěchů,“ vzkazuje Ivo Šilhánek, šéftrenér
prostějovského mládežnického tenisu.

Tomáš Michálek z AK JF Prostjov

bronzový na M@R
v letecké akrobacii
bezmotorových letadel

Dorostenecké družstvo TK Agrofert
Prostějov vyhrálo mistrovství ČR, které se již tradičně hraje v druhé polovině
září v Praze na Spartě. A právě domácí
celek přemohli mladí Hanáci ve finále.
„Je to další velký úspěch a potvrzení
naší skvělé práce,“ neskrýval spokojenost Šilhánek.
2x foto: internet

echovice hledaly

fotbalové nadje

umístili téměř výhradně českoslovenští
akrobaté. ČR pak byla od počátků akrobatickou velmocí s několika světovými
šampióny, produkcí kvalitních akrobatických speciálů i obecně způsobem
tréninku a výcviku. Specifický přístup
a způsob přípravy nám vždy zajišťovaly
obdiv a uznání doma i ve světě. Navíc
silnou stránkou české akrobacie jsou
nejen výkony sportovců, neboť také
naši rozhodčí patří mezi světovou špičku a účastní se všech mezinárodních
mistrovství, kde jsou považováni za normál kvality hodnocení,“ shrnul Libor
Na záv r došlo i na spolený snímek všech úastník%.
Šebestík, místopředseda Aeroklubu
Josefa Františka Prostějov, na jehož čin- ČECHOVICE Uplynulou stře- nost, ale i talent na umění. Jedna
nost finančně přispívá město Prostějov. du 26. září uspořádal oddíl TJ „zastávka“ byla zaměřena na kresle(son) Sokol Čechovice ve spolupráci ní obrázků se sportovní tematikou.
s Fotbalovou asociací ČR nábo- A věřte, bylo se na co dívat, kromě
rovou akci MŮJ PRVNÍ GÓL. Za sportovních talentů máme v Prokrásného počasí se této akce zú- stějově spoustu nadaných malířů.
častnilo 236 dětí ze čtyř základ- Náborovou akci kromě organizátoních škol a jedné mateřské ško- rů z čechovického oddílu měl pod
ly. Konkrétně se zúčastnily děti „palcem“ okresní fotbalový trenér
z deseti tříd těchto škol: ZŠ a MŠ Matěj Vybíhal spolu s dvanácti poČechovice (3 třídy), ZŠ v ulici mocníky.
Melantrichova (2 třídy), ZŠ Jana „Děti si užily spoustu legrace u staŽelezného (3 třídy) a ZŠ v ulici novišť jako například: přetahování
Dr. Horáka (2 třídy).
lanem, žonglování s nafukovacími baNa fotbalovém hřiště a přilehlé lonky, slalom mezi kužely, střelbou na
V Jarom i se konalo MWR v letecké akrobacii na bezmotorových letadlech (fo„umělce“ čekalo na budoucí mladé malé branky nebo u zmíněného krestografie vlevo), kde prost jovský Tomáš Michálek (na pravém snímku stojí vlevo)
naděje deset stanovišť, kde si děti lení,“ ohlédl se za akcí Josef Sklenář,
získal bronz.
2x foto: Libor Šebestík a Martina Buriánová
vyzkoušely svoji sportovní obrat- sekretář čechovického oddílu.

PROSTĚJOV Člen Aeroklubu Josefa Františka Prostějov, který se věnuje letecké akrobacii na bezmotorových letadlech, uspěl při vrcholné
akci této disciplíny v tuzemském závodním kalendáři. Šlo o Mistrovství
České republiky 2018 v Jaroměři,
odkud teprve osmnáctiletý Tomáš
Michálek přivezl bronz za třetí místo.
Kromě toho dokázal letos už dříve
vyhrát Pohár Moravy 2018 v letecké
akrobacii kluzáků.
„Letecká akrobacie má v ČR dlouhou
a věhlasnou tradici. Mezinárodní organizace CIVA (akrobatická komise FAI)
byla založena v roce 1960 při historicky
prvním mistrovství světa v Bratislavě
a na prvních místech se samozřejmě
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Vstup do nového ročníku Kooperativa NBL zvládli basketbalisté BK Olomoucko na jedničku. Proti Ostravě,
které chyběl rozehrávač Stanojevič,
hlavně v první půli podali nadějný
výkon a naznačili, že se fanoušci
můžou těšit na atraktivní podívanou
v dalších zápasech.
DEBAKL:

Foto: TJ Sokol echovice

Fotbalový nábor Můj první gól
navštívili i hráči druholigového
klubu 1.SK Prostějov Zdeněk Fládr a mistr světa a Evropy v malé kopané Jan Koudelka, kteří si s dětmi s chutí zahráli. „Po téměř třech
hodinách sportování přišlo každému
účastníkovi k chuti malé občerstvení
ve formě balíčku s pitím a čokoládovou tyčinkou,“ přidal. „Chtěli bychom
vyjádřit velké poděkování Fotbalové
asociaci ČR, krajskému a okresnímu
fotbalovému svazu, ředitelům a učitelům ze zúčastněných škol za možnost
uspořádat tento nábor a pevně věří, že
i díky tomuto sportovní dni se najdou
noví borci jako Rosický, Poborský
nebo Čech,“ vzkázal Josef Sklenář.

ZATÍM ŽÁDNÁ SLÁVA

DO PLUMLOVA SE VRACÍ KUŠE

OP T CHYB L JENOM GÓL

Vstup do stávajícího fotbalového ročníku nezastihl hráčky Mostkovic ani Držovic v tak příjemném
výsledkovém rozpoložení, jako tomu bylo zvykem
v nedávné době. Je pravdou, že se výrazně obměnilo složení jejich divizní skupiny a místo dobře
známých soupeřů na podobné úrovni se nyní střetávají s převážně neznámými družstvy patrně vyšší
úrovně, nicméně první čtyři kola nepřinesla příliš
radosti. Mostkovice v nich vyšly bodově zcela naprázdno a vsítily pouze jeden gól, Držovice na tom
nebyly o mnoho lépe, byť neutrpěly tak výrazné
porážky a více se prosadily. Až tento víkend by šlo
zařadit jako první vlaštovku. Mostkovické trápení
ve hře směrem dopředu sice pokračuje a jedinou
střelkyní zatím stále zůstává Hana Ptačníková, která mírnila prohru s Vlkoší na 1:6, nicméně se díky
bezbrankové remíze podařilo umazat alespoň nulu
na bodovém účtu. Ovšem Držovice neuspěly ani
na pátý pokus a po snovém jaru se propadly na poslední místo. O to zajímavější tak bude nadcházející
víkend, v neděli od tří se totiž uskuteční podzimní
hanácké derby.

Nejen v kostelecké sportovní hale či prostřednictvím pořádající Savany na fotbalovém hřišti v Čechách pod Kosířem, ale také v domovském stánku
plumlovských fotbalistů se mohou k závodnímu
zápolení scházet regionální i přespolní kušisté. Právě o tomto víkendu se oddíl SK Plumlov stane hostitelem jednoho z dílů venkovního poháru, v sobotu dopoledne přivítá zástupce všech věkových
kategorií při druhém ročníku Memoriálu Bedřicha
Korbaře. Domácí tým vyšle do boje nejen svou
hlavní hvězdu Bohumila Korbaře, ale mimo jiné
i hned tři kadety mladší osmnácti let, kteří pocházejí přímo z tohoto přibližně třítisícového města.
Tomu nejmladšímu z nich je teprve patnáct. V areálu Borky u Bideleckého rybníka se tak mimo jiné
odehraje i další z regionálních soubojů, neboť právě
domácí se stávají hlavním vyzyvatelem dlouholetých neochvějných vládců tohoto sportu na území
České republiky – Savany KK Kostelec na Hané.
Pustí při střelbě na pětatřicet, padesát a pětašedesát
metrů do popředí i zástupce z dalších moravských
družstev? Odpoví nám sobota.

Celkem čtyřikrát odcházeli hokejoví Jestřábi
z ledu se sklopenou hlavou a prázdnýma rukama,
hned ve třech čtvrtinách případů jim přitom k alespoň jednobodovému úspěchu stačilo vsítit o gól
víc. Proti Benátkám pravda činí konečná ztráta dvě
branky, nicméně pojišťovák padl až v samém závěru při power play. Proti Motoru se téměř podařilo
dotáhnout třígólové manko, proti Rytířům pak
Jestřábi hned dvakrát vedli a ještě do poslední části šli za remízového stavu. Jenže potvrdilo se, že na
Kladně se jim dlouhodobě nedaří, prohráli u něj
všech šestnáct zápasů od roku 2002 a jen dvakrát
z této desítky a půl případů dokázali duel dovést
do prodloužení. Výsledkem tak je současné až
desáté místo s jedenácti získanými body, nicméně
tabulka je stále velice vyrovnaná a za námi navíc
teprve sedmina základní části, současná pozice je
pak právě ovlivněna těmito o fous neúspěšnými
souboji. Stačilo jeden dva zápasy navíc dotáhnout
do pětiminutového nastavení a situace mohla být
výrazně jiná. Hřát může gólostroj proti Kadani
a těšme se na další domácí mače.

Na vydařený první mistrovský víkend nenavázali házenkáři Sokola
II. Prostějov, když před domácími
fanoušky nestačili na soupeře z Kuřimi. A oči pro pláč zůstali i kosteleckým házenkářům, kteří přišli o body
neproměněnou sedmičkou v poslední vteřině.
5ÍSLO:

0

Přesně tolik má výher Haná Prostějov po devíti kolech. Slavný prostějovský tým se ne a ne chytnou
v nové sezóně, což mrzí nejen klub,
ale i fanoušky, kteří poctivě chodí
podporovat svůj tým i v nepříjemných dobách.
VÝROK:

„ZLATO
TENTOKRÁT
VISÍ HODN
VYSOKO...“
Kou prostjovských volejbalistek
LUBOMÍR PETRÁŠ realisticky
zhodnotil ambice desetinásobných mistry eské republiky.

KOMETA:

BARBORA STRÝCOVÁ

Tenistka prostějovského TK Agrofert
Barbora Strýcová si společně s Andreou Sestini Hlaváčkovou zajistila účast
na Turnaji mistryň ve čtyřhře. Při
klání Masters v Singapuru tak půjde
o její premiérovou účast.

Foto: internet

fotbal

KAREL KROUPA

6

ZNÁMKA

MINIŠPÍL

ZNÁMKA

HAPAL
&MACHYNEK
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Viděli jsme zápas dvou rozdílných poločasů. Kdyby Honza
Polák neuklouzl a šel sám na
bránu, mohl se i první poločas
vyvíjet jinak. Po prvním gólu
jsme přestali hrát a byli jak
opaření. V případě úvodní
branky jsme stáli daleko od
hráče a mohli střelu zblokovat,
při druhém chyběla součinnost
krajních hráčů. Pardubice byly
lepší. V druhém poločase vyšla
změna v rozestavení, klíčové
bylo posunutí Martina Suse do
středu zálohy. Tlačili jsme, za
druhou polovinu jsme si bod
zasloužili a jsem za něj rád.
Doma jsme opět neprohráli,
držíme neporazitelnost, výsledek jsme otočili v konci zápasu.
Diváci vidí, že bojujeme až do
konce a doufám, že nás opět
přijdou povzbudit.

Ze zápisníku
pøedsedy
FRANTIŠKA JURY

Prostějov (tok) - Nejstarším dorostencům 1.SK Prostějov se v MSDL
příliš nedaří. Naposledy prohráli
s Karvinou a jsou se sedmi body
třináctí, U17 po remíze se stejným
soupeřem sedmý se sedmnácti body.
Lépe jsou na tom týmy hrající divizi,
U18 je pátý a U16 rovněž sedmý.

Dorost se trápí

VEÿERNÍK

RYCHLÝ

Střídání na počátku druhé půle
a změna rozestavení byly klíčové pro vyrovnání výsledku.
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Üíslo
ZÁPASU
POØADÍ KANONÝRÙ

Jednoduše šlo o souboj domácí
pravé obrany a zálohy proti
levé pardubické stran࣒. V prvním
poloࣂase skonࣂil práv࣒ tento souboj 2:0,
když se zleva prosadili jak Fousek, tak
po n࣒m i ݭelৄstka. Hapal je pংirozen࣒
ofenzivn࣒ lad࣒ný hráࣂ, trenéংi mu
o pংestávce pংipomínali nutnost pomáhat
Machynkovi v obranné ࣂinnosti. Ve druhé
pৄli s vyztužením defenzivy se hra i na
této „front࣒“ zlepšila.

ČELŮSTKA
&FOUSEK

„Kdybychom zúročili dva náznaky šancí v úvodu zápasu, asi bychom se bavili o jiném zápase... Zchladila nás ale hned první střela, kdy to Fousek krásně trefil. Zanedlouho v podstatě
to stejné. To nás v hlavách rozhodilo hodně. Až tak, že jsme v podstatě prohospodařili celý
první poločas. Na jeho konci to vypadalo, jako bychom se setkali třetího ledna na zimní
přípravu po svátcích, tak mi to přišlo. Všechno špatně. O přestávce byla bouřka v kabině, jak
to tak bývá, řekli jsme si, že zjednodušíme hru, což neslo ovoce. To už je poznat podle obrázku hry, že druhý poločas bude úplně o něčem jiném. Pokračovali jsme tak až do závěru
zápasu, podařilo se nám srovnat, dokonce jsme mohli i vyhrát. Jak jsme inkasovali druhý
gól, vzpomněl jsem si na Sokolov, tam byly taky hlavy dole, mohli jsme inkasovat ještě další
branky a bylo by po zápase. Říkali jsme si, že levou stranu mají silnou, jenže oboje to byly
střely ze střední vzdálenosti, a pokud to hráč trefí, je těžké reagovat. Tomáš Janíček dodal
hře po přestávce potřebnou tvrdost a razanci, Martin Sus se posunul dopředu a celkově byla
hra taková silovější. Jak padl vyrovnávací gól? Balón se dostal ke mně, první myšlenku jsem
měl, že budu střílet, pak jsem za sebou uslyšel Šteiglův hlas ‚počkej, počkej, dej mi to‘, tak jsem
hru malinko pozdržel a poslal mu balón do výhodnější pozice. V závěru nás hodně podržel
gólman. Věřil jsem, že v závěru zápas ještě můžeme strhnout na naši stranu. Pokud by
dobře nedopadl ani tento zápas, nějaké stopy v našich hlavách už by to zanechalo. Takhle
se naopak můžeme odrazit k tomu, co nás předtím zdobilo.“
Karel Kroupa, útočník 1.SK Prostějov

aneb pohledem KARLA KROUPY

OKÉNKO KAPITÁNA

V prvním poločase byl častokrát lapen do ofsajdové pasti, stále se ale pohyboval na hrotu
a čekal na svou příležitost. V prvém případě
pak zakončoval sám, ve druhém na sebe
navázal protihráče a posunul do výhodnější
pozice Šteiglovi. „Udělal“ tak obě prostějovské
branky a zásadním způsobem se tak zasloužil
y
o vyrovnání
stavu a zisk jednoho bodu.

PODLE

VEČERNÍKU

HRÁČ
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aktivního fotbalu ze strany domácích se dvěma náznaky šancí, pak
přišlo nepochopitelné vypnutí.
Jakoby všechny okruhy eskáčka
najednou zkratovaly, svěřenci lodivoda Machaly nechodili do soubojů, nedostupovali protivníka, který
nestačil zírat, jak dobře se mu na
Hané hraje. Ofenzivu táhli fotbalisté z města perníku spíše po levé
straně, odkud taky padly obě branky do Brédovy sítě. Trenérský tandem byl jako na trní a ještě v průběhu prvního poločasu se pustil do
rozcvičování Pernackij, který ovšem v předchozím utkání v Sokolově v druhém poločase týmu nijak
viditelně nepomohl.
První změna tedy přišla až během
přestávky, kdy do utkání místo Langera naskočil Janíček a příslušně se
změnilo rozestavení. Náboji utkání
mohl pomoci kontaktní gól a ten
naštěstí pro domácí přišel už po
deseti minutách druhé půle. Najednou to byli Východočeši, kteří se
dostávali do defenzivy, a málokdo
v ochozech pochyboval o tom, že
srovnání ještě může přijít. Na obou
brankách měl svůj podíl Kroupa,
první dal a při druhém si připsal
nezištnou asistenci.
Doslova infarktové parametry měl
závěr zápasu pro dvojici domácích
trenérů. I diváci tajili dech nad několika dobrými šancemi hostí, aby
pak už málem jásali při Koudelko-

Janíéek (v pozadí vlevo) a Polák sledují, jak dopadne b÷žecký souboj Žikola
s pardubickým Tischlerem.
Foto: Tomáš Kaláb

vě prvotřídní šanci v závěrečných
sekundách. Míč létal malým vápnem Pardubic a v tomto případě
velká škoda, že nebyl k dispozici
opakovaný záběr, protože v neuvěřitelném štěstí Pardubic hrála svou
roli možná i ruka bránícího hráče.
Zápas tak skončil zaslouženou dělbou bodů.

Už ve 4. minutě po rozehraném nepřímém volném kopu Hapal od
brankové čáry posunul míč Susovi,
který opravdu těsně minul pravou tyč
Letáčkovy branky. O další čtyři minuty později dostal krásnou přihrávku
do otevřeného prostoru Polák, těsně
před šestnáctkou ale při manévru
podklouznul a bylo po šanci. A tak
gól znamenala první střela na branku
v červeno-bílém provedení. Fousek
si vlevo zpracoval křížnou přihrávku
a střelou na vzdálenější tyč nedal Brédovi šanci – 0:1. Útoky Pardubic se na
domácí svatyni jen valily. Zukal hlavičkoval dobře k tyči, Bréda doslova konečky prstů zachránil situaci. Černý ve
skluzu branku přestřelil. Až levý bek
Čelůstka z rohu šestnáctky do „vinglu“
zavěsil nechytatelně podruhé – 0:2.

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Nechat si soupeře
utéci na dvoubrankový rozdíl není
zrovna nic příjemného. Obdivuhodná byla víra některých fanoušků v kontaktní branku ještě do poločasu, když v té době to vzhledem
k výkonu eskáčka prostě nebylo
myslitelné. Stíhací závod začal až po
přestávce Kroupa, doplnil jej Šteigl
a vše mohl završit Koudelka, jenže
ten v rozhodujícím okamžiku nebyl
dostatečně rychlý a to soupeřům
stačilo.

Domácí byli viditelně otřeseni a na lopatkách, Pardubičtí si na pažitu dělali,
co se jim zlíbilo. Navíc si Polák nazul
nějak klouzavé kopačky, protože po
druhém podklouznutí na středové
čáře pílil dopředu Petráň a Černého
střela šla jen do boční sítě. Pět minut
před přestávkou šla Machynkova navštívenka mimo prostor vyhrazený
třemi tyčemi, na druhé straně měl na
kopačce třetí branku Černý, naštěstí
pro domácí mu střela vůbec nesedla
a míč šel hodně nad branku.
Hned po změně stran prošel odvážně kolem brankové čáry Hapal, přihrál pod sebe na Žikola, míč z jeho
kopačky ovšem vzal obrácenou faleš mimo branku. Rovněž v desáté
minutě, ale druhé půle přišla první
branka domácích; Kroupa konečně unikl ofsajdové pasti, prosadil se
mezi dvěma protihráči a pod vybíhajícím Letáčkem poslal míč do sítě
– 1:2. Po hodině hry pálil Kroupa
z otočky, gólman byl ale na místě.
Fouskovu jedovatou střelu sice Bréda
v rukavicích nezkrotil, ale obrana mu
významně pomohla. Šest minut před
koncem normální hrací doby se začaly dít věci. Nejprve mohl definitivně rozhodnout Fousek, jenže ze své
pozice „sám před brankářem“ byl tak
překvapen, že se nezmohl na efektivní zakončení. Z protiútoku si Kroupa
nenechal míč pro sebe, nabídl jej doleva lépe nabíhajícímu Šteiglovi a ten
za všeobecného jásotu přízemní střelou vyrovnal – 2:2! V tříminutovém
nastaveném čase měli nejprve šance
hosté. Mužík protáhl Brédu, vzápětí
pálil nebezpečně také Fousek, Bréda

opět za cenu rohového kopu zachránil
situaci. V samotném závěru byl v hlavní roli Koudelka, kterého nejprve zázračně vychytal Letáček, další pokus
do prázdné branky odvracel z brankové čáry Čelůstka. Je příznačné, že po
závěrečném hvizdu zůstali na trávníku
polehávat fyzicky i psychicky vyčerpaní hráči obou mužstev...
Statistiky z utkání a výsledkový
servis Fortuna: Národní ligy najdete na straně 26

„Věděli jsme, že to nebude jednoduché utkání, že to bude hodně o soubojích, že to budeme
muset uskákat. Nechytli jsme úplně úvod utkání, kdy jsme měli štěstí při šanci domácích.
Pak jsme se zlepšili, dostali se k míči, sehráli několik pěkných akcí a dali dva krásné góly.
V prvním poločase jsme měli utkání pod kontrolou. Do druhého poločasu jsme šli s tím,
vydržet v tempu a hrát dál svou hru, což se nám dařilo do pětapadesáté minuty. Tehdy
jsme v obraně propadli a pak jsme věděli, že to budeme mít hodně těžké. Domácí hru
maximálně zjednodušili a posílali vysoké míče od vápna, což bylo těžké odvracet. Nakonec
jsme ještě měli šanci Fouskem, z protiútoku bylo srovnáno, pak byl znovu v šanci Fousek,
jenže v úplném závěru jsme mohli prohrát, takže bod bereme. Máme mladé mužstvo, musíme zapracovat na taktice, abychom závěry zápasů odehráli lépe.“

Jaroslav NOVOTNÝ - trenér FK Pardubice:

„Já jsem byl spokojen prvních osm minut, v třetí minutě jsme neproměnili tutovku, Sus
to dal vedle, pak v osmé minutě šel sám Polák, jenže podklouzl. Od té osmé minuty jsme
úplně přestali hrát, z první, ani ne vážnější akce jsme dostali gól, pak podobný druhý. Pardubice byly lepší na míči, zbytek poločasu v našem podání byl hrozný, ubránili jsme snad
deset rohů, neměli jsme odražené balóny, dělal nám problémy pohyb soupeře. O přestávce
jsme museli něco změnit, druhou půli jsme pak začali jinak, byli agresivnější i díky posunu
Suse víc do středu hřiště. Po snížení byla patrná naše touha utkání zvládnout. Poslali jsme
na hřiště dalšího útočníka, hráli jsme jen na tři beky, to pak gól buď dostanete, nebo dáte.
My ho dali, pak měla obě mužstva šanci dát vítězný třetí gól, takže z tohoto pohledu je
remíza spravedlivá na obě strany.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:

POHLEDEM TRENÉRÙ

Eskáÿko zaÿalo hrát až s dvoubrankovým handicapem
1.SK PV
FK PAR 2:2

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

Trenér prostějovského výběru Oldřich Machala neměl pro sobotní
duel na soupisce k dispozici Píchala ani Biolka, oba křídelníci chyběli
kvůli zraněním. Na pravém kraji
obrany tedy dostal příležitost opět
Machynek, v záložní řadě ukázal
kouč na Hapala a Langera. Podle
něj už všichni hráči kromě Langera
dostali příležitost, proto zvolil tuto
novou variantu.
Trenéři Pardubic Novotný s Krejčím
museli řešit rovněž pravého beka,
zápasovou stopku měl totiž Prosek,
který se nechal vyloučit v předešlém
zápase proti Zbrojovce Brno. Na
tomto místě jej nahradil Zukal, v základní sestavě nebyl ani velký talent
pardubické kopané Mužík.
První poločas přinesl osm minut

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství
tví

PROSTĚJOV Tak trochu s ohněm si po většinu prvního
poločasu utkání 10. kola Fortuna:Národní ligy proti
Pardubicím zahrávali fotbalisté 1.SK Prostějov. Výbuch z toho naštěstí nebyl, protože po hladké porážce v Sokolově
by další zaváhání už mohlo spustit neblahou sérii. Druhý
poločas ale ukázal, že eskáčko může hrát proti jakémukoli
soupeři, jen se musí správně chtít.

Domácí vedli o dva góly, nakonec se však o výsledek strachovali

Fotbalisté Prostějova se drží
v tabulce F:NL na sedmém místě
FOTOGALERIE

Pondělí 1. října 2018
www.vecernikpv.cz
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Tomáš
KALÁB

(1:0)

4:0

Branky: 44. Machálek, 48. Dostál,
61. Konupka (p), 75. Coufalík. Rozhodčí: Milar – Štěpánek, Churý.
Žluté karty: 32. P. Koudelka, 40. Z.
Koudelka. Diváků: 130.
Vrchoslavice: Tomek – Trávníček,
Kankovský, Coufalík, Ruber – Dostál, Fialka, Dašek, Machálek – Konupka, T. Hradil. Trenér: Miroslav
Panáček.
Brodek u Konice: Janků – M. Grepl, Možný, Vičar, Blatner – P. Grepl,
Otevřel, P. Koudelka, Z. Koudelka
– K. R. Grepl, Kolář. Trenér: Patrik
Müller
Pohledem trenérů
Miroslav Panáček:
S trenérem se nám bohužel nepodařilo telefonicky kontaktovat.
Patrik Müller: „Do Vrchoslavic jsme
jeli s týmem plným mladíků, protože
jsme měli z utkání se Skalkou jednoho distancovaného hráče a další dva
zraněné. Musím říci, že se mladí hráči
zhostili příležitosti, kterou dostali,
se ctí. Rozhodl zbytečný gól, který
jsme inkasovali do šatny, po nástupu
do druhého poločasu jsme dostali
druhý a bylo po zápase. Domácí nás
převálcovali tvrdostí, takže máme po
dnešku další dva zraněné hráče.“

Sokol Vrchoslavice 1946
Jiskra Brodek u Konice

s emocemi, ale nakonec jsme z něj
vytěžili aspoň, pro nás zlatý, bod.
Domácím se podařilo otočit průběh
utkání, o poločase jsme si říkali, že
pokud na soupeře vyvineme větší
důraz, začne také dělat chyby. Trochu nás srazila třetí branka po brejkové situaci, po níž se domácí trochu
uspokojili. Střídáním jsme oživili hru
a penaltou se dostali zpět do zápasu, dokonce jsme mohli v nastavení
rozhodnout i o třech bodech. I tak si
bodu zvenku velmi ceníme.“

V KOSTCE

však pro hosty skončil na kopačkách
obránce blízko brankové čáry. Nakonec se hosté přece jen dočkali kontaktního gólu. Pět minut před koncem se
po závaru ke skákajícímu míči dostal
hrající trenér Skalky Roman Pinkava
a nádherně placírkou obhodil domácího brankáře Buriánka – 2:1. Kdyby
zápas trval o deset minut déle, možná
by se Skalce podařilo i vyrovnat, ale na
kdyby se nehraje, a tak Nezamyslice
ubránily vedení a tři body ukořistily pro
sebe a pro svoje domácí fanoušky.
Statistiky z utkání a průběžnou
tabulku Přeboru OFS Prostějov
najdete na straně 26

BYLI JSME
U TOHO
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EXKLUZIVNÍ
reportáž

TJ HŠT
S VÍC

Foto: Tomáš Kaláb

3:1

přesnou Grycovu hlavičku do „vinglu“ vyrazil na roh. Hosté se nakonec
prosadili po standardní situaci, kdy
rohový kop využil následnou přesnou
hlavičkou Humpolíček a stanovil tak
konečné skóre utkání – 3:1.

nám herně vůbec nevyšel, byli jsme daleko od soupeře, neAdolf LANGER – TJ Horní Štìpánov:
Z rozhodnutí klubového vedení se vedoucí mužstva k utkání chávali mu příliš prostoru, nenabízeli se spoluhráčům. Soupeř
využil dvě naše chyby. Po přestávce se naše hra přece jen
nevyjadřuje.
zlepšila a po sporné situaci v šestnáctce jsme mohli mít šanci
na kontaktní branku. Vzápětí ale přišla penalta na druhé straně.
Miroslav KRUTOVSKÝ – Sokol Vícov:
„V utkání nám chyběli v obraně dva hráči základní sestavy, což V závěru už jsme jen korigovali výsledek. Celkově se dá říci, že
mělo vliv na naši rozehrávku a přechodovou fázi. První poločas vyhrálo zkušenější mužstvo.“

Pozápasové hodnocení trenérù

tutovku, když byl po centru sám před
brankářem, který reflexivně odvrátil
míč na roh. Suchý se zaskvěl i po dalších situacích, likvidoval třeba přímý
kop Vícova. Ovšem i Drčka na druhé straně se nenechal zahanbit, když

Kapitán Vícova Vávra a Bartlík (é. 11) sledují, jestli Marek Pliska pąipraví soupeąe o míé.
Foto: Tomáš Kaláb
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(1:3)

4:6

ýechovice: Zapletal – Veselý (78.
Hodulák), NČmeþek, Jano, Foret – Wolker (80. Šobr), Koláþek,
Chmelík, Janþík – Kupka, Zatloukal (19. Skoumal). Trenér: Rudolf
Valný.
Pohledem trenérĤ
Miroslav Panáþek: „PĜijel soupeĜ,
který byl hodnČ posílený hráþi ze
svého ‚A‘-týmu. Také se ujal vedení, ale nám se podaĜilo ještČ do poloþasu srovnat. Byl to dobrý zápas,
kdy se hrálo nahoru, dolĤ. V prvním poloþase jsme byli trochu
zaražení, ale ve druhém jsme byli
lepší. Dostali jsme se do vedení,
ale zároveĖ jsme spálili nČkolik tutovek. I soupeĜ mČl nČkolik šancí,
které naštČstí nepromČnil. Musím
tým pochválit za dobrý pĜedvedený výkon.“
Evžen Kuþera - zastupující trenér: „Vcelku jednoduché hodnocení. Zápas byl vyrovnaný a my se
zvládli dostat do vedení po dvaceti
minutách zápasu. Domácí ale ještČ
pĜed koncem poloþasu vyrovnali
a ve druhé pĤli nám dali dva góly.
Poté už to bylo až do konce celkem
v režii domácích.“
Branky: 2., 19. a 72. Bukovec,
85. DvoĜák – 5. a 42. Fialka, 18.,
74. a 87. Špaþek, 55. Richter. Rozhodþí: Antoníþek – Vrážel, Weiser.
Žluté karty: 29. Michalec, 42.
Šmíd, 44. Olejník, 68. DvoĜák, 89.
Alexy – 48. Ryška, 66. Blumenstein. DivákĤ: 100.
Vrahovice: Krþ – Michalec, Vitásek, Šmíd, Olejník – Prucek (79.
J Alexy), DvoĜák, R. Alexy (61.
Klíþ), M. Bukovec – S. Bukovec,
Studený. Trenér: Martin Procházka.
Dobromilice: Prusenovský –
Bako, Rochla, Ryška, Kubíþek
– Václavík, Žondra, Richter (89.
Svozílek), Kratochvíl (54. Blumenstein) – Fialka, Špaþek. Trenér:
Michal Rochla.
Pohledem trenérĤ
Martin Procházka:
S trenérem se bohužel nepodaĜilo
telefonicky spojit.
Michal Rochla: „TČžko hodnotit
takový zápas. Padlo deset gólĤ,
takže pro fanoušky urþitČ atraktivní
podívaná. První poloþas byl vyrovnanČjší, ale ve druhém jsme tahali
za delší konec a vyhráli. Pomohly FK Výšovice
2:3
(0:2)
nám k tomu i dvČ penalty, z nichž TJ Sokol Držovice
jsme jednu promČnili, u další padl
gól z dorážky. Jednoznaþný hráþ Branky: 56. KĜivinka, 72. Peliutkání je náš Špaþek, který nám kán – 32. Srbený, 38. Fiferna, 62.
Zahradníþek. Rozhodþí: Novák –
k výhĜe pomohl hattrickem.“
Procházka, Lasovský. Žluté karty:
Sokol Vrchoslavice 1948 3:1
28. Dostál, 36. a 50. OkleštČk, 85.
(1:1)
Sokol Čechovice B
Fildán – 39. Štverák, 51. Procházka, 85. Valach, 86. Budaj. ýervené
Branky: 43. Hradil, 55. Horák, 75. karty: 50. OkleštČk. DivákĤ: 40.
Coufalík – 18. Janþík. Rozhodþí: Výšovice: M. Škop – Kozdas (32.
NČmec – Krátký, Petrásek. Žluté Fildán), Krajíþek, KrþmáĜ, Oklekarty: 44. Koláþek. DivákĤ: 100. štČk – Olbert (79. Dudík), Dostál,
Vrchoslavice: Tomek – Coufalík, Pelikán, ŠkĤltety – Kaprál (46.
Kankovský, Fialka, Horák – Ho- KĜivinka), J. Škop. Trenér: Michal
lub, Dostál, M. Hradil (38. Konup- Dudík.
ka), Ruber (20. Jurþík) – T. Hradil, Držovice: Menšík – Furmantes,
Machálek. Trenér: Miroslav Paná- Štverák, Valenta, ěehulka – Srbený
þek.
(jč, tok) (65. Apaloviþ), Fiferna (71. Budaj),

Sokol Vrahovice
FC Dobromilice

(1:0)

5:1
Branky: 14. a 80. Karásek, 63.
Bartoník, 74. Filka, 75. Oveþka –
86. Koudela. Rozhodþí: PeĜina –
Vachutka, Kopecký. Žluté karty:
68. Petržela – 23. a 49. Burget, 39.
Koudela. ýervené karty: 49. Burget. DivákĤ: 60.
Skalka: A. Glouzar – Slamenec,
Karásek, Petržela, Chytil (74. Svozil) – Spisar, M. Glouzar, Hýžćal,
Filka – Khýr (46. Sedlák), Bartoník (72. Oveþka). Trenér: Roman
Pinkava.
Brodek u Konice: JankĤ – KoláĜ,
Blatner, Müller, Možný – Z. Koudelka (56. R. Grepl), M. Grepl,
Burget, Sekanina – Procházka, P.
Koudelka. Trenér: Patrik Müller.
Pohledem trenérĤ

FK Skalka
Jiskra Brodek u Konice

ŠĢastný, Valach – Procházka, Zahradníþek. Trenér: JindĜich Skácel.
Pohledem trenérĤ
Michal Dudík: „Ten þtvrteþní
termín nebyl zrovna ideální. MČli
jsme dost práce vĤbec složit sestavu, což se nám ale nakonec povedlo. Držovice se ujaly vedení a byly
vcelku fotbalovČjší, ale ve druhém
poloþase jsme se chytli kontaktním
gólem a i po vylouþení našeho hráþe jsme byli nebezpeþní. Dokonce
se nám podaĜilo opČt snížit, takže
bych Ĝekl, že Držovice nakonec
byly rády, že vybojovaly tĜi body.
Kluky musím pochválit, protože
i v oslabení dĜeli jako konČ a sahali
jsme po vyrovnání.“
JindĜich Skácel: „Zápas, ve kterém jsme byli lepším týmem.
SoupeĜ nám to usnadnil þervenou
kartou, kdy po nČkolikátém faulu
z jeho strany rozhodþí vylouþil jejich hráþe. Rozhodþího bych chtČl
pochválit za to, jak zápas zvládl
a nebál se sáhnout pro karty. KaždopádnČ pĜíští zápas bude tČžký,
protože už teć víme, že nám bude
chybČt nČkolik opor.“

(2:1)

3:1
Branky: 3. Hýsek, 7. Oulehla, 60.
Mojtek – 10. Vodák. Rozhodþí:
ěezníþek – Zatloukal, Klusal. Žluté karty: bez karet. DivákĤ: 30.
Tištín: Koutský – Kyselák (75.
Rehák), Cetkovský, Oulehla (46.
Slavík), Navrátil – SipČna, Hýsek
(70. J. Hanák), Bosák (65. Stanþík), Návrat (85. Kubeš) – Mojtek,
P. Hanák. Trenér: Radim Havlíþek.
Urþice B: Pokorný – Mlþoch, Kadlec, Pospíšil (46. ýajan), Hanzelka – Vodák, Berþák, Šnajdr (65.
Halouzka), Ježek (70. PavlĤ) –
Hýbl (46. Frehar), Antoníþek. Trenér: Karel Vlach.
Pohledem trenérĤ
ZdenČk Oulehla:
S trenérem se bohužel nepodaĜilo
telefonicky spojit.
Karel Vlach: „PĜijeli jsme uhrát

TJ Tištín
Sokol Určice B

Roman Pinkava: „Zaþátek zápasu byl hodnČ vyrovnaný. SoupeĜ
byl rychlý a nebezpeþný, nám
se ale podaĜilo jít do vedení ze
standardní situace. Na zaþátku
druhého poloþasu šel soupeĜ do
deseti hráþĤ, což nám velmi pomohlo. A když se jim zranil ještČ
další hráþ, museli hrát v devíti bez
možnosti stĜídání. V tu chvíli jsme
vzali zápas do rukou a nČkolikrát
skórovali. KoneþnČ jsme ukoĜistili
tĜi body.“
Patrik Müller: „Skalka se brzo
ujala vedení a dobĜe vstoupila do
zápasu. Hráli ale dost tvrdČ, což
rozhodþí toleroval a karty jsme na
konec dostávali my. To vyústilo
v þervenou kartu, která ale byla
oprávnČná za dvČ žluté karty. Poté
se nám ve druhém poloþase ještČ
zranil hráþ, takže jsme zápas dohrávali v devíti a i kvĤli tomu jsme
pak ke konci inkasovali další góly.
Skalka tĜi body tentokrát získala
celkem lacinČ.“

(2:1)

5:2
Branky: 30. a 56. R. Soldán, 40.
Hochman, 62. a 80. Typner – 20.
a 70. Musil. Rozhodþí: Milar –
Procházka, Krátký. Žluté karty:
bez karet. DivákĤ: 78.
Brodek u Pv: Procházka – Stejskal, MasaĜ (81. Vachynský), P.
Soldán, Gamberský – J. Matoušek (65. ZboĜil), P. Matoušek (70.
Smejkal), Hochman, Zatloukal –
Typner, R. Soldán. Trenér: Tomáš
Bureš.
Nezamyslice: Buriánek – Machálek (77. Moler), OšĢádal (46.
Dostalík), Matoušek (22. Špiþka),
Stejkora – Lakomý, Král, KáĖa,
Flajzar – Musil (78. Moravec), PĜidal. Trenér: Vlastimil Michlíþek.
Pohledem trenérĤ
Tomáš Bureš: „Myslím, že jsme
v prĤbČhu utkání byli lepším týmem. SoupeĜ nám dal sice z první šance gól a dostal se do vedení,
ale vzhledem k prĤbČhu hry bylo
jen otázka þasu, kdy výsledek
otoþíme, což se povedlo, dotáhli
jsme zápas do vítČzného konce.“
Vlastimil Michlíček: „Těžko se to
hodnotí, protože jsme udělali spoustu
individuálních chyb, ze kterých nám
soupeř vstřelil tři branky z pěti. Za stavu 3:1 nám rozhodčí nepískl penaltu,
kterou viděli všichni přítomní, ale zápas by to asi stejně nějak neovlivnilo.
Kluci bojovali, to musím říct, ale dopustili jsme hodně chyb, za které jsme
byli potrestáni.“
(jč)

Sokol Brodek u Pv
Haná Nezamyslice

nČjaký pozitivní výsledek, ale po
sedmi minutách jsme prohrávali
o dva góly a podle mČ v tu chvíli
zápas skonþil. Nám se sice podaĜilo snížit a byli jsme technicky lepší
než soupeĜ, ale dvoubranková ztráta hned z úvodu se tČžko dohání.
V TištínČ je navíc menší hĜištČ, na
které nejsme zvyklí, takže i to nám
ztČžovalo hru.“

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

Emoce kolem stąídaéky hostí uklidÿoval hlavní poąadatel.

Tomáš
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pro Večerník

šem Němec napálil břevno vícovské
branky. Už po necelých dvaceti minutách právě domácí kapitán drobnou
nepřesnost napravil. Využil nedůslednosti brankáře Drčky, který podběhl
centrovaný míč, hlavičkou tak otevřel
skóre zápasu – 1:0. Domácí měli stále
iniciativu na kopačkách, soupeř toho
příliš nenaběhal a aktivita přes upozorňování trenéra jej zrovna nezdobila. To se zákonitě promítlo do navýšení skóre, domácí se opět prosadili po
centrovaném míči a přesné hlavičce
(2:0)
Gryce – 2:0. Do přestávky měl ještě
První střelecký pokus si sice připsal po rohovém kopu další dobrou šanci
hostující Bošek, na druhé straně ov- Ščudla, jenže jeho hlavička mířila těsně mimo branku.
Po změně stran průnik Pavla Plisky
zlikvidoval brankář Suchý. Po sporném momentu v domácí šestnáctce
přišel na opačné straně faul na Gryce
a z nařízené penalty zvýšil Němec už
na 3:0. Hosté po přestávce přece jen
zvýšili tempo a Humpolíček propásl

HORNÍ ŠTĚPÁNOV Na předvečer státního svátku svatého Václava
naplánoval svaz dohrávané první kolo okresního přeboru. Mezi
největší taháky patřil určitě zápas v Horním Štěpánově, který hostil
nedaleký Vícov. Jeho trenér Miroslav Krutovský už před zápasem
neoplýval optimismem a dobře věděl proč. Domácí se v prvním
poločase ujali vedení a soupeř jim hru až příliš usnadňoval. Zlepšený
výkon po přestávce nepomohl, domácí kontrolovali zápas a Vícov
pouze snížil deset minut před koncem. Večerník vše sledoval pěkně
zblízka.

Jednoznačný průběh, zbytečné emoce

SKALKOU HORNÍ ŠTĚPÁNOV DRAMA NEPŘIPUSTIL

PąEBOR
pod lupou Veêerníku
PASIVITA VOKRESNÍ
PRVNÍ PŮLI SE ESKÁČKU
NEMUSELA VYPLATIT

milujeme jubileum...

fotbal

MINIŠPÍL
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3. Karel Gryc (TJ Horní Štěpánov)
Jan Studený (Sokol Vrahovice)
Borja Solano Valina (TJ Sokol Držovice)
Miroslav Musil (Haná Nezamyslice)
Jakub Špaček (FC Dobromilice)

8. Pavel Foret (Sokol Čechovice B)
Radek Soldán (Sokol Brodek u Pv)
Tomáš Hradil (Sokol Vrchoslavice 1946)

11. David Abrahám (TJ Horní Štěpánov)
Svatopluk Bukovec (Sokol Vrahovice)
Vojtěch Vávra (Sokol Vícov)
Lukáš Fiferna (TJ Sokol Držovice)

15. Bernard Bošek (Sokol Vícov)
Jakub Mojtek (TJ Tištín)
Patrik Richter (FC Dobromilice)
Jiří Karásek (FK Skalka 2011)
Kristián Koukal (FK Výšovice)
Lukáš Konupka (Sokol Vrchoslavice 1946)

21. René Jurčík (Sokol Vrchoslavice 1946)
Martin Dostál (Sokol Vrchoslavice 1946)
Jan Bartoník (FK Skalka 2011)
Zdeněk Fildán (FK Výšovice)
Zdeněk Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
Petr Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
Jiří Fojt (TJ Horní Štěpánov)
Jan Typner (Sokol Brodek u Pv)
Michal Rochla (FC Dobromilice)

30. Petr Fialka (FC Dobromilice)

9

2. Libor Němec (TJ Horní Štěpánov)

1. Petr Zahradníček (TJ Sokol Držovice)

POØADÍ KANONÝRÙ

6

Sokol Vrahovice VS. TJ Tištín
Tip
Tištín dokáže primárně skvěle využívat domácího prostředí, venku Veèerníku:
se mu už tolik nedaří, přesto je bezesporu zatím nejpříjemnějším
2:3
překvapením tohoto ročníku. Dobré šance má i na půdě Vrahovic.
Jiskra Brodek u Konice VS.Sokol Vícov
Tip
Oba týmy se pohybují okolo středu tabulky, což by mohlo zname- Veèerníku:
nat vyrovnané utkání. Jiskře se ale doma zatím náramně daří, takže
3:2
miska vah by se měla přece jen přiklonit na domácí stranu.
ČELŮSTKA
TJ Sokol Držovice VS. FC Dobromilice
Tip
Šlágr kola, Držovice jsou doma bezchybné, velmi dobrou bilanci ale Veèerníku:
ZNÁMKA
mají venku i Dobromilice. Přestože
nedají kůži zadarmo, favorit by
4:1
měl slavit úspěch.
FK Skalka 2011 VS. Sokol Èechovice B
Tip
Oba týmy se zpočátku sezóny spíše hledaly, body nutně potřebují Veèerníku:
jak domácí, tak i na chvostu tabulky se pohybující rezerva Čechovic.
2:2
Její herní projev má vzrůstající trend a mohl by dosáhnout aspoň na
remízu v základním čase.
FK Výšovice VS. Haná Nezamyslice
Tip
Nezamyslice zatím vykazují nejmenší střeleckou produktivitu, jenže Veèerníku:
na Výšovice po posledních kolech padla nepříjemná deka. Tým
1:0
postrádá elitního střelce a je to znát. Rozhodnout může jediná akce.
HAPAL
TJ Horní Štìpánov VS. Sokol Urèice B
Tip
Utkání s jasně definovatelným průběhem. Domácí ještě ve svém&MACHYNEK
Veèerníku:
malebném prostředí nezaváhali a těžko na tom něco změní rezerva
5:1
ZNÁMKA
Určic. Navíc Štěpánov zdobí střelecká produktivita.
Sokol Vrchoslavice 1946 VS.Sokol Brodek u Pv
Tip
Další velice kvalitní utkání tohoto kola bude k vidění ve Vrcho- Veèerníku:
slavicích. Brodek u PV má překvapivě dobrou bilanci venkovních
3:3
zápasů, takže se dá očekávat bitva do posledních minut, možná
i s penaltovou nadstavbou.

aneb Veèerník pĄedpovídá

PROGNÓZA NA 10. KOLO

Výšovicím se v současné sezóně příliš nedaří, o čemž svědčí předposlední místo v tabulce. V derby s rezervou sousedních Určic sehrály velmi zajímavé utkání, v němž se výsledek přeléval střídavě na jednu i druhou stranu. Když už
to vypadalo beznadějně, školácká penalta dostala Výšovice do zápasu, po
vyrovnání byla ještě šance na všechny body. Jenže šance v nastavení zůstala
nevyužita a penalty rozhodly o pouhém bodu.

FK VÝŠOVICE

SM LÍK

KOLA

Takzvaný „anglický týden“ sednul třetímu týmu tabulky náramně. Během čtyř dnů
rozšířil tento celek konto o šest bodů za impozantního skóre 7:1. Navíc se dvěma
týmy, kterým se na podzim poměrně daří. Jak ve čtvrtek Vícov, tak ani doma Tištín
nestačili na fyzicky dobře disponovaný a konsolidovaný tým. Horněštěpánovští
aktuálně ztrácí šest bodů na zatím bezchybné Držovice a do první trojice přeboru
bude bezpochyby promlouvat.

TJ HORNÍ ŠTÌPÁNOV

ŠAMPI N

KOLA

38

NEZAMYSLICE
SLAVILY HODY VÝHROU NAD
Domácí vedli o dva góly, nakonec se však o výsledek strachovali

Tomáš
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větší šance, protože poté se stala ze
zápasu spíše soutěž v překopávané.
Ani jeden tým nedokázal udržet míč
na svých kopačkách, a už vůbec ne
na zemi. Nákopy létaly z jedné strany
na druhou a hra se více odehrávala ve
středu hřiště než u pokutových území.
Po půlhodině se však domácí opět
mohli radovat ze vstřeleného gólu
a opět jim k tomu pomohl brankář
Skalky Glouzar. Ten totiž zcela ne-

2:1

Roman PINKAVA – FK Skalka 2011:
„Taková naše klasika... První poločas úplně doslova promrháme a dostaneme zbytečné góly a ve druhém začneme
konečně hrát. Ale to už musíme dohánět gólové manko
a nestačí to. Dokud budeme takto nezvládat začátky utkání, tak
nemůžeme vyhrávat. Ke konci jsme dali gól a měli další šance,
ale prospali jsme začátek.“

(1:3)

1:1

(1:2)

2:4

Branky: 14. Zbořil, 61. Soldán z penalty – 23. Varga, 29. Dvořák, 48., 84.
Studený. Rozhodčí: Dömisch – Mašek, Kolařík. Žluté karty: 24. Soldán,
83. Zbořil – 43. Dvořák. Diváků: 38.
Brodek u Prostějova: Dorschner
– Zatloukal, Gamberský, P. Soldán,
Smejkal (48. Hanák) – Crhonek,
Hochman, Typner, R. Soldán – J.
Matoušek, Zbořil. Trenér: Tomáš
Bureš.
Vrahovice: Krč – Petík (87. Kratochvíl), Olejník, Vitásek, Procházka

Sokol Brodek u Prostějova
Sokol Vrahovice

Branky: 11. Foret – 78. Srbený. Rozhodčí: Vodák – Knoll, Mašek. Žluté
karty: 60. Wolker – 16. Menšík. Diváků: 60.
Čechovice: Podešva (46. Nakládal)
– Šobr, Matula, Žídek, Frys – Hodulák, Vybíral, Skoumal, Jančík (66.
Němeček) – Foret, Wolker. Trenér:
Evžen Kučera.
Držovice: Menšík – Štěpánek (65.
Nováček), Štverák, Valenta, Apalovič
– Budaj, Furmantes, Štverák, Valach
– Srbený, Zahradníček. Hrající trenér: Jindřich Skácel.
Pohledem trenérů
Jindřich Skácel: „Utkání bylo celkem podprůměrné, když to tak řeknu. Já se nevymlouvám, když nám
chybí nějací hráči, ale tentokrát nebylo v základu pět hráčů, kteří pravidelně hrají, takže to už bylo citelně vidět,
a to i na kvalitě zápasu. Že nám budou chybět, jsme věděli už dopředu,
takže jsme s tím počítali, ale i tak to
utkání nakonec bylo slabší, což dokazují i remíza a penalty.“
Evžen Kučera:
S trenérem se bohužel nepodařilo telefonicky spojit.

Sokol Čechovice B
TJ Sokol Držovice

(2:1)

4:2

Branky: 20., 66., 75. Kratochvíl, 22.
Špaček – 39. Tesařík, 50. Bošek. Rozhodčí: Peřina – Klusal, Čmela. Žluté
karty: 31. Ryška, 38. Žondra – 50.
P. Pliska, 90. Trnečka, 90. M. Pliska.
Diváků: 100.
Dobromilice: Prusenovský – Bako,
Ryška, Rochla, Václavík – Žondra
(50. Blumenstein), Kubíček, Richter
(80. Šoc), Fialka – Kratochvíl (88.
Obruča), Špaček. Hrající trenér:
Michal Rochla.
Vícov: Brabec – M. Pliska, Světlík
(70. Štuler), Humpolíček, Chytil –
Rozsíval, Tesařík, Trnečka, Zapletal
– P. Pliska, Bošek. Trenér: Miroslav
Krutovský.

FC Dobromilice
Sokol Vícov

– Varga, Dvořák, Prucek, S. Bukovec
– Kučera (73. J. Alexy), Studený. Trenér: Jan Dvořák.
Pohledem trenérů
Michal Jelínek: „V utkání jsme doplatili na špatnou střeleckou produktivitu. Už v prvním poločase jsme šli
několikrát na brankáře v nadějných
situacích, ale vždy jsme mířili mimo
branku nebo trefili brankáře, který své mužstvo bezesporu podržel.
Vrahovice naproti tomu daly z pěti
šancí čtyři branky, takže zaslouženě
vyhrály.“
Martin Procházka: „Hráli jsme
v poměrně slepené sestavě, dokonce
jsme začínali v deseti, protože jeden
hráč se ještě převlékal po návratu ze
zahraničí. Bylo to ubojované utkání,
které jsme potřebovali, a považuji jej
za dobrý odrazový můstek do příštích kol. Šance jsme neproměňovali
i my, zkomplikovali si v druhém poločase situaci penaltou, ale vítězství
jsme udrželi. Děkuji asistentu Vladimíru Krčovi, který mi na lavičce výrazně pomohl, protože nebylo zbytí a
musel jsem jít na hřiště.“

(0:2)

0:4

Branky: 40. Fojt, 43. Gryc, 60. Němec z penalty, 68. Klimeš. Rozhodčí: Sommer – Havlíček, Langer. Bez
karet. Diváků: 45.
Tištín: Koutský – Sipěna, Slavík (68.
J. Hanák), P. Hanák, Hýsek – Rehák,
Mojtek, Kyselák, Stančík – Bosák,
Ro. Návrat. Trenér: Radim Havlíček.
Horní Štěpánov: Suchý – Sígl, Ščudla, Gross, Klimeš (71. Abrahám)
– Bašný (85. Červinka), Němec, Janíček, Rychnovský (77. Veverka) –
Fojt, Gryc (88. Svoboda). Vedoucí:
František Grenar.

TJ Tištín
TJ Horní Štěpánov

Pohledem trenérů
Michal Rochla: „Z utkání jsem měl
obavy, protože Vícov je velmi nepříjemný soupeř, fyzicky dobře disponovaný. Utkání se nám podařilo
nakonec ubojovat. Trochu nás ukolébaly dva slepené góly, na které soupeř
dokázal ještě do přestávky a pak hned
po změně stran reagovat. Bošek nám
dělal problémy s rychlostí, je na tuto
soutěž nadstandardní hráč. Díky hattricku Kratochvíla jsme ale nakonec
brali tři body a jsou pro nás nesmírně
cenné.“
Miroslav Krutovský: „Do Dobromilic jsme jeli s respektem k soupeři, opět jsme neměli kompletní
sestavu. Začali jsme, jak je naším
zvykem, soupeř nám utekl o dvě
branky, ale do poločasu jsme snížili
a o přestávce jsme si řekli, že se zápasem ještě něco uděláme. Podařilo
se nám vyrovnat a měli jsme ještě za
vyrovnaného stavu dvě dobré šance,
kdy jsme šli na brankáře, bohužel
jsme je nevyužili. Naopak z brejku
jsme inkasovali a to byl rozhodující
moment. Za stavu 2:2 bylo zřejmé,
že kdo dál gól, vyhraje. Příští týden
už bychom měli být kompletní a
chceme v Brodku u Konice uhrát
dobrý výsledek.“

3:3

(2:1), pk 4:2

Branky: 21. Bureš, 41., 53. Antoníček – 8. Křivinka, 71. Olbert z penalty, 75. Krčmář. Rozhodčí: Němec
– Klusal, Hudský. Žluté karty: 84.
Muzikář – 53. J. Škop. Diváků: 50.
Určice B: Pokorný – Berčák (69.
Muzikář), Mlčoch, Frehar, Kadlec
– Antoníček (60. Čajan), Hanzelka,
Vodák, Pospíšil – Žáček (15. Bureš),
Šnajdr. Trenér: Karel Vlach
Výšovice: M. Škop – Obručník, J.
Škop, Krajíček, Ryšánek – Baterdene,
Křivinka, Dostál, Krčmář – Fildán,
Škultéty (60. Olbert). Vedoucí mužstva: Michal Dudík.
Pohledem trenérů
Karel Vlach: „Nad Výšovicemi,
které hrají antifotbal, jsme chtěli vyjádřit doma technickou převahu a
vyhrát. Když dostanete gól v osmé
minutě, těžko se zápas otáčí, ale nám
se to tentokrát podařilo. Stěžejním
momentem utkání byla penalta, kdy
jsme faulovali útočníka stojícího zády
k bráně, taková hrubka se nesmí stát.
Soupeře jsme tím posadili na koně a
úplně zbytečně ztratili jeden bod po
dobře rozehraném utkání.“
Michal Dudík: „Šlo o klasické derby

Sokol Určice B
FK Výšovice

Pohledem trenérů
Zdeněk Oulehla st.: „Po čtvrtku
jsme se potýkali se zdravotními problémy u některých hráčů, ‚anglický
týden‘ nám příliš nesvědčí. V prvním
poločase oba týmy nastřelily tyčku,
se soupeřem jsme se téměř poločas
snažili držet krok, ale pak se projevila
větší fyzická vyspělost a kvalita soupeře, který byl aktivní a přehrál nás ve
všech herních činnostech. O výsledku zápasu tak nebylo pochyb.“
František Grenar:
Z rozhodnutí klubového vedení se
vedoucí mužstva k utkání nevyjadřuje.

9. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS

Vlastimil MICHLÍÈEK – Haná Nezamyslice:
„Byly to povinné domácí body. Hlavně v domácích zápasech se
musí body sbírat, takže jsem rád, že to kluci nakonec ubojovali.
Také jsem rád, že se trefili dva naši důležití ofenzivní hráči, což
jim snad pomůže střílet další góly. První poločas byl určitě lepší,
ke konci zápasu jsme byli zbytečně moc nervózní a hráli jsme
až příliš zataženě.“

poslal míč padáčkem do úplně prázdné brány – 2:0. Hostující gólman se
tak nešťastně podepsal pod oba góly
domácích. Bohužel pro diváky to byla
do poločasu poslední větší šance.
Když se po půli vrátili hráči Skalky na
hřiště, byli jako polití živou vodou. Začali být rychlejší, míč drželi na svých
kopačkách a objevily se i tak moc scházející kombinace po zemi. Domácí si
toho byli vědomi a často jim nezbývalo
nic jiného než útoky Skaleckých zastavovat nedovolenými zákroky. Z jednoho takového se po dvaceti minutách
druhé půle zrodil krásný volný přímý
kop v podání Jana Bartoníka, bohužel

Obránce domácích Petr Stejkora se brání pąesile presujících útoéníkč Skalky.
Foto: Jakub èermák

smyslně vyběhl proti Špičkovi, který
dostal míč do prostoru na půlce a měl
volnou k bráně. Vyběhnuvší gólman
proti němu vystartoval skoro až na
půlicí čáru a s tím si Špička poradil
bravurně, z dobrých pětatřiceti metrů

Pozápasové hodnocení trenérù

Jakub
ČERMÁK
Utkání pro domácí začalo přímo pohádkově. Hned ve 2. minutě se hostující brankář Glouzar nedomluvil
s obráncem na převzetí míče, toho se
zmocnil Musil a do prázdné branky
pohodlně zakončil – 1:0. Brankáře
i obránce nechal stát za sebou a ti se
jen marně koukali po sobě navzájem.
To ale byla na půl hodiny poslední

pro Večerník

H NEZ
SKA

NEZAMYSLICE Slunečné sobotní odpoledne přineslo další klání
v nejvyšší okresní soutěži. A tak tentokrát bylo o to slavnostnější, že
v Nezamyslicích panovala o uplynulém víkendu sváteční nálada.
Probíhaly zde totiž hody. A k tomu navíc na trávník vyběhli hráči
domácího „A“-týmu, kteří přivítali Skalku. Utkání 9. kola Přeboru
OFS Prostějov-II. třídy bylo celkově skoupé na velké šance i góly, ale
nepříjemný rozpis zápasů naordinoval oběma týmům dva zápasy
ve třech dnech, takže hráči na obou stranách museli sáhnout hodně
hluboko do svých zásob energie a výdrže. Přesto diváci na nezamyslickém stánku mohli vidět dohromady tři krásné góly a výhru
svého domácího týmu. Večerník se jel na zápas podívat ve svém
pravidelném šlágru.

Fotbalisté Prostějova se drží
v tabulce F:NL na sedmém místě

EXKLUZIVNÍ
reportáž

GLOSA VEĠERNÍKU
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popsal vyrovnání Jan Šteigl

Pondělí 1. října 2018
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Čtyři domácí zápasy 1.SK Prostějov do konce
podzimní části soutěže probíhají ve znamení pomoci potřebným. Klub se totiž rozhodl, že
z každé zakoupené vstupenky
na výše uvedené zápasy daruje
7 Kč, hráči za každý vybojovaný
bod z uvedených utkání darují 777 Kč a celá vybraná částka
poputuje na konto organizace
INZULÍNEK.
A proč zrovna 7 a 777 korun?
Důvod je jednoduchý, tváří celé
akce je totiž Jan Koudelka, který
nosí dres s číslem 7. „Je to jedna
z prvních akcí, kterými chceme

pomáhat těm, kteří to potřebují,“
řekl k připravované akci předseda
klubu František Jura. „Ke klubu
se nepřímo přidá každý z diváků
návštěvou utkání a zakoupením
vstupenky, čím více lidí na zápasy
dorazí, tím více peněz na konto
Inzulínku poputuje. Před velkou
návštěvou určitě vzroste i motivace
hráčů na zisk bodů a s tím spojené
další peníze na konto organizace.
Proto neváhejte a v hojném počtu
přijďte podpořit jak naše fotbalisty,
tak dobrou věc,“ vzkazuje Jura.
Po Pardubicích takto proběhnou
duely proti Vítkovicím, Varnsdorfu
a Třinci.
(red)

Klub a hráài „A“-týmu
podporují dobrou vîc

Foto: archiv Veéerníku

Jednoznačný průběh, zbytečné emoce

kou směrem dolů by se tak mohl velmi
nepříjemně rozjet. Že se tak nestalo,
je zásluha dobrého střídání trenéra
Machaly. Ten totiž poslal na stopera
uzdraveného Janíčka a Suse posunul
na post defenzivního záložníka, kde se
mu náramně daří. Záloha konečně získala na důrazu a začala vyhrávat souboje. Tím začala také nabízet balóny
do útoku a vše dohromady vytvářelo
tlak na soupeře. A z toho plynuly vyrovnávací branky.

BYLI JSME
U TOHO

Na Táborsko nemá z předminulé
sezóny eskáčko nejlepší vzpomínky.
Zatímco na jaře venku prohrálo už
v době jistého sestupu jednoznačně
0:3, na podzimní domácí utkání si
prostějovští fanoušci dobře pamatují.
Rozhodčí Dresler tenkrát předvedl
v samotném závěru utkání za nerozhodného stavu 2:2 unikátní šarádu,
která vedla až k odpískání penalty a vítězství hostí.

Toma – Hasil, Navrátil, Šandera,
Březina - Ch. Frýdek (84. Kopřiva),
M. Kučera, P. Pilík (16. Pouček), Nerad, Pfeifer (77. Klusák) – Musiol (73.
Ndiaye).
(tok)

VS.

Tým, který letos vede Kamil Tobiáš, za- a tak Táborsko si v probíhajícím ročníku
čal sezónu dvěma úvodními porážkami připsalo již šestou prohru.
a chytl se až ve třetím zápase proti Vít- Do utkání nastoupilo v tomto složení:
kovicím. Následovala porážka s Jihlavou,
dvě remízy, domácí překvapivá porážka
s Chrudimí, na Zbrojovce a remíza doma
s Budějovicemi, které si trenér Tobiáš
velmi cenil. V souboji dvou posledních
celků zavítali Jihočeši v neděli dopoledne
na Žižkov a pro oba celky bylo fakticky ve
hře šest bodů. Lépe vyšel zápas domácím

www.
vecernikpv.cz
nebo na
www.
1skprostejov.cz

ƔƔ více informací
ƔƔ více ohlasĤ
ƔƔ více fotograí, videí

1.SK Prostìjov

PROSTĚJOV „Je těžké naskočit do zápasu, když je
vlak rozjetý, někdy se člověk
chytne, někdy ne. Tentokrát
se to povedlo,“ usmíval se po
sobotním utkání (1.SK Prostějov . Pardubice 2:2) střelec
vyrovnávací branky Jan Šteigl, který nepatří ke stálicím
základní sestavy.
Tentokrát naskočil do utkání
čtvrt hodiny před koncem,
kdy gradovala snaha o vyrovnání. „Kluci se naštěstí v druhém poločase po nepříjemném úvodu zvedli, takže jsem
měl trochu obavy, abych jim
to nepokazil. Jsem rád, že se
mi nakonec podařilo dát vyrovnávací gól,“ popsal pocity,
kdy vbíhal na hřiště, rychlonohý záložník. A jak vlastně
branka padla? „Karel si naváděl balón a navázal na sebe
dva hráče. Zasprintoval jsem
kolem něj, zařval jsem si, on
mi balón posunul a já jsem levačkou uklidil míč do sítě.“
Na hřišti samozřejmě prožil
i hektický konec zápasu. „Závěr
byl nádherný pro diváky, nervy
pro nás a naše kouče. Když bojujete, dá se zápas otočit během
pěti deseti minut. Jde jen o to
nepřestat makat. Škoda poslední minuty, byla by to úžasná
třešnička na dortu,“ jen trochu
zalitoval Šteigl.
(tok)

ƔƔ Nastupoval jste v poločase za
nepříznivého stavu i obrazu hry,
což jste asi ve své kariéře zažil několikrát. S jakými pocity jde hráč na
trávník?

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
NÍ
rozhovor

„Na jednu stranu to je nepříjemné, ale
na druhou zase člověk nemá co ztratit.
Prohrávali jsme 0:2 a v té pozici jsme
v druhém poločase mohli jen získat.
Už nebylo na co čekat, museli jsme hrát
dopředu, to se nám nakonec vyplatilo.“
ƔƔ Jak jste se cítil po déletrvající
absenci, loket je v pořádku?
„Musím zaklepat, že loket drží. Jednou
jsem na něj spadl, což byl takový test,
a jsem rád, že vše je v pořádku. Sice už
dva týdny trénuji, ale přece jen trénink
a ostrý zápas je něco jiného.“
ƔƔ V čem jste viděl důvod markant-

PROSTĚJOVOdzápasuprotidalšímuvýchodočeskému
soupeři Hradci Králové do hry nezasáhl, protože léčil
vykloubený loket. Dva týdny už stoper Tomáš Janíček
(na snímku) trénoval a čekal na příležitost nastoupit do
utkání, která přišla o přestávce duelu 10. kola Fortuna
Národní:ligy s Pardubicemi.

ního zlepšení v druhém poločase?
„Do desáté minuty to z naší strany šlo,
měli jsme i dvě šance. Od té doby, co
jsme dostali gól, nás Pardubice přehrávaly. Vepředu jsme neměli odražené
balóny, souboje jsme třeba i vyhráli,
ale nikdo si nešel pro odražený míč.
Když nemáte ve hře odražené balóny,
tak vás soupeř přehrává. Tohle se časem zlepšilo a bylo to na změně obrazu hry patrné.“
ƔƔ Ve snaze o vyrovnání se hraje
vabank na tři obránce. Jak se vám
hrál závěr zápasu z pozice stopera?

“

„Za stavu 1:2 jsme stáhli hru na tři
beky, po vyrovnání jsme opět přešli
na čtyři. Euforie z vyrovnání nás samozřejmě hnala kupředu, několikrát
nás podržel brankář, v úplném závěru jsme mohli brát tři body my, takže
remíza je nakonec spravedlivá, i když
fotbal spravedlivý není.“
ƔƔ Bod je jedna věc a otočení zápasu po nepříznivém průběhu druhá.
Jak moc to je důležité?
„Ano, toho si ceníme zvlášť po tom
prvním poločase a jistě to bude mít pozitivní vliv do dalšího průběhu sezóny.“

Musím zaklepat, že loket drží.
Jednou jsem na něj spadl, což byl
takový test, a jsem rád,
že vše je v pořádku.

hodnotil utkání stŐídající
Tomáš JANÍþEK

Foto: Josef Popelka

„Remíza je spravedlivá, i když fotbal není,“

PROSTĚJOV Stejně jako v případě
cesty do Českých Budějovic vyrazí
výprava 1.SK Prostějov k utkání
s Táborskem už v neděli ráno, aby
měli hráči po obědě před zápasem
čas na oddech. Tentokrát je čeká papírový outsider, který se před zatím
posledním kolem dostal až na samé
dno tabulky. Jenže Táborsko před
lety málem aspirovalo i na postup
do první ligy.

Do Sezimova Ústí na celou neděli

V tabulce druhé nejvyšší soutěže
zůstává 1.SK Prostějov i po desátém
dějství na sedmé příčce, a to i přes nečekaný zisk bodu Varnsdorfu v Brně.

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

BYLI JSME
U TOHO

Při zpětném promítnutí průběhu
utkání se na jazyk dere cosi o útěku hrobníkovi z lopaty. Kdyby totiž
výkon eskáčka pokračoval stejně
zoufalým představením i v druhém
poločase, nejenže by to znamenalo
první domácí porážku, ale také druhou prohru v řadě, dokonce třeba ještě
i s nulou na straně vstřelených branek.
Navíc ani další utkání v Sezimově Ústí
nebude vzhledem k postavení Táborska vůbec jednoduché, a výtah tabul-

TOMÁŠ KALÁB

„Zařval jsem si na Karla a dal gól,“
OKRESNÍ
PąEBOR
pod
lupou
Veêerníku
připravila sportovní redakce Večerníku

PASIVITA V PRVNÍ PŮLI SE ESKÁČKU NEMUSELA VYPLATIT
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fotbal

10. kolo: 1.SK Prostějov – Vítkovice
1919 (sobota 6.10., 10.15, Silný – Šamaj, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
– STARŠÍ:

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SK. „B“:
6. kolo, neděle 7. října, 15.00 hodin:
Držovice – Mostkovice (Popelák).

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „B“:
10. kolo, neděle 7. října, 15.00 hodin: Brodek u Konice „B“ – Kostelec
na Hané „B“, Přemyslovice – Plumlov
„B“, Otinoves – Zdětín, Kladky – Protivanov „B“, Ptení – Hvozd, Čechy pod
Kosířem volno.

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „A“:
Dohrávané 4. kolo, sobota 6. října, 15.00 hodin: Nezamyslice „B“
– Želeč (10.00), Němčice nad Hanou „B“ – Otaslavice „B“ (sobota
6.10., 15.00, hřiště Tvorovice), Olšany u Prostějova – Biskupice, Kralice
na Hané „B“ – Brodek u Prostějova
„B“ (neděle 7.10., 15.00), Pavlovice
u Kojetína – Bedihošť (neděle 7.10.,
15.00).

10. kolo, sobota 6. října, 15.00 hodin: Brodek u Konice – Vícov, Držovice – Dobromilice, Skalka – Čechovice
„B“ (hřiště Pivín), Vrahovice – Tištín,
Horní Štěpánov – Určice „B“ (neděle
7.10., 15.00), Vrchoslavice – Brodek
u Prostějova „B“ (neděle 7.10., 15.00),
Výšovice – Nezamyslice (neděle 7.10.,
15.00).

PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
10. kolo, sobota 6. října, 15.00 hodin: Smržice – Nové Sady „B“ (Vachutka – OFS, OFS), Jesenec – Slatinice (Hruboš – Horák, OFS).

SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
10. kolo, neděle 7. října, 15.00 hodin: Mostkovice – Radslavice (sobota 6.10., 15.00, Bašný – Kopecký,
OFS), Klenovice na Hané – Tovačov
(sobota 6.10., 15.00, Labaš – Lasovský, OFS), Jezernice – Kovalovice
(10.00, Hrbáček – Januš, Rosskohl),
Němčice nad Hanou – Újezdec (Lizna – Kryl, Hruboš), Pivín – Otaslavice (Jílek – Straka, Lasovský),
Troubky – Haná Prostějov (Novák
– Pytlíček, Dokoupil).

10. kolo, sobota 6. října, 15.00 hodin: Kojetín – Protivanov (Kučera
– Majer, Čampišová), Beňov – Kostelec na Hané (P. Brázdil st. - Kaňok,
Stloukal), Určice – Čechovice (Hampl – Kylar, Štěpán), Brodek u Přerova
– Plumlov (neděle 7.10., 15.00, Šteier
– Kašpar, Bašný), Lipová – Bělotín
(neděle 7.10., 15.00, Milek – Molík,
Aberle).

ALEA SPORTSWEAR 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
10. kolo, neděle 7. října, 15.00 hodin: Konice – Náměšť na Hané (Motal
– Vedral, Winkler).

10. kolo, neděle 7. října, 10.00 hodin: 1.HFK Olomouc „B“ – Kralice na
Hané (Konečný – Sedláček, Slota).

CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:

11. kolo: Táborsko – 1.SK Prostějov
(neděle 7.10., 16.00).

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
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1:1

PK 4:2

té, kteří převzali iniciativu, stali se
aktivnějšími a vypracovali si několik
dobrých šancí, které bohužel neproměnili. „Celé utkání bylo hodně vyrovnané. Byl to spíš bojovný fotbal
než technický, hodně o bojovnosti.
První poločas jsme byli lepší na míči
a dokázali si vytvořit několik slibných
šancí, kdy například Roman Kamený
netrefil prázdnou branku. Poté se
dostal do šance Knoll po krásné přihrávce Kameného,“ popisuje průběh
utkání trenér Ullmann. Domácího
brankáře Axmana nepřelstili hosté
ani po volném přímém kopu. „I stan-

si ty body vybojovali po zásluze,“ usmál
se. Po zápase našel slova chvály pro svůj
tým, tak i pro soupeře. „Jak jsem řekl,
Šternberk má nadstandardní hráče na
tuto soutěž, ta kvalita tam je opravdu vidět. O to víc jsme se soustředili při penaltovém rozstřelu.“ Sám hrající trenér
si postavil míč na pokutový puntík. „Ve
finále jsem šel přes zranění svalu kopat
penaltu i já a jsem rád, že se to povedlo,“
vylíčil Kobylík. K dalšímu bodu z rozstřelu nebylo potřeba ani kopat všech
pět pokusů, jelikož hosté proměnili pouze dva pokusy, a tak po vysoké prohře
přišla vzpruha v podobě vybojovaných
dvou bodů. „Nehráli jsme ani tak kvalitně, jako spíš srdcem, kluci bojovali a já
jsem moc pyšný na ten tým, který vedu,“
má radost lodivod Kralic.
Body mohou Kralice potvrdit o tomto
víkendu na horké půdě B týmu 1.HFK
Olomouc. „Body chceme získat pokaždé,“ předesílá nažhavenost David Kobylík.
(jč)
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

hráli trpělivě, protože to utkání mohly rozhodnout jediná chyba a jediný
gól. Poté jsme prostřídali a v tom
jsme měli šťastnou ruku, když jsem
vystřídal Kameného za Lišku a ten se
odměnil po pěti minutách gólem, kdy
si krásně střelou obhodil brankáře ke
vzdálenější pravé tyči. Soupeř nás poté
zatlačil, nastřelil i dvě tyče a nebyl mu
uznán gól z ofsajdu, který ale opravdu
byl,“ popsal Večerníku napínavý závěr
Ullmann. „Musím pochválit obranou
řadu, která fungovala výborně a pomohlo nám dnes i štěstí,“ dodává. (jč)
Konice může tři body potvrdit tuto
SK BlkoviceLašany
Sokol
Konice

Branky: 82. Liška. Rozhodčí: Kundrát – Šafařík, Horák. Žluté karty:
bez karet. Diváků: 200. Sestava Konice: Zapletal – Blaha (24. Drešr), F.
Bílý, Procházka, L. Bílý – Paš, Kořenovský, Širůček, Krása – Kamený (77.
Liška), Knoll (70. Tichý). Trenér:
Petr Ullmann.
(jč)

0:1
(0:0)

neděli od 15:00 hodin na domácím
hřišti proti Náměšti na Hané.

PROSTĚJOVSKO Smržice dál uzavírají„B“ skupinu I.B třídy Olomouckého KFS. Proti Kožušanům byly velice
blízkokpohodlnémuvítězství,nakonecnemajínic.LépesevedloJesenci,jenžsidovezldvabodyzMoravského
Berouna a je šestý s dvoubodovou ztrátou na druhé Nové Sady„B“, soutěži dál neohroženě kraluje Olešnice,
která i díky dalšímu zásahu exkonického Martina Kováče zdolala svého největšího pronásledovatele 5:3.

dardní situace byly z naší strany nebezpečné, když se dobře do míče
opřel Krása. Soupeř hrozil spíše
z brejků,“ prozradil trenér.
Po dlouhém zranění zahrál výborně
Filip Drešr, který sice stále dohání tréninkové manko, ale zápas odpracoval
výborně. „Jsem rád, že si neobnovil
zranění a zápas odpracoval, když musel bezpodmínečně naskočit do zápasu,“ má radost lodivod Konice.
Ani druhá půle nevypadala tak, že by
přinesla vítěze. Chleba se nakonec
lámal až úplně ke konci zápasu. „Do
druhé půlky jsem nabádal hráče, aby

Konice udolala Bělkovice
nejtěsnějším výsledkem

po vítězství. I když měl skoro po celý
zápas soupeř kvalitu na své straně, my
jsme si šli za výsledkem, kdy jsme se
vůlí a organizovaností dostali hned do
vedení. Nicméně soupeř měl ve svém
týmu individuality, které mají zkušenosti i z vyšších soutěží, takže se jim podařilo srovnat,“ zhodnotil průběh utkání trenér David Kobylík. „Hráli jsme
zodpovědně a po poslední prohře jsme
k tomu přistoupili úplně jinak. Jak je
ten fotbalový pánbůh spravedlivý, když
jsme minule dostali pětku, tak teď jsme

ŠTERNBERK NA PENALTY

KRALICE PŘEMOHLY

Moravský
Beroun
Jesenec
– Dzbel

mala koncovka. Ani jeden tým nechtěl
udělat chybu, která by ho stála obdržený gól, a tak nejvíce vytížené byly
dobře postavené obrany obou soků.
I přes menší tlak domácích si Jesenec
pod vedením Petra Tichého vypracoval díky dobré kombinaci gólovky i ve
druhém poločase, ale štěstí tentokrát
nebylo přáno, a tak diváci na stadionu
v Berouně gól v normální hrací době
bohužel neviděli. Na řadu se tak dostaly u většiny hráčů neoblíbené penalty. S těmi si nakonec lépe poradili
hosté, kteří tak ukořistili důležitý bod
na půdě těžkého soupeře a připsali si
další zářez do série bez prohry.

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

5:4
(1:3)

TJ Sokol
Kožušany
TJ
Smržice

„Já k tomu zápasu nic moc nemám.
Snad jen že jsme neproměnili žádné
šance, protože jinak jsme mohli vést
v prvním poločase klidně o tři góly.
Každopádně tři body z venkovního
zápasu se cení, zvlášť proti soupeři,
který hrál minulou sezónu vyšší třídu.
My teď máme dobrou šňůru utkání,
takže u nás panuje spokojenost.“

stižení, ztratili velice nadějně
rozehrané utkání v Kožušanech.
Ještě dvacet minut před koncem
vedli na okraji Olomouce o tři
branky, ani stav 4:1 jim ale k bodům nepomohl. V nervózním
duelu s celkem třemi červenými
kartami zavelel k obratu exprostějovský Martin Soušek a celkově
dvakrát se trefil i domácí kapitán
David Rozehnal, někdejší odchovanec Sigmy a bývalý hráč Brug,
Paris SG, Newcastlu či Lille, jenž
se v osmatřiceti letech vrátil tam,
Svěřenci Petra Gottwalda, jenž kde s fotbalem před třemi dekánebyl po utkání už tradičně k za- dami začínal.
(jim)

Branky: 10. a 77. D. Rozehnal, 72.
Soušek, 75. a 87. Thomas – 15.
a 22. Kiška, 29. Luža, 66. M. Studený.
Rozhodčí: Novák – Dokoupil,
Brokeš. ČK: 68. Pučálka – 82.
Luža, 87. Kiška.
Sestava Smržic: Volf – Š. Verner,
Klus, Augustin, Kiška, Vařeka,
Luža, Kotlár, M. Studený (75.
Tomiga), Pleva, Jamrich (62. M.
Verner).
Trenér: Petr Gottwald.

1
4

DRŽOVICE, PROSTĚJOV Nedaří
se a nedaří. V posledním jarním kole
uplynulého divizního ročníku si držovické fotbalistky doma poradily
s Mutěnicemi 4:1 a i díky tomuto výsledku se umístily v konečné tabulce
před svými mostkovickými sokyněmi, teď na podzim však stejnému
soupeři navlas stejným poměrem
podlehly. Po pěti kolech se tak právě
Držovice ocitly na úplném chvostu
„B“ skupiny Moravskoslezské divize
žen.
Tým z těsného sousedství Prostějova
sice nastřílel už tři branky a není v této

DRŽ
MUT

statistice nejslabší z devítičlenného
startovního pole, ovšem na jakýkoliv
bodový zisk zatím čeká marně. Proti
Brumovu, Vlkoši, Holešovu ani Uherskému Brodu se s body příliš nepočítalo, avšak proti dalšímu jihomoravskému soupeři už byl apetit výraznější.
Domácím hráčkám se nevydařil už
vstup do utkání a hned ve dvanácté
minutě otevřela skóre hostující Lenka
Lamáčková, o dalších dvacet minut
později se poprvé v utkání prosadila
Monika Jakubčíková. Nejzkušenější
z držovické ekipy Soně Malinkové se
sice gólem do šatny podařilo snížit,
leč na zvrat či alespoň bodovou dělbu
přeci jen nedošlo.
Definitivní rozuzlení přišlo přibližně
v polovině druhého dějství. Nejprve

se za zády Venduly Langerové podruhé ocitl míč po zakončení Jakubčíkové, ani ne o pár set sekund nato dala
konečnou podobu výsledku Hana
Svobodová. Domácí o další korekci už
nic nezměnila, a zatímco hosté si po
zdolání Březnice a Uherského Brodu
připsali třetí výhru, domácí soubor
na svůj první podzimní úspěch stále
čeká.
Nejbližší příležitost dostanou fotbalistky TJ Sokol Držovice v sobotu odpoledne. Přesně v 15:00 hodin začne
jejich očekávané derby s Mostkovicemi, které zatím také neprožívají nejúspěšnější ročník a marně vzpomínají,
kde že loňské sněhy jsou...
(jim)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis MSDŽ najdete na straně 26

Ženské regionální derby bývá vždy bitva jako emen, nejinak tomu bude i v ned li.
Foto: archiv Ve"erníku

Držovice klesly po Mutěnicích na poslední místo
V neděli je na programu VELKÉ DERBY

Rozhodčí: Šerý – Borůvka, Labaš.
Žluté karty: 46. Kraus, 57. Lacman.
Diváků: 55.
Sestava Jesence: Kýr – Žouželka,
Burian, Jurník (89. Ošlejšek), Horák
– Poles, Čížek, Navrátil, Křeček (74.
Laštůvka) – Tichý, Bross. Trenér: Petr
Tichý starší.
Začátek utkání s papírově těžším soupeřem zvládl Jesenec dobře, dokonce
se dostal do několika gólových šancí,
kde ale hráče hostujícího týmu zkla-

na PK 4:5)

0:0

Jesenec zvládl penalty, Smržice srazil David Rozehnal

I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

KONICE, PROSTĚJOV Devátým
kolem pokračovala ALEA sportswear I.A třída Olomouckého KFS,
v níž za prostějovský region statečně bojuje Konice. Svěřenci kouče
Ullmanna tentokrát vycestovali na
půdu Bělkovic s touhou získat tři
body. To se nakonec povedlo, zápas
se ale změnil ve velký boj o každý
míč, hlavně pak o tři body, které
budou důležité v konečném zúčtování.
Zápas byl od prvních minut velice
vyrovnaný a ani jedno mužstvo nechtělo udělat chybu. Byli to ale hos-

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV Devátým kolem pokračoval
Clean4you krajský přebor, v němž
na kralický domácí stánek přijel tým
ze Šternberka. Domácí museli hodně
rychle zapomenout na minulý zápas
s Opatovicemi, kde dostali pětku,
a soustředit se na získání bodů doma.

KRA
ŠTE

Ani Šternberk za sebou neměl dobré
vzpomínky na předchozí dějství, tudíž bylo jasné, že oběma celkům jde
o moc.
Hned v úvodu se strhla gólová smršť,
když už ve 4. minutě otevřel účet zápasu Prokop a poslal domácí do vedení
– 1:0. Ovšem pouze na šest minut, to
totiž za hosty snížil Zifčák – 1:1. Zápas
se pak změnil v taktickou bitvu, kdy ani
jedno mužstvo nechtělo udělat chybu,
kterou by soupeř potrestal. „Mužstvo
ukázalo naprostou semknutost a vůli

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ
PŘEBOR:
K

PROSTĚJOVSKO Na čele„B“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS se nic nemění, i po devátém kole vévodí čtrnáctičlennému pořadí fotbalisté Lipové o bod před Plumlovem. Lídr si poradil v derby s Kostelcem
na Hané a naplno se podařilo bodovat také již vzpomínanému Plumlovu doma proti Slavonínu, Určicím
v Dubu a rovněž Protivanovu proti Beňovu, přestože se opět musel do branky postavit místo zraněného
Milana Pitáka obránce Marek Pospíšil. Čechovice zdolaly Kojetín až 9:8 na penalty.

SK
Protivanov
FC
Beov

PROSTĚJOVSKO Výsledkově vydařený víkend má za sebou většina z šestice regionálních mužstev
v „A“ skupině I.B třídy Olomouckého KFS. Hned v sobotu odpoledne si otaslavický nováček vyšlápl
na favorizované Klenovice na Hané, na druhý den dopoledne uspěl vedoucí Pivín na půdě poslední
Hané Prostějov. Už potřetí za sebou se podařilo naplno bodovat taktéž Němčicím, po Želatovicích„B“
a Jezernici to odnesly Kovalovice, po penaltovém rozstřelu uspěly Mostkovice na trávníku Újezdce.

2:1
(2:1)

„Jsou to pro nás cenné a důležité tři
body, této výhry si velice vážíme.
Hosté se rychle ujali vedení, nám se
ale vzápětí podařilo kontrovat a ještě
do poločasu otočit zápas. Druhou
půli jsme pak zvládli bezchybně. Defenziva pracovala bezchybně a škoda
jen, že jsme nevyužili některý z pěti
brejků, mohli jsme rozhodnout už do
sedmdesáté minuty. Šli jsme dva na
jednoho i sami na brankáře a nedali
jsme. To bolí, ale ne tolik, protože
jsme vyhráli. Zatím jsme stále nemohli chytat, ale Marek se rozchytal
a není to náš hlavní problém. Tlačí
nás jiné posty, kde bychom potřebovali možnost alternace. Jsem ale
rád, že nám drží obrana. Utkání jsme
odehráli dobře po taktické stránce.
Zahustili jsme střed a pohlídali jsme
si jejich dva nebezpečné hráče. Doufám, že i fanoušci byli spokojeni. Herní projev sice není optimální, ale ani
špatný a zdobí nás, že hrajeme srdíčkem.“
(jim, jč)

Hodnocení trenéra Protivanova
Milana Pitáka:

„Byly to dlouhé penalty, až na jednoho
hráče šli všichni. Jsem ale zklamaný, že
jsme nevyhráli za tři body. S odstupem
musím hráče pochválit za první poločas,
jasně jsme dominovali, byli jsme nebezpečnější, měli jsme tři čtyři jasné tutovky
a soupeř až na jednu standardku nic. Jenže šance nedáme a místo jednoduššího
zápasu si to zkomplikujeme. Ve druhé
půli jsme vypadli z role, nebyli jsme už tak
dominantní, chyběla nám kvalita. Přesto
ale šel Chmelík sám na gólmana. Je to
škoda. Oni pak sice byli opticky lepší, měli
ale jen jednu příležitost, z níž dali gól. Mrzí
mě rozdíl v našich výkonech, je to jako
den a noc, o tři body jsme se ale připravili
v první půli. Mít takovou produktivitu
jako soupeř, máme o šest bodů víc a na
tabulku se nám dívá ještě mnohem líp.
Musíme si to rozebrat a zkoncentrovat se
na dul v Určicích. Bude mít nádech derby
a je v našich schopnostech je potrápit.“

Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

Branky: 9. Grmela, 38. Milar – 4. Navrátil. Rozhodčí: Chládek – Opravil, P.
Brázdil ml. Žluté karty: 65. Janalík, 70.
Mika (oba B). Diváci: 120
Sestava Protivanova: M. Pospíšil –
Z. Pospíšil, Dvořák, Milar, M. Sedlák
– Musil (58. T. Pospíšil), Sekanina, D.
Sedlák (88. D. Nejedlý), F. Pospíšil,
Liška – Grmela (76. R. Sedlák). Trenér: Milan Piták.

47. Muzikant, 67. Běhal – 36. Hrušák,
40. Javořík, 42. (+1) Plajner, 67. Lýsek,
81. Jura, 87. Lukáš. Diváci: 200
Sestava Čechovic: Klimeš – Běhal,
Haluza, Lakomý, Š. Hanák – Novák,
Kolečkář, Klváček (64. Chmelík), Muzikant (70. Matula) – Halouzka, Jahl.
Trenér: Lukáš Koláček.

Sokol
Otaslavice
Klenovice
na Hané

velmi napjatá. A bylo cítit, že nikdo
nedá nic zadarmo. My jsme šli do
zápasu s tím nedat soupeři prostor,
nebýt dlouho na míči a okamžitě
napadat a zrychlit hru. Všech pokynů se hráči drželi. Kvalitní kombinací a důrazem se podařilo zápas
rozhodnout už v prvním poločase,
kdy se šlo do kabin za stavu 3:0. Ve
druhém poločase už se hrálo o udržení výsledku. Dokázaly se vypracovat ještě slušné akce. Z jedné ještě
navýšil Kaláb, pátý gól nebyl uznán,
protože pomeznímu se zdálo, že balon půl metru za brankovou čarou
je málo. Soupeř ke konci upravil na
konečných 4:1. Hráčům děkuji za
kvalitní odvedený výkon. Celé mužstvo hrálo na jedničku. Když se nám
bude dařit scházet se v kompletní
sestavě, přijdou i body, které potřebujeme jako sůl.“

Haná
Prostjov
TJ Sokol
v Pivín

Sokol
Mostkovice

Újezdec

„Měli jsme slabší začátky obou poločasů, ale vždy jsme dostali hru po
kontrolu. Celkově to byl dobrý, rychlý
a kombinační fotbal, který se hrál sty-

Hodnocení trenéra Mostkovic
Iva Kroupy:

Branky: 3. Suchánek, 19. Fabián
– 8. L Zapletal, 26. Bureš. Rozhodčí: Matulík – Perutka, Bártl. Žluté
karty: 80. Zývala – 54. Bureš, 74.
P. Zapletal. Diváků: 139. Sestava
Mostkovic: Karafiát – Hatle, Milar,
Doseděl, Sedláček (46. Kazda) – Vojtíšek, Bureš, L. Zapleta, O. Zapletal
(65. Šlambor) – P. Zapletal, Krejčí
(60. Dadák). Trenér: Ivo Kroupa.

(2:2) pk
4:5

2:2

Více v Rozhledně na straně 41

1:3
(0:0)

TJ Sokol
Kovalovice
FK Nmice
nad Hanou

„Věděli jsme o síle Kovalovic, které
se posílily o hodně hráčů z Kojetína,
navíc se hrálo na úzkém a hrbolatém
hřišti. Dnes to bylo hodně těžké,

Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

Branka: 81. M. Navrátil. Rozhodčí: Lasovský – Bašný, Labaš. Sestava Němčic: Nosek – Jordán, M. Navrátil, J. Navrátil, Spiller – Dorňák
(66. Frgál), Jiříček, Hamala, Spiller
– Horák, Kolečkář. Trenér: Radovan Novotný.

0:1
(0:0)

lem nahoru a dolů. Výsledek skončil
sice 2:2, ale měli jsme více šancí, které
jsme ale bohužel neproměnili. Co mě
ale potěšilo, byl hlad a chuť po vítězství od kluků, což jsou věci, které tady
strašně dlouho chyběly. V každém dalším zápase jsou vidět velké nasazení,
bojovnost a kombinační hra.“

0
0

MOSTKOVICE, PROSTĚJOV
Hráčky z Mostkovic se rychle
oklepaly z prohry v předchozím
dějství a nastoupily k zápasu
s Uherským Brodem se zdvihnutými hlavami. Jejich bojovný
výkon jim nakonec pomohl k cennému bodu proti nevyzpytatelné-

MOS
UH BR

mu soupeři, který si chtěl přijet
spravit chuť po nevýrazných výsledcích.
Oba týmy do zápasu nastoupily
s chutí poprat se o výhru, ale ani jeden z nich nechtěl být ten, kdo udělá
první chybu. Iniciativy se ujali hosté,
kteří působili o trochu více aktivněji
směrem dopředu. Nicméně sehraná
a neprostupná obrana Mostkovic si
pohlídala každý náběh a centr, který
by mohl ohrozit domácí branku.

„Soupeř byl sice celkově lepší, ale
ne zase o tolik. Dařilo se nám s nimi
hrát docela vyrovnanou partii. Pohlídali jsme si poctivě jejich útočnice a hráli zodpovědně zezadu. My
jsme hrozili zejména z brejků a standardních situací, popsal Večerníku
trenér Mostkovic Robert Karafiát.
Z jednoho takového volného přímého kopu ohrozila branku soupeře
Hana Ptáčníková, ale gólmanka Brodu vytěsnila konečky prstů na roh.

„Měli jsme ještě pár šancí, například
z rohu, ale obě defenzívy byly dobré.
Byl to vyrovnaný souboj, takže bodu
si ceníme,“ říká lodivod ženského
týmu.
Další body budou moci Mostkovičanky ukořistit přímo v hanáckém derby, které je na programu
již tuto neděli 7. října od 15:00 na
(jč)
půdě Držovic.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis MSDŽ najdete na straně 26

Mostkovice vybojovaly bod s Uherským Brodem

„Od zápasu se očekával velký vyheHodnocení trenéra Klenovic
covaný souboj. Někteří naši hráči
Vladimíra Horáka:
v dřívější době odehráli spoustu
utkání právě za Klenovice. Tím pá- S trenérem se bohužel nepodařilo
dem byla atmosféra před výkopem telefonicky spojit.

Hodnocení trenéra Otaslavic
Jiřího Hona:

Branky: 23. a 50. Kaláb, 13. Nejedlý,
36. Pírek – 61. Borovský. Rozhodčí:
Winkler – Kryl, Wencl. Žluté karty:
60. Šubrt, 70. Nejedlý, 89. Holinka
– 47. Prašil, 85. Šlézar. Diváků: 100.
Sestava Otaslavic: Hon - Gerneš,
Vogl, Koudela, Šubrt – Pírek (81.
Valenta), Chvojka, Drmola, Zatloukal – Kaláb (61. Ruszó), Nejedlý
(78. Holinka). Trenér: Jiří Hon.
Sestava Klenovic: D. Pokorný –
Frys, Cetkovský, Prášil, Šlézar – Rozehnal, Liška, Grepl, Dreksler – Borovský, F. Pokorný (46. Merdita).
Trenér: Vladimír Horák.

4:1
(3:0)

OKRESNÍ PØEBOR STARŠÍCH
ŽÁKÙ:
4. kolo, sobota 6. října, 10.00 hodin:
Brodek u Konice / Horní Štěpánov –
Plumlov (pátek 5.10., 16.30), Mostkovice – Klenovice na Hané, Kralice na
Hané – Brodek u Prostějova, Hvozd
– Určice (neděle 7.10., 10.00), Pivín –
Protivanov (neděle 7.10., 12.30).

8. kolo, sobota 6. října: Řetězárna
– Haná Prostějov (10.00), Smržice –
Kralice na Hané (11.00).

FLY UNITED KRAJSKÁ SOUTÌŽ
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:

10. kolo, sobota 6. října: Olšany –
Slavonín (9.00, Kopecký), Čechovice
– Dub nad Moravou (10.45, Majer),
Konice – Němčice nad Hanou / Nezamyslice (neděle 7.10., 9.00, Valouch).

FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:

10. kolo, sobota 6. října: Čechovice – Dub nad Moravou (9.00, Majer),
Olšany – Slavonín (12.30, Kopecký),
Konice – Němčice nad Hanou / Nezamyslice (neděle 7.10., 10.45, Valouch).

FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
STARŠÍCH ŽÁKÙ:

SpSM – U12 JIH:
8. kolo: 1.SK Prostějov – Znojmo (sobota 6.10., 14.30, Zaoral).

SpSM – U13 JIH:
8. kolo: 1.SK Prostějov – Znojmo (sobota 6.10., 14.30, Hanák).

8. kolo: 1.SK Prostějov – Slovácko (neděle 7.10., 11.45, Sečka – Popelák, Labaš).

MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U14:

8. kolo: 1.SK Prostějov – Slovácko (neděle 7.10., 10.00, Popelák – Sečka, Labaš).

MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U15:

10. kolo, sobota 6. října, 12.30 hodin:
Němčice nad Hanou / Brodek u Prostějova – Bělotín (Lasovský), Protivanov
/ Brodek u Konice – Horní Moštěnice
(11.00, P. Brázdil st.), Pivín – Kojetín
(OFS), Lipník nad Bečvou – Otaslavice (Šerý), Kozlovice – Plumlov (14.00,
OFS), Ústí – Nezamyslice (15.00, OFS).

KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,
SK. „B“:

10. kolo: Loštice – Olšany (sobota
6.10., 10.00, Čampišová).

KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,
SK. „A“:

10. kolo, neděle 7. října, 10.00 hodin: Želatovice – Konice (sobota 6.10.,
12.30, Slota), Určice – 1.FC Viktorie
Přerov „B“ (Vachutka), Čechovice –
Chomoutov-Štěpánov (Lasovský).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:

10. kolo: Vítkovice „B“ – 1.SK Prostějov „B“ (neděle 7.10., 12.45, Kotala –
Krupa, Dvořák).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:

10. kolo: Vítkovice „B“ – 1.SK Prostějov „B“ (neděle 7.10., 10.30, Krupa –
Kotala, Dvořák).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:

10. kolo: 1.SK Prostějov – Vítkovice
1919 (sobota 6.10., 12.30, Šamaj – Silný, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
– MLADŠÍ:

´
menicko
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KRAJSKÝ PØEBOR STARŠÍCH
PØÍPRAVEK:
Dohrávka 6. kola, úterý 2. října: 1.SK
Prostějov – Šumperk (16.00).
8. kolo, sobota 6. října: 1.FC Viktorie
Přerov – 1.SK Prostějov (9.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu!

10. kolo, neděle 7. října, 10.00 hodin:
Lipová – Kostelec na Hané (sobota
6.10., 9.00), Horní Štěpánov – Určice,
Nezamyslice – Přemyslovice, Mostkovice – Vrahovice, Ptení – Smržice „B“
(10.30), Výšovice – Otaslavice (12.30).

OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:

kluci si ale zaslouží pochvalu. Dřeli,
makali, bojovali a za svou pracovitost
a snahu byli odměněni. Promarnili
jsme sice několik tutovek, i domácí
ale měli šance. Byli fotbalovější, my
jsme se ale ubránili a už v první půli
nám to tam mohlo spadnout. Nakonec se tak stalo až deset minut před
koncem, kdy se Marťa Navrátil trefil
z trestňáku na zadní tyč z dobrých
třiceti metrů. V nastavení proti nám
rozhodčí zbytečně pískl faul, který
nebyl, přežili jsme to ale a vezeme si
tři body, které jsou důležité nejen pro
naši psychiku. Odlepili jsme se ode
dna, je to třetí výhra po sobě a doufám, že body budeme potvrzovat
i dál. I.B třída je ale velice vyrovnaná
a čeká nás ještě spousta těžkých zápasů, je tak škoda, jsme už poztráceli tolik bodů, mohli jsme jich klidně mít
dvacet.“
(jč, jim)

„Metle“ deklasovaly Klenovice, zabraly i Němčice

I.B třída skupina A

Sokol
Plumlov
FK
Slavonín

Hodnocení hrajícího trenéra
Sestava Určic: M. Hýbl – Grulich, ZboLipové Pavla Růžičky:
žínek, Zelina, Mlčoch – Krajíček (78.
Kaprál), Slezák, Menšík (86. T. Hýbl), „Tento zápas nám vyšel po všech stránHalouzka – Žáček (63. Sosík), Hejduk kách. Už do poločasu jsme dali dva góly
Branky: 18. a 65. Spáčil, 55. Hladký, (85. Frehar). Trenér: Pavel Zbožínek.
a ve druhé půli nás uklidnil třetí zásah
60. Aujezdský – 37. a 79. Skoumal, 73.
na 3:0. Celý zápas se hrálo na jednu
Hodnocení trenéra Určic
Čižmar. Rozhodčí: Molík – Kučera,
bránu, kluci dnes předvedli nadstanPavla
Zbožínka:
Hruboš. Bez karet. Diváků: 88.
dardní výkon a soupeře nepustili do
Sestava Plumlova: Simandl – Kiška, „My jsme přijeli do Dubu, kde je vždyc- žádné šance. Tak to někdy je. Nám se
Vysloužil, Kotlán – Aujezdský (70. ky horká půda, takže jsme věděli, že před dařilo vše a soupeři nic. Vyhráli jsme
Mudroch), Bureš (83. Kratochvíl), domácími fanoušky budou chtít naplno zaslouženě a za čtrnáct dní se uvidí.
Spáčil, Zabloudil, Chmelař – Parák, bodovat. My jsme si řekli, že do zápasu Teď musíme zvládnout domácí zápas
vstoupíme tak, abychom se rychle do- s Beňovem a pak pojedeme ke šlágru
Hladký. Trenér: Pavel Voráč.
stali do vedení a rozhodili soupeře. To se podzimu do Plumlova.“
Hodnocení trenéra Plumlova
nám přesně vyplnilo a do kabin jsme šli
Pavla Voráče:
Hodnocení trenéra Kostelce
v poločase ve vedení 2:0. Soupeř se ale
na Hané Jaroslava Klimeše:
„Byla to pro nás taková trošku neznámá, nevzdal a snažil se to například standardprotože se Slavonínem jsme zatím hráli ními situacemi a rychlými akcemi zlo- „Lipová byla lepší a vyhrála zasloužejen přáteláky. Věděli jsme, že budou silní, mit, což se mu ale nakonec nepovedlo.“ ně. Věděli jsme, že mají nejlepší kádr
protože mají hráče, kteří nějakým způz I.A třídy a můžeme je porazit jen při urSK
sobem prošli Sigmou, takže ten první
čité konstelaci, ta ale nenastala. Vypadli
Lipová
poločas tomu odpovídal. Hráli dobře,
nám navíc klíčoví hráči a bylo to o tom,
3:0
FC Kostelec
(2:0)
musím uznat. My se dostali do vedení
jak dlouho to ustojíme a dostat co nejna Hané
po trefě Spáčila. Poté jsme si nechali
později gól a z brejků hrozit. Jenže jsme
dát po chybě gól, ale ve druhé půli jsme Branky: 32. Žilka, 34. Štěpánek, 55. po půlhodině inkasovali poprvé a pět
hráli trpělivěji a přidali další tři branky. Je Pekař. Rozhodčí: Šafařík – Štětka, minut nato podruhé a už bylo po zápapravda, že jsme polevili lehce a nechali si Labaš. Žluté karty: 67. Žilka – 75. Kli- se. Na obrat jsme neměli sílu ani kvalitu.
dát dva góly, ale do konce utkání jsme to meš. Diváci: 80
Bylo to neslané, nemastné. My jsme byli
Sestava Lipové: R. Vybíhal – Žilka (84. jaloví a mrzí mě, že jsme si nevytvořili
zvládli dohrát do vítězného konce.“
Abrahám), Takáč, Moštěk, Přikryl – Palla, vůbec nic. I takové zápasy ale jsou a muSokol
Drexler (74. Jamrich), Horák, Pekař – Ště- síme se rychle soustředit na další.“
Dub nad Moravou
pánek (88. Výmola), P. Dostál (79. M. Vy0:2
TJ Sokol
TJ Sokol
(0:2)
bíhal). Hrající trenér: Pavel Růžička.
echovice
Urice
Sestava Kostelce na Hané: Zelinka
2:1 FK
Slavoj
Branky: 3. Hejduk, 26. Žáček. Roz- – Lužný, Peka, Baláš (39. Zatloukal), na pk 9:8
Kojetín
hodčí: Zemánek – Milek, Aberle. Žlu- Holoubek (46. Chytil) – Grulich, M.
té karty: 83. Skopal, 85. Kadlec – 42. Klimeš, Móri, Grepl – Preisler, Hru- Branky: 14. Jahl – 75. Lýsek. Rozhodčí: Vedral – Motal, Bašný. Žluté karty:
Halouzka. Diváků: 115.
ban. Trenér: Jaroslav Klimeš.

4:3
(1:1)
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Lipová zdolala Kostelec, Čechovice zvládly maraton

I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...
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milujeme vecerník
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Nohejbalový šéf Sokola I Prostějov Richard Beneš hodnotí sezónu,
chválí hráče, kvituje rekonstrukci tribuny a plánuje budoucnost

PROSTĚJOV Život zasvětil z velké části nohejbalu, své velké sportovní lásce. Nejprve jej většinu
života hrál, po skončení aktivní
kariéry se pak vrhnul na trenérství a funkcionařinu. Dá se říct,
že Richard Beneš téměř z ničeho
vybudoval v Prostějově fungující
péči o nohejbalovou mládež, díky
čemuž vychoval desítky mladých
talentů tohoto tradičního českého sportu včetně několika mistrů
světa. Mezitím v průběhu téměř
dvaceti let nadějní hráči postupně
dorůstali až do kategorie dospělých a momentálně tvoří družstvo
TJ Sokol I PV v první lize mužů,
které loni dosáhlo konečnou třetí
pozicí historického úspěchu a letos na něj skoro navázalo. V tomto rozhovoru bilancujeme nejen
uplynulou sezónu, ale v podstatě
celou Benešovu kariéru, a nahlížíme i do budoucnosti.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND

17072710828

yy Můžete zrekapitulovat soutěžní
ročník 2018?
„Letošní sezóna byla velmi složitá z několika důvodů. Před jejím zahájením
onemocněl mononukleózou smečař
a blokař Honza Matkulčík, prakticky
tak nemohl absolvovat zimní přípravu s oddílem. A v dalším průběhu byl
rád, že mohl po vyléčení hrát alespoň
zápasy plus absolvovat některé tréninky. Dalším problémem v sestavě byla
ztráta jiné klíčové opory týmu Kuby
Ftačníka, kterému jsem podepsal hostování do extraligových Čakovic. Jde
o mladého talentovaného hráče a já
jsem mu nechtěl stát v cestě za dalším
zvyšováním výkonnosti, případně
v pokračování za juniorskou reprezentaci ČR během roku 2019. Bohužel dalším výpadkem v sestavě se stal
Lukáš Wiesner, který se přestěhoval
do Prahy a jeho práce mu znesnadnila
i účast na většině utkání. Navíc Martin
Kolář se těsně před začátkem soutěže
omluvil, že letos nebude k dispozici.“
yy To jste tedy neměli moc příznivou výchozí situaci, že?
„Vůbec ne! Za tohoto neutěšeného
stavu jsem musel téměř v každém zápase se sestavou improvizovat, což se
projevilo zejména v úvodních kolech,
kdy jsme ztráceli zbytečně body, naše
hra nebyla dobrá. Pokud se týče vyváženosti první a druhé části soutěže,
tak musím konstatovat, že výsledkově

jsme byli přibližně na stejné úrovni.
Neboť za úvodní polovinu základní
části první ligy jsme získali pět bodů,
za druhou půlku pak bodů šest, což
stačilo na celkové šesté místo, a tedy
opět na postup do play-off. Zde jsme
po naprosto vyrovnaném boji podlehli venku Modřicím B těsně 4:5 po
jednom z našich nejlepších výkonů
v sezóně. Kluci se za předvedenou hru
určitě nemuseli stydět.“
yy Jak by znělo hodnocení vašich
jednotlivých svěřenců?
„Musím předeslat, že nohejbal sice
je výkonnostní sport, ale s naprosto
amatérskými podmínkami. Jako trenér si proto musím na hráčích cenit, že
obětují tomuto malému sportu stovky
hodin na úkor svého volného času i rodin, a přitom podávají tak kvalitní výkony. Pravým kapitánem mužstva byl
opět Honza Valenta, určitě nejzodpovědnější a jeden z nejzkušenějších hráčů, na kterého bylo v každém utkání
spolehnutí. Výborný nahrávač s nepříjemným servisem, kvalitní hrou v poli
a ve dvojkách i s přehledem v zakončení. Tomáš Roba byl pravým tahounem
týmu z hlediska odvedených výkonů.
Hrál všechny disciplíny, vždy fyzicky
skvěle připravený a obětavý ve hře
s dobrým útokem, ve dvojicích jeden
z nejplatnějších členů našeho celku.
Kuba Klaudy je určitě jeden z nejtechničtějších ligových hráčů včetně extraligy. Pokud hrál, bylo na něj spolehnutí
zejména ve dvojicích. Navíc dokázal
přes svou nevelkou postavu i účinně
blokovat, a co potřebuje zlepšit, to
určitě sám dobře ví.“
yy Co další plejeři?
„Marián Příhoda si počínal výborně na nahrávce, zlepšil se i v poli
a ve dvojkách hrál většinou tu vloženou bez problémů, s výjimkou
rozhodující dvojice v závěrečném
střetnutí předkola play-off v Modřicích. Martin Deutsch tvořil
s Příhodou a Matkulčíkem výbornou spolehlivou trojici, kde se
opírali o svou sehranost, bohužel
ne vždy nastoupili v kompletním
obsazení. Honza Matkulčík byl určitě nejlepším blokařem a nejtvrdším
smečařem týmu, chybí mu však větší
pestrost v útočné fázi a lepší pohyb po
kurtu při dvojicích. I tak patřil k nejvíce bodujícím hráčům družstva a na
jeho příspěvek se dalo spolehnout,
bohužel nebyl k dispozici při několika
důležitých zápasech. Lukáš Wiesner
nastoupil jen do dvou duelů a nelze tak
jeho výkony kvalifikovaně zhodnotit.
Tomáš Jorda je při trénincích i v účasti
na střetnutích stoprocentní, z kolektivu má ovšem nejméně zkušeností,
což se při utkáních projevovalo. Přesto
může být v dalších letech pro mančaft
prospěšným přínosem. David Pazdera

má zdravotní problémy a nemůže absolvovat zápasy v plné zátěži, což je velká škoda. I tak je na něj spolehnutí, má
smysl pro partu a správný duch v mužstvu. Radek Omelka nastoupil jen jednou, aby vypomohl při personálním
výpadku, a nelze ho tedy hodnotit.
O účasti předsedy oddílu Jardy Faltýnka, který ve svých pětašedesáti letech
dokázal vyhrát obě trojice během jednoho venkovního zápasu nemluvě.“
yy Jakou představu máte o složení
hráčského kádru do dalšího období?
„Téměř každý rok máme problémy zejména s početností, ale
i zvýšením kvality kádru. Přitom jak v našem oddílu, tak
v celém okolí Prostějova je
dostatek nohejbalistů, kteří
by při trénincích mohli zlepšit
svou výkonnost a být pro klub
přínosem. Osobně preferuji
především hráče, kteří jsou
členy TJ Sokol I,
po nohejba-

Nohejbal sice je výkonnostní sport,
ale s naprosto amatérskými podmínkami.
Téměř každý rok máme problémy zejména
s početností, ale i zvýšením kvality kádru.
náměstí. Můžete k tomu říct víc?
„Náš antukový kurt
u sokolovny patří z hlediska svého povrchu k nejlepším
v první lize, bohužel však dosud nesplňoval podmínky týkající se divácké tribuny, stanoviště rozhodčích,
hráčských laviček i míst k sezení pro
fanoušky. Tenhle areál byl vybudován
před více než šedesáti lety a dělal nám
velké starosti, neboť nebyl důstojný
při pořádání různých celorepublikových akcí, šampionátů mládeže
a podobně. Z těchto důvodů jsme
se rozhodli, že v rámci vypsaných
projektů Olomouckého kraje na
rekonstrukce tělovýchovných zařízení požádáme o dotaci a v případě
kladného vyřízení záležitosti starou
nevyhovující tribunu zrekonstruujeme. Díky rozhodnutí Olomouckého
kraje, zastupitelstva města Prostějova – což byla podmínka poskytnutí
dotace – i vedení TJ Sokol I Prostějov je už nyní připravena smlouva
s firmou Gréza coby dodavatelem
stavby a právě v těchto dnech se
začne na rekonstrukci pracovat.
Dočkají se tak nejen sami prvoligoví nohejbalisté jednoty, ale i školy,
pro něž bude v areálu připravena
dlouhodobá soutěž v nohejbalu.
Náš klub zde navíc plánuje v roce
2019, případně 2020 i pořádání
mistrovství republiky dorostenců,
stánek bude k dispozici pro herní
vyžití také případným zájemcům
z podniků a vlastním sportovcům
Sokola I. Jakožto oddíl nohejbalu TJ
Sokol I Prostějov si velice ceníme rozhodnutí i podpory všech výše zmiňovaných orgánů.“
yy Jak je na tom prostějovský nohejbalový klub po stránce celkového chodu?

„Určitě máme co zlepšovat a zkvalitňovat. Jde o vytvoření funkčního
týmu, který bude mít na starost celé
zázemí oddílu, zajištění tělocvičen,
sponzorů, komunikaci s vlastní jednotou, materiální vybavení a tak dále.
Nelze se stále spoléhat na trenéra,
funkcionáře, manažera, vedoucího
týmu a hospodáře oddílu v jednom.
Tedy člověka, který pro nohejbal
pracuje vytrvale mnohá desetiletí
a vytváří podmínky pro zdárný chod
klubu, jehož přibývající roky ale nelze
zastavit. A byla by nejen pro oddíl,
ale i celý Prostějov škoda, kdyby zde
závodní nohejbal za několik roků
již neexistoval. Navíc po ekonomické stránce je na tom náš oddíl vždy
tak, že sotva každou sezónu přežije.
V tomto směru musím vzpomenout
všechny naše dlouhodobé partnery
či sponzory, kterými jsou město Prostějov, Olomoucký kraj, Česká obec
sokolská, Auto - Rolný, Vodovody
a kanalizace Prostějov, Fedor Auto,
DT - Výhybkárna a strojírna, Montáže inženýrských sítí, Tomi-Remont
Prostějov a Zdravotnické potřeby
ALVA ZPO. Bez jejich pomoci bychom nemohli hrát první ligu mužů
ani vychovat několik juniorských
mistrů světa a Evropy.“
yy Na kontě máte se svými svěřenci
za poslední dvě dekády spoustu velkých úspěchů, především v mládežnických kategoriích. Co však vaše
další trenérská dráha?
„Musím stát nohama pevně na zemi
a dívat se na to realisticky. V letošním
roce dovrším sedmašedesát let a trenérská práce v tomto věku i sportu
obecně není jednoduchá. Přesto bych
chtěl alespoň ještě nějaký ten rok vydržet a pokusit se vychovat svého nástupce, což je v současném amatérském
sportu dost problém.“

vizitka
RICHARD BENEŠ

Foto: Marek Sonnevend

lové stránce zde vyrostli anebo jsou
z blízkého okolí našeho města. Nevím,
jak to bude příští rok s hostujícím Mariánem Příhodou a taky s Martinem
Deuschem, který končí školu ve Zlíně
a čekají ho závěrečné zkoušky. Jinak
počítám s následujícími hráči: Jan
Valenta, Jakub Klaudy, Jan Matkulčík,
Tomáš Roba, Tomáš Jorda, Martin
Deutsch a jeho bratr Petr Deutsch
z Ivanovic na Hané. K tomu jednám
s jedním z nejlepších regionálních nohejbalistů hrajících soutěže neregistrovaných Lukášem Pírkem, jenž má určitě prvoligovou kvalitu. V týmu bych
rád měl i Kamila Husaříka, případně
Tomáše Procházku, kteří mají mnohaleté ligové zkušenosti. A dále počítám
i s dalšími, dosud nejmenovanými členy oddílu. Cíl bude stejný jako v každém roce: to znamená postup do závěrečných bojů play-off první ligy mužů.“
yy Během aktuálního podzimu má
být zrekonstruována divácká tribuna v areálu u sokolovny na Skálově

✓ narodil se 15. října 1951 v Prostějově
✓ hlavní trenér nohejbalového oddílu TJ Sokol
I Prostějov
✓ je zakladatelem prostějovského závodního nohejbalu, založil jej registrací na ČNS v roce 1970
✓ v letech 1970 až 1978 aktivní hráč, se svým týmem TJ OP Prostějov
hrál Moravsko-slovenskou ligu (1970 až 1972)
✓ poté působil v extraligových kolektivech Dukla Písek (1973 až 1974)
a Slavia Kroměříž (1976 až 1977)
✓největšími úspěchy byla dvě druhá místa v Moravsko-slovenské lize, dvě
stříbra v extralize družstev a vítězství na mistrovství Moravy v trojicích,
k tomu povolání na soustředění talentů tvořící se reprezentace ČR
✓ od roku 1999 je dlouholetým trenérem mládeže a od roku 2008 navíc
i ligového mužstva v nohejbalovém oddílu TJ Sokol I Prostějov
✓ mezi lety 2001 a 2013 zastával funkci starosty TJ Sokol I Prostějov,
největší tělocvičné jednoty v Župě prostějovské
✓ také byl a je předsedou Komise nohejbalu České obce sokolské v Praze
(2003 až 2012, 2015 až dosud)
✓ na Českém nohejbalovém svazu vykonával funkci předsedy Komise
mládeže (2004 až 2006) a člena Komise rozhodčích (2004 až 2005,
2013 až 2014)
✓ mezi jeho největší trenérské úspěchy lze zařadit 35 zlatých + 22 stříbrných + 25 bronzových medailí na MČR v různých mládežnických disciplínách, čtyři vítězství na mezinárodním turnaji žáků v Košicích, dvě zlaté plus dvě stříbrné medaile na Olympiádách mládeže ČR v Prostějově
a Otrokovicích, čtyři vítězství v dorostenecké extralize družstev ČR, 10
prvenství v Poháru ČNS žáků a dorostenců, 3. místo v první lize mužů
✓ vychoval tři juniorské mistry světa (Jakub Klaudy, Jakub Ftačník, Jan
Matkulčík) a juniorského mistra i vicemistra Evropy (Kristián Pacejka)
zajímavost: v roce 1989 ukončil vysokoškolské vzdělání na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově s titulem Ing. v oboru ekonomika armády

Pondělí 1. října 2018
www.vecernikpv.cz
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

PIVÍN SI ODVEZL TŘI BODY Z HANÉ „Když je dobrá
parta a vyhrává se,
Vyhrocené regionální derby ovládli hosté,
kteří tak udrželi své konto bez ztráty kytičky

PROSTĚJOVV devátém kole skupiny„A“ Smoos I.B třídy Olomouckého
KFS na sebe narazily týmy z opačných konců tabulky. Trápící se Haná
Prostějov přivítala na svém domácím stadionu v areálu SCM Za
Místním nádražím Sokol v Pivíně, který je od začátku soutěže na koni
a získává body s železnou pravidelností. Haná je ale nevyzpytatelný
soupeř, a tak bylo jasné, že to hosté nebudou mít lehké. Večerník vše
sledoval pěkně zblízka v rámci svého víkendového šlágru.

EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
  '
Narazily na sebe týmy, které zažívají
úplně odlišnou sezónu. Prostějovská
Haná zatím získala jediý bod a usadila
se na posledním místě. Tým kolem
Daniela Koláře potřebuje najít klid
a začít proměňovat šance. Zato Pivín
se zatím hřeje na výsluní. S čtyřiadvaceti body zaujal dlouhodobě první pozici a zůstává bez prohry. O favoritovi
duelu, který se hrál netradičně v neděli
dopoledne, tak bylo jasno. Avšak je
známo, že papírové předpoklady ještě
nikomu zápas nevyhrály.

()*
Zápas začal celkem vlažně a ani jeden
z týmů se nepouštěl do bezhlavých
útoků. Na druhou stranu tempo hry
bylo docela vysoké a k vidění byly
neustále osobní souboje. K šancím
však docházelo víceméně sporadicky
a většina pokusů mířila vedle. Na obou
stranách byla poněkud neklidná atmosféra a hráči se až moc často zbavovali
míče, aniž by se pořádně rozhlédli
a v klidu rozehráli. To vedlo k častým
ztrátám balónu a zbytečně vysokým
nahrávkám nikam. Nebylo divu, že
první poločas tak skončil bez branek.

jde to samo“,

F/G/Q2;WXYW
klikni na

www.vecernikpv.cz

směje se Sláva Frýbort

BYLI JSME
U TOHO

První gól viděli diváci až po hodině hry a oba týmy to nastartovalo
k lepším výkonům. Haná musela
dotahovat, což Pivínu vyhovovalo,
a konečně byly k vidění nějaké atraktivní kombinace po zemi, které do té
doby v zápase úplně chyběly. I když
se poté podařilo Hané snížit, hosté
obratem získali vedení zpět na svoji
stranu, což o pár minut později potvrdili dalším gólem. A tak si z prostějovského stadionu odváží tři body
za důležitou výhru venku.

' ,  $ 
     !

nem úplně volného, a na jeho umístěnou střelu do levého horního rohu
branky neměl brankář Marák šanci
dosáhnout – 1:2. Jinak ale gólman
Hané předvedl několik solidních
zákroků, kdy vychytal střelu Trajera
nebo sólový únik Zapletala. Pojistku
ke třem bodům přidal dvě minuty
před koncem Jaroslav Svozil, když
proměnil pokutový kop a potvrdil tak
výhru Pivína třetím gólem - 1:3.

+' .#
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V prvním poločase toho k vidění moc
nebylo, za zmínku snad stojí pouze
Trajerova střela ze sedmadvacáté minuty, kterou ale Marák bezpečně viděl už z dálky a na zákrok se připravil.
Víc zajímavý byl druhý poločas, kde
v 63. minutě utekl po pravém křídle
Tydlačka, který se svým průnikem
dosáhl až nulového úhlu vedle brány,
ale zvládl i přes dotírajícího obránce vyslat centr po zemi před bránu.
V chumlu hráčů se míč poodrážel od
několika nohou a nakonec nešťastně
pro domácí skončil za brankovou
čárou – 0:1. Martin Svozil pak o pět
minut později nastřelil tyč, když vyslal projektil z dobrých dvaceti metrů.
Skóre se opět měnilo v 72. minutě. Na
dobře zahraný roh si nejlépe naskočil
Čermák a vyrovnal na 1:1. Domácí
však drželi remízu pouhé tři minuty.
Do míče se znovu opřel Martin Svozil, kterého nechali obránci před váp-

Hráčem utkání se stal tentokrát pivínský Martin Svozil. Tvořivý záložník
opanoval střed zálohy, kde svým dobrým přehledem o hře dirigoval hru
svého týmu. Na jeho přesné přihrávky
se mohli spoluhráči spolehnout a byl
jeden z mála hráčů (ne-li jediný), kdo
při převzetí míče zvedl hlavu a podíval
se, kde stojí spoluhráči a komu může
nahrát do volného prostoru. Svůj výkon pak korunoval krásným gólem
zpoza vápna, který znamenal vítěznou
branku.

PROSTĚJOV Celý zápas piloval
lajnu jako moderní obránce této
     $ 
doby. Krajní bek Pivína Jaroslav
,  - (
Frýbort (na snímku) odehrál celé
utkání a pomohl tak svému týmu
+  '**
ke kýženým třem bodům. Co podle
něj rozhodlo toto utkání a co stojí
Ačkoliv je Haná zvyklá hrát přede- za nepřetržitou sérií výher klubu,
vším na umělé trávě, která je na pros- vysvětlil v exkluzivním rozhovoru
tějovském stadionu, tentokrát se duel pro Večerník.
odehrál na zeleném pažitu, kde hraje
své domácí zápasy také 1.SK Prostě- Jakub ČERMÁK
jov. Paradoxně to ale více vyhovovalo  Jak byste zhodnotil utkání?
herně zdatnějším hostům, kteří by na „Mysleli jsme, že budeme hrát na uměvedlejším užším hřišti měli v častějších lé trávě, nakonec se ale hrálo na velkém
hřišti, což je ideální pro běhavé a rychosobních soubojích větší problémy.
lostní typy hráčů. Myslím, že opticky
2 35  *
jsme byli lepší, drželi jsme častěji míč
a výhra nakonec byla zasloužená.“
Kolem stovky lidí se přišlo podívat na do-  Z vaší strany to byl zápas dvou
polední zápas, z toho byla početná skupi- odlišných poločasů...
na pivínských fanoušků. Je určitě dobře, „Ve druhém poločase jsme určitě držeže příznivci cestují se svým týmem i po li častěji míč, kombinovali jsme. Tam
venkovních zápasech, bohužel v tomto ta převaha byla vidět výrazněji, což
případě se nepředvedli v tom nejlepším jsme pak potvrdili i góly. Každopádně
světle. Nevynechali totiž jedinou šanci soupeř byl nevyzpytatelný, má tam
počastovat rozhodčího urážlivými a vul- mnoho zkušených hráčů a jsou nebezgárními výrazy, když dávali najevo svoji peční ze standardních situací.“
nespokojenost s každým jeho výrokem.  To se potvrdilo, protože z rohu
Emoce k fotbalu patří, vulgarity a osobní jste také dostali gól...
nadávky už nikoliv.
„Přesně tak. Umí je zahrávat a mají tam

,  - (

zkušené, vysoké hráče, takže z těch oni
dost často hrozí. Ví, jak je dohrávat.“
 Přicestovalo s vámi i mnoho fanoušků, což je vítaná podpora, že?
„Ti nás hodně podporují, zvlášť když
jsme teď na prvním místě, tak s námi
vyrazí i ven.“
 Co stojí za sérií výher? V tomto
ročníku jste ještě neprohráli!
„Je to hlavně tím, že hrajeme jako tým
a jako kolektiv. Máme dobrou partu,
náladu, a když se vyhrává, jede se na
té vítězné vlně, tak to jde samo. Také
v tomto utkání to byl dobrý týmový
výkon.“

)5$'    5
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„Místo abychom o poločase vedli 5:0, tak se trápíme s bezbrankovým výsledkem. My jsme si řekli, že musíme
plnit pokyny, což se rozhodně první poločas nedělo. Soupeře také výborně podržel gólman, který se vytasil
s několika skvělými zákroky. Ve druhém poločase jsme spoléhali na naši fyzickou připravenost, že budeme
více na míči a dáme gól, což se pak nakonec splnilo. My máme silný střed hřiště, ale potřebujeme se dostat do
tempa, protože máme rychlého útočníka a jeho rychlost jsme tentokrát nevyužívali.“

„Soupeř byl lepší a zaslouženě vyhrál. Bojovali
jsme statečně a podařilo se nám i vyrovnat. Bohužel po obrovské chybě jsme dostali druhý gól
a poté už jsme neměli sílu s utkáním něco udělat.“

TJ Haná Prostějov

1 :3

Sokol v Pivíně

9. kolo Smoos I.B.třída skupina „A“ Olomouckého KFS

D. Holomek

Světlík

Daniel

Frýbort

Tydlačka

Jaroslav
SVOZIL ST.

KOLÁŘ
M. Svozil
Čermák

Marák

Macourek

Kolář

Zapletal

Vrba
Fürst

J. Svozil
Ohlídal

Makowski

M. Holomek

Branka: 72. Čermák
Střely na branku:
Žluté karty: 80. Čermák

HANÁ

3
5

Střely mimo branku:

Bartoník

Šišma

Trnavský

Rohové kopy:

Trajer

Zatloukal

Valtr

1 :3

PIVÍN

( 0 :0)

4

Rozhodčí: Kopecký – Šteier, Dokoupil

Branky: 63. Tydlačka, 75. M. Svozil, 88. J. Svozil
Střely na branku:

Diváků: 100

Rohové kopy:

Střídání: 61. Strouhal za D. Holomka,

Žlutá karta: 68. J. Svozil, 77. Trajer

85. Jančiar za Ohlídala, 89. Benešovský za Macourka

Střídání: bez střídání

8
6

Střely mimo branku:

7
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HRÁČ

VEČERNÍKU CÍL PRO SEZÓNU: ATRAKTIVNÍ
PROSTĚJOV Na zlepšenou obranu a rychlý přechod do útoku
chtějí v nové sezóně spoléhat hráči BK Olomoucko, kteří budou obhajovat šesté místo z posledního ročníku Kooperativa
NBL. Vedení klubu chce ale poslední umístnění vylepšit a věří,
že hráči přejdou minimálně přes první kolo play-off.

JURE PELKO

Slovinská posila v sestavě BK
Olomoucko naprosto ovládla úvodní
dvě čtvrtiny prvního ligového střetnutí. Za
necelých osmnáct minut na palubovce dal
Pelko jednadvacet bodů, získal pět faulů
a rozdal stejný počet asistencí. Do konce střetnutí přidal další dvě, navíc
i pět doskočených míčů.

JAVONTE
DOUGLAS

Původní zpravodajství

5

Generálka ukázala
![
Prostějov (lv) - Poprvé v kompletním složení nastoupila nová sestava
BK Olomoucko až v posledním
přípravném utkání proti slovenské
Žilině. Utkání se hráčům vyvedlo. Svého soupeře porazili vysoko
107:80. Poločas vyhráli Hanáci
pouze o sedm bodů 53:46, ve třetí
periodě ale udeřili a získali klíčový
náskok. Střelecky se nejvíce dařilo
T. J. Dunansovi, autorovi čtyřiadvaceti bodů. Rovných dvacet bodů
zaznamenalo hned trio basketbalistů – František Váňa, Xavier Smith
a Lukáš Palyza. „Hlavně jsme ale
měli čtyřicet asistencí. To je neuvěřitelné číslo. Například Jure Pelko
nedal ani bod, protože měl jen dvě
střely. Ale měl osm přihrávek a byl
se svým příspěvkem spokojený,“
vypíchl týmový duch sestavy trenér
Predrag Benáček.
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Praha (lv) - Novinkou ligové soutěže
bude premiérová soutěž rozhodčích
o zlatou píšťalku, kterou vždy dostane nejlépe hodnocený sudí měsíce.
„Rozhodčí jsou neveřejně hodnoceni
už delší dobu, teď pouze zveřejníme
první tři rozhodčí a nejlepší z nich na
měsíc dostane zlatou píšťalku,“ uvedl
marketingový manažer NBL Martin
Drábek. Již do čtvrtého roku trvání
naopak vstupuje projekt Hráč měsíce,
kdy po každém odehraném měsíci
ligy jeho MVP jezdí po další čtyři týdny v luxusním voze Hyundai Genesis.
Rovněž čtvrtou sezónu bude v běhu
i unikátní statistika Kooperativa Faktor měřící atraktivitu hry jednotlivých
hráčů. Kooperativa NBL se připojí
také k projektu České basketbalové
federace „Bez faulu“, jenž je zaměřený
na snížení agrese a hrubosti v hledištích, s obzvláštním důrazem na utkání
mládeže.

www.vecernikpv.cz

„Z letních posil máme dobrý dojem.
Zapadly do sestavy, jde o týmové basketbalisty. Proto bude jasným cílem
postup do vyřazovací části a pak se uvidí. Soutěž bude vyrovnaná, nikde ale
není psáno, že nemůžeme hrát o medaile. O ty bude mít zájem alespoň šest
týmů. Chceme být mezi nimi,“ nastínil
předseda klubu Dušan Tomajko.
Elitní výběr bude i v nové sezóně
reprezentovat celý Olomoucký kraj
v nejvyšší soutěži, z čeho má radost
i hejtmanství, které basketbal v regionu podporuje. „Před rokem jsme se
rozhodli basketbal podpořit a ukázalo
se, že jsme udělali dobře. Tým, který
se skládal na poslední chvíli, rozhod-

Foto: www.bkolomoucko.cz

ně nezklamal. Šesté místo na nováčka
nebylo špatné. Věříme, že se bude
v novém ročníku soutěže zlepšovat
a příznivcům basketbalu nabídne hodně špičkových zážitků,“ řekl náměstek
hejtmana Olomouckého kraje František Jura.
Ve své druhé sezóně v Kooperativa NBL se hodlá tým prezentovat
atraktivní hrou založenou na výbor-

né fyzické kondici. I proto angažoval atletického kouče Romana
Švarce a výsledky jeho práce byly
patrné už během přípravných zápasů. „Třeba turnaj ve slovenském
Svitu tým odehrál v osmi lidech
a dva ze tří zápasů vyhrál. V posledních čtvrtinách jsme na tom byli
vždy lépe než soupeř,“ ocenil příspěvek kondičního trenéra hlavní kouč

Predrag Benáček.
BK Olomoucko také v nové sezóně
odehraje některé své zápasy v olomoucké Čajkaréně, kde v minulém
ročníku nastoupil proti Pardubicím
a Nymburku. „Bude to opět v rámci
nadstavbové části a opět půjde o duely s atraktivními soupeři. Chceme
Olomouci ukázat špičkový basketbal,“ prozradil Tomajko.

www.bkolomoucko.cz

Parádní poločas přinesl premiérovou výhru
 

PROSTĚJOV Vstup do nového
ročníku Kooperativa NBL zvládli basketbalisté BK Olomoucko
na jedničku. Proti Ostravě, které
chyběl rozehrávač Stanojevič,
hlavně v první půli podali nadějný
výkon a naznačili, že se fanoušci
mohou těšit na atraktivní podívanou. Střetnutí bylo rozhodnuto
už po dvaceti minutách, ve kterých Nová huť inkasovala šedesát
bodů. I díky tomu Olomoucko
vyhrálo pohodlně 95:70.

Ladislav Valný
Hosté sice v nedělním utkání nejvyšší tuzemské soutěže zaznamenali první dva body, pak se jim ale
dlouho nedařilo při střelbě z dlouhé
vzdálenosti. Domácí Pelko naopak
trefil hned první trojku a vedení od
té doby Hanáci navyšovali. V polo-

NA TISKOVCE...
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„Pro celou řadu hráčů to byl první zápas v novém dresu. Byli trochu pod tlakem.
Chtěli se ukázat a to je vždy složité. Přesto jsme utkání zvládli. Měl jsem radost z naší
obrany. Byla mnohem lepší než v minulé sezóně, snad to tak bude pokračovat. Udržet vysoký náskok z poločasu nebývá snadné udržet, což se ukázalo. Přesto jsme až
do konce utkání neměli větší problémy. Vstup se nám podařil, za což jsem rád.“
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vině osmé minuty natáhl Dunans
poprvé vedení na dvouciferný rozdíl
a přes několik povedených útoků
Ostravy vstupovali domácí do druhé
čtvrtiny za příznivého stavu 22:16.
Nová huť na začátku periody stáhla
na rozdíl čtyř bodů, mašina Olomoucka ale nabírala na obrátkách.
Klíčový byl úsek mezi 14. a 16. mi-

nutou, kterou po sérii třinácti bodů
v řadě. Nápor nezastavila ani trojka
ostravského Havlíka. Domácí naopak opláceli stejnou mincí a v poločase vedli rozdílem třídy 60:32.
Do druhého poločasu vstoupila
Nová huť s představou, že nemá co
ztratit, a hrála uvolněně, což se jí vyplatilo. Pomalu stahovala obrovskou

„Do hry jsme nemohli nasadit dva rozehrávače. Museli jsme alternovat stažením
křídla a bylo to cítit. Olomoucko si především v prvním poločase dělalo, co chtělo. Po pauze jsme začali běhat a vypadalo to lépe. Tak potřebujeme hrát, pokud
chceme být konkurenceschopní. Je to ale běh na dlouhou trať, chvíli to bude trvat.
Druhá půle přesto naznačila, že bychom mohli hrát slušně.“

ztrátu, čtvrtinu vyhrála 20:12 a snížila na rozdíl dvaceti bodů (72:52).
Závěrečnou pasáž odstartoval trojkou Palyza, další výraznou bodovou
nadílku v ostravském koši ale zmařily někdy až zbytečné kombinace.

Přesto některé smečované koše byly
ukázkové a přispěly ke konečnému
vítězství nad soupeřem, který měl
v sestavě bývalého hráče Nábělka
a na lavičce exprostějovského kouče
mládeže Petera Bálinta.

„Atmosféra je parádní,
tým si sedl,“ usmívá
se kapitán Křemen
PROSTĚJOV V dobré náladě vstupuje do nové sezóny kapitán basketbalistů
Olomoucka Michal Křemen, který věří, že tým čekají dobré měsíce. „Celý tým vypadá dobře, už se těšíme, až liga začne,“ přibližoval atmosféru v kabině ještě před
úvodním rozskokem tmel mužstva.
posty, což je základ úspěchu. Kádr je tabulky.“

EXKLUZIVNÍ rozhovor
silnější, když budeme zdraví, bude  Důležitá je rovněž atmosféra v kabině. S tou
pro Večerník to herně i výsledkově dobré.“

Ladislav VALNÝ

více informací
více foto  

BK Olomoucko představil
plány pro novou sezónu

pro Večerník
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A RYCHLÁ PODÍVANÁ

Ladislav VALNÝ
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basketbal

 Sestava se hned na několika
postech obměnila. Jaká je v porovnání s minulou soutěžní sezónou?
„Je vyrovnanější, což je jedině dobře.
V pěti nebo šesti hráčích nejde sezóna odehrát. Máme kvalitně zdvojené

 Takže postup do play-off by
neměl být problémem?
„Vyhrávat chce každý, liga je vyrovnaná. Je těžké cokoli předvídat.
Ale hrajeme kolektivněji, jsme lepší
v obraně. Takže bychom měli být
konkurenceschopní. Můžeme se
měřit s každým soupeřem, a proto
věřím, že budeme v horní polovině

jste spokojený?
„Je parádní., tým si sedl.
Nejsou žádné problémy, přestože máme
v kabině týmové hráče.
Bylo to vidět i v průběhu přípravných zápasů. Umíme si
vyhovět. Kolektivní hrou budeme
pro všechny nebezpeční.“

 #! "

 Stačilo přípravné období, aby
se nová sestava dokonale sehrála?
„Nějakou dobu nám pár hráčů chybělo, ale to nebude mít na hru velký

#

vliv. Stačí dopilovat pár drobností,
to by neměl být problém. Pak bude
vše naprosto v pořádku a můžeme si
sezonu užít.“

Pondělí 1. října 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k


házená

47

SOKOL II. PROSTÌJOV PADL DOMA S KUØIMÍ
Házenkáři doplatili na slabší obranu a spoustu technických ztrát, celý zápas marně dotahovali

PROSTĚJOV Potvrdit cenný zisk bodu z Maloměřic vítězstvím
na vlastním hřišti, to byl jasný cíl prostějovských házenkářů
před sobotním duelem 2. kola 2. ligy mužů JM 2018/2019
proti SK Kuřim. Bohužel chtění se minulo účinkem a Hanáci
navzdory enormní snaze podlehli hratelnému soupeři tříbrankovým rozdílem, když v poločase to bylo dokonce o pět.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
D
Základ pozdější porážky spočíval
hned v úvodu střetnutí, který borci
TJ Sokol II. vůbec nezvládli. Nefungovala jak defenziva, přes niž se
hosté často dostávali do vyložených
šancí (hlavně z křídel), tak útočná
činnost, kde vázla kombinace. Svěřencům Tomáše Černíčka nesedělo

SO PV
SK KU

29
32

elastické bránění hbitých a současně
důrazných protihráčů, ztráceli vlastními chybami hodně balónů. A celý
první poločas tak neustále rostla jejich ztráta (1:3, 4:7, 6:10, 8:13) až na
přestávkových 12:17.
Okamžitě po změně stran kuřimský
soubor zvýšil dokonce na rozdíl šesti
gólů, leč v tu chvíli se domácí konečně chytili. Lepší hrou vzadu získali

HLAS TRENÉRA
BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Sedmnáctiletý Radek Flajsar (íslo 15) dal Kuimi tyi góly, porážku prost jovských házenká% 29:32 však ani on neodvrátil.
Foto: Marek Sonnevend

několik míčů, opakovaně skórovali
z trháků a ve 36. minutě bylo z 12:18
rázem sníženo na 16:18. Bohužel
kvalitnější výkon nedokázali Prostějované udržet trvale. Vydařenější
pasáže pořád střídali s horšími, vinu
neslo zejména vysoké množství

technických ztrát.
Přesto mančaft brankově tažený
trojicí Čelovský, Kosina, R. Flajsar
dál bojoval, aby se deset minut před
koncem slibně přiblížil na nejtěsnějších 23:24. Kýžený obrat již ale nevyšel, neboť hosté zkušeně dirigovaní

Tomáš ÈERNÍÈEK - TJ Sokol II. Prostìjov:
„Věřil jsem, že tento domácí zápas vyhrajeme... Soupeř byl však o něco lepší
a nás strašně unavovalo, že jsme celé utkání neustále dotahovali ztrátu nabranou
v úvodu. Rozhodlo několik faktorů. Jednak nezkušenost některých našich hráčů
v situacích, kdy se lámal zápas, hlavně po opakovaném dotažení na rozdíl jednoho gólu. Tam jsme nedokázali vývoj zlomit na svou stranu. Hosty táhla zkušená
dvojice Chýlek a Kudla, oba dobře dirigovali celou jejich hru. Soupeř taky těžil
z vysoké úspěšnosti střelby, především z křídel. My jsme naopak dopláceli na
nedůraznou obranu, vinou které skoro vždycky zůstal volný nějaký protihráč
a většinou zakončoval z vyložené pozice. Tyhle lehce obdržené góly nás hodně
demotivovaly, navíc jsme se nemohli opřít ani o útok. V něm jsme dělali spoustu
technických chyb, když kluci místo kombinačních akcí zbytečně chodili sami
a při individuálních pokusech o prosazení často ztráceli balóny. Kromě toho
pokulhávala i produktivita střelby. Celkově je porážky od Kuřimi na vlastním
hřišti škoda, ale je začátek sezóny a nemá smysl věšet hlavy. Naopak je musíme
rychle zvednout, pokusit se zabrat v dalších kolech. I když hned příště to v divácky
nenávistném prostředí Ivančic jakožto favorita soutěže budeme mít velice těžké.“

duem Mikel + Kudla reagovali rozhodující pětigólovou sérií, když potrestali další hrubky Sokola (24:25
– 24:30). Do konce v tu chvíli zbývalo pouhých pět minut, a ačkoliv

domácí mohutně finišovali (28:30),
natolik výrazné manko prostě nešlo
za tak krátkou dobu dohnat – 29:32.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 2. ligy najdete na straně 26

Stelec Jan @elovský: „Jsem hodn zklamaný Smutný hrdina Jan Smékal:
„Vzal jsem to na sebe
ze zbytené porážky
a tu rozhodující sedmičku
i svého špatného výkonu“
bohužel nedal. Škoda...“

PROSTĚJOV Oba dosavadní zápasy házenkářů TJ Sokol II Prostějov v novém druholigovém
ročníku měly stejného nejlepšího kanonýra – Jana Čelovského.
Herně mnohem lépe však jednadvacetileté spojce vyšla premiéra
v Maloměřicích, zatímco druhý
mač s Kuřimí nemohl ani s šesti
dosaženými brankami hodnotit
jako vydařený. Jak osobně, tak týmově. A Honza to vzal v následujícím rozhovoru pro jistotu kriticky
více než dost.

Marek SONNEVEND
 Co říkáte na prohru 29:32 ve
vlastní hale?
„Myslím, že jsme byli po herní stránce lepší, ale udělali tolik chyb v obraně i v útoku, že prostě nešlo zvítězit.
Hlavně první poločas byl velice špatný, tam jsme nabrali větší ztrátu. Já
sám jsem zahodil hodně střel a nešlo
mi to ani směrem dozadu.“
 Proč byla vaše defenziva tak
průchozí?
„Citelně nám chyběli Pavel Šestořád
a Michal Jura, tedy dva kvalitní hráči
do obrany. Místo nich jsme tam mu-

seli chodit
odit já s Kristiánem
kou, což se projevilo,
Bokůvkou,
protožee zkrátka nebráníme
dobře.“
 V čem byl ještě prosvým dnešním
dnešní výblém?
ohli jsme si zvykkonem nejsem
nejse vů„Nemohli
bec spokojený.
spokojený A cínout naa zvláštní obranu
e. Třeba já jsem
tím velké zkl
zklamání,
soupeře.
pprotože
pr
otože Kuř
Kuřim urzvyklý střílet víc z dálččitě
či
tě byla tým
tým, který
ky, ale dneska jsem při
čení často nevějsme doma měli
zakončení
děl, co dělat.“
Jan Welovský b hem pro- zdolat. Nic extra
hraného duelu s Kuimí. nehráli, my
 Přesto
esto jste po přem jsme
ce dokázali snížit Foto: Marek Sonnevend si porážku
porážk zastávce
2 18 na rozdíl
díl jediné
j di é
i ili vyloženě
z 12:18
vinili
branky. Co se tam zlepšilo?
sami. Tahle ztráta moc mrzí.“
„Začali jsme víc plnit trenérovy po-  Věříte přesto, že s novým koukyny, abychom při bránění zbyteč- čem i posíleným kádrem bude
ně nestartovali na protihráče a spíš aktuální sezóna lepší než minulá?
si na ně počkali vzadu, protože oni „Ano, věřím. Trenéra Toma Černíčskoro nestříleli z dálky. Taky jsme si ka znám dlouho, vedl mě v prostěv defenzivě navzájem víc pomáhali, jovském dorostu i ve Velké Bystřici.
sbírali odražené balóny a dávali góly Do našeho mančaftu vnesl čerstvý
vítr, přivedl nějaké posily a snaží se
z trháků.“
 Proč se nepovedlo výsledek s námi co nejvíc pracovat. Proto si
úplně obrátit?
myslím, že už během tohoto ročníku
„V rozhodujících okamžicích jsme druhé ligy bychom se mohli pohyzase udělali ty zmíněné chyby a po- bovat někde uprostřed tabulky. Muztráceli několik míčů. Já taky, se síme však hrát lépe než tentokrát.“

KOSTELEC NA HANÉ Do bohunické brány od začátku sypal
jeden gól za druhým, bohatě
dostával své pověsti vyhlášeného
kanonýra. V úplném závěru
nervy drásající řežby však tahoun
házenkářů TJ Sokol Kostelec na
Hané HK Jan Smékal selhal. Za
stavu 30:31 totiž neproměnil
sedmimetrový hod zahrávaný
po uplynutí šedesáti zápasových minut, tím pádem jeho tým
smolně podlehl Tatranu. Sympatické na Honzovi bylo, že vzdor velkému zklamání neodmítl
žádost Večerníku o interview.

Marek SONNEVEND
 Jak moc bolí taková prohra?
„Samozřejmě bolí hodně. Zvlášť proto,
že jsem mohl poslední sedmičkou
aspoň vyrovnat a nepovedlo se.“
 Měl jste před tou závěrečnou exekucí velké nervy?
„Kvůli diskusím hostů s rozhodčími
se to dost natahovalo a nervozita tím
asi rostla. Na druhou stranu jsem si
i docela věřil, proto jsem jako jeden
z nejzkušenějších hráčů našeho

Jan Smékal (íslo 9) pálí na bránu Tatranu.

současného kádru vzal zodpovědnost
na sebe. A bohužel nedal.“
 Brankář vystihl váš záměr?
„Ano. Nejdřív jsem mu naznačil na
levou stranu, on se tam pohnul. Myslel
jsem, že napodruhé půjde napravo
a proto šla střela doleva, on tam ale znovu byl. Mrzí mě to hodně, ale nedá se
už nic dělat.“
 Čtyřicet minut jste vedli. Proč se
pak duel otočil ve prospěch hostů?
„Řekl bych, že po těch čtyřiceti
docela dobrých minutách nám ve
zbytku zápasu trochu odcházely síly.
Přestávali jsme úplně stačit fyzicky,
dolů šla i psychika a původní vyhecovanost. Několikrát během utkání
jsme mohli soupeři víc odskočit, jenže
místo toho přišly zahozené šance
nebo chyby v obraně, což Bohunice
udržovalo ve hře. A nakonec výsledek
otočily.“
 Co je momentálně největší herní
slabinou kosteleckého mužstva?

Foto: Marek Sonnevend

„Na trénincích se snažíme intenzivně
zdokonalovat obranu a díky tomu
si myslím, že ji teď už nemáme tak
úplně špatnou. Žádné vyložené
slabiny nevidím. Spíš jde o to, že po
ukončení kariéry řady zkušených
borců se tým dost omladil a potřebuje
postupně nabírat zkušenosti, sehrávat se v současném složení. Na čemž
v přípravě makáme.“
 Jak vysoko v letošním druholigovém ročníku zamíříte?
„Já každý rok myslím na bednu.
(úsměv) Teď po tom omlazení může
být dosažení tak dobrého umístění
složitější, ale já věřím v potenciál tohohle kolektivu. Máme v něm spoustu šikovných běhavých kluků, a když
budeme všichni společně dělat co
nejvíc na individuálním i týmovém
zlepšování, můžeme jít každým dalším
zápasem herně nahoru. Uvidíme, jak
budeme sezónu zvládat po výsledkové
stránce.“

Házenkáøi Kostelce pøišli O BOD nepromìnìnou
sedmièku V POSLEDNÍ SEKUNDÌ!
FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

KOSTELEC NA HANÉ Tatran Bohunice je mnohem silnější protivník než Dolní Cerekev, kde kostelečtí házenkáři suverénně
triumfovali před týdnem. Tentokrát ve druhém dějství 2. ligy
mužů JM 2018/2019 narazili na nebezpečného soka, přesto na
vlastní palubovce dlouho sahali po druhém cenném vítězství.
Finiš dramatické bitvy jim však o fous utekl 30:31 (15:14) a nakonec neurvali ani jeden bodík, který by též měl svou hodnotu.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
D
Omlazený kolektiv TJ Sokol se
momentálně prezentuje velmi rychlou hrou směrem dopředu s častým
zakončením, okénka naopak má
v defenzivě. A přesně podle toho
vypadal úvod nedělního zápasu
začínajícího netradičně po poledni.
V útoku byli Hanáci hodně produk-

HK KNH
T BOH

30
31

tivní zásluhou výborné střelby obou
ostrých spojek L. Varhalíka se Smékalem, díky čemuž domácí neustále vedli
(nejvíc 7:4 v 10. minutě).
Ještě větší odskočení jim ale
znemožňovala zmíněná horší obrana,
za níž dělal, co mohl, skvěle chytající
gólman Navrátil. I jeho zásluhou získal výběr HK výše zmíněný náskok
tří branek, ovšem ten se následně

BYLI JSME
U TOHO

HLAS TRENÉRA
Milan VARHALÍK - TJ Sokol Kostelec na Hané HK:
„Bohužel jsme prohráli o jeden gól, což je asi ten nejhorší výsledek. O naší
porážce sice definitivně rozhodla až poslední sedmička po vypršení zápasového
času, ale důvody domácí ztráty obou bodů nastaly už předtím. Dlouho jsme
vedli a nedokázali svůj náskok zvýšit, výraznějším odskočením zlomit vývoj na
svou stranu. Místo toho soupeř dotáhl, potom několikrát vedl. A nakonec těsně
zvítězil. To nás pochopitelně mrzí, ale i takové zápasy k házené patří a kluci
rovněž prostřednictvím podobných dílčích neúspěchů mohou sbírat potřebné
zkušenosti. Vždyť aspoň polovina současné základní sestavy ještě v minulé sezóně
jen naskakovala z lavičky v roli střídajících, teď už na nich mančaft po ukončení kariéry zkušených borců leží. Proti nepříjemným Bohunicím si nevedli špatně, byť
samozřejmě dělali individuální chyby. Víme, na co se v přípravě zaměřit, a budeme
dál poctivě pracovat. Mladší kluci mají potenciál se zlepšovat, je to pouze otázka
času. Musíme SE poučit a zkusíme vyhrát příští utkání.“

ztenčoval, až vzal před přestávkou
několikrát za své (10:10, 13:13).
Vyrovnaná přetahovaná pokračovala
také po obrátce. Zkušenější hosté působili po herní stránce víc
komplexně, a byť až do 40. minuty
neustále jen dotahovali (16:15,
18:17), od té chvíle a otočení skóre na

18:19 se střetnutí začalo nenápadně
překlápět v jejich prospěch. Mohli se
přitom opřít o produktivního Vraného
(9 tref) i další ostřílenější plejery.
Nicméně Kostelečáci sympaticky bojovali a jakmile se k dvojici Smékal + L.
Varhalík přidali Dostál s Podhrázským,
Popelkou i Paličkou, na světě byl nový

Kostelecký Rostislav Podhrázský (s míem) se snaží pekonat obranu Bohunic.
Foto: Marek Sonnevend

obrat na 23:21. To už nervózní duel gradoval, každý chvilku tahal pilku (23:23,
25:24, 26:27). Rozhodnuto vypadalo
tři minuty před koncem poté, co Tatran ztrestáním chyb domácích utekl na
28:30, navíc měl výhodu přesilovky.
Jenže Sokolové heroicky zabrali a v oslabení dokázali vyrovnat na 30:30,
navíc po dalším ubráněném útoku
sami atakovali vítězství! Bohužel
jedna střela orazítkovala tyč, následný
pokus prošel těsně vedle. Zatímco
Bohuničtí vzápětí neomylně zavěsili,

přesně v čase 59.51. Při bleskové
snaze o závěrečné vyrovnání hostující
Vraný úmyslně a škaredě fauloval, což
rozhodčí posoudili jako nesportovní
zákrok a podle možnosti v pravidlech
nařídili sedmičku. Tu již po vypršení
zápasového času házel kanonýr
Smékal, avšak tíhu okamžiku neunesl.
Brankář vyrazil jeho obstřel a strhující
podívaná tudíž dopadla 30:31.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 2. ligy mužů
najdete na straně 26

(NE) HRDÝ PROSTĚJOVAN

ALEŠ
MATYÁŠEK

Mìli byste

ZNÁT

PRAVDU

PROČ NEDAT HLAS PRÁVĚ TOMUTO MUŽI:
 Ve Vrahovicích něco dluží!

Na veřejnosti hraje na lidumila a slušného člověka. Opak je však pravdou. Zhruba před pěti lety byl
takzvaně odejit ze společnosti Česko-švýcarská InterInvest. Podle všeho se jednalo o nesrovnalosti v
účetnictví, kdy zmizelo několik set tisíc korun, za což
Aleš Matyášek nesl jakožto prokurista finanční a developerské společnosti přímou zodpovědnost. A jako
takový jednal o prodeji pozemků ve Vrahovicích,
které kdysi patřily této společnosti. Sedm mladých
rodin před deseti lety pozemky zakoupilo a začalo
stavět rodinné domy. Současně bylo nutné vybudovat příjezdovou komunikaci k hlavní silnici. Sedm
tehdejších stavitelů se dohodlo, že rovným dílem,
každý zhruba 550 tisíc korun, složí potřebnou sumu.

Stavitelé pochopitelně požadovali stejné přispění od
uvedené společnosti. Matyášek ale dělal, že se ho to
netýká... A tak se komunikace stavěla bez příspěvku
prokuristy Matyáška, potažmo developerské společnosti. Ale ejhle, zhruba za rok zrealizoval Matyášek
svůj vlastní vypečený plán, kdy se napojil na již vybudovanou kanalizaci a další inženýrské sítě. Zcela zadarmo. Výtkám sedmi stavitelů, že tak činí bez jejich
souhlasu a také bez jakéhokoliv finančního přispění,
se jen šibalsky smál. Dodnes sedmi, respektive nyní
už jedenácti stavitelům společnost tehdy zastupovaná Alešem Matyáškem nezaplatila ani korunu! A sám
exprokurista se dal na komunální politiku, v níž hlásá, že vše musí být transparentní a poctivé....

 Zdatný převlékač
kabátů a přeběhlík
Pokud si myslíte, že Aleš Matyášek dokáže být
delší dobu věrný, pak jste na omylu. Těžko říct,
jak to má v soukromí, ovšem jinak na jeho oddanost rozhodně nesázejte. V politické kariéře
se totiž ne a ne usadit, natož pak získat stálý
postoj i směr. V devadesátých letech působil v
řadách tehdejší Křesťanské demokratické strany. Poté oblékl modré triko, avšak v Občanské
demokratické straně brzy poznali, co je zač, a
tak musel hledat své politické štěstí opět jinde. U KDU-ČSL neuspěl, ovšem pregnantně

využil vzniku TOP 09, chytil se nohavic Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska a v
Prostějově se stal v roce 2008 zastupitelem za
tuto tehdy novou stranu. Naposledy zřetelně
vycítil, že i z celostátního hlediska potápějící
se loď je nutno zavčas opustit a zachránit si
tak kůži znovu jinde. Nyní se tedy hodlá svézt
s rostoucí popularitou Pirátů, s nimiž vytvořil
čtyřkoalici Na rovinu! Asi to má, jak říkal Jan
Neruda: „Vším, čím jsem byl, byl jsem rád...“
Co to bude příště?

 Neplní si zákonné povinnosti

 Klesající preference

Na veřejnosti přímo horuje za dodržování zákonů, transparentnosti a všemožných pravidel. A
on sám? Káže vodu, pije víno! Například za roky
2014 a 2015 nezveřejnil jako jednatel společnosti
Invest Moravia s.r.o. účetní uzávěrku. Učinil tak
až zpětně se značným zpožděním po kritice na

Sám se cítí jako favorit letošních voleb. Myslí
to vážně? Za zmínku totiž stojí jeho stále nižší
podpora voličské základny. Zatímco v roce 2010
získal 2 089 preferenčních hlasů, o čtyři roky
později už jen pouhých 1 354, a to se navíc vezl
„na zádech“ populárního Václava Koláře. Po jeho

sociálních sítích. A zřejmě již dlouho nebyl za
obdobná opomenutí zákona kritizován, protože
účetní uzávěrku za rok 2016 opět dosud nezveřejnil! Zákonná povinnost ale hovoří jasně, že tak
měl učinit do 30. června 2017! Stejná situace se
týká i loňského roku, neboť červen již byl...

úmrtí už však jako předseda místní buňky samostatnou kandidátku ani nesložil. „Nebudu ve
straně s někým, kdo místo konstruktivní politiky
a práce pro prostějovské občany používá demagogii a lži,“ říká nejmenovaný, dnes již bývalý
kolega.

 Kvůli dotacím udává,
sám je ale bere!

 Proč chtěl Prostějovany
okrást o 15 milionů?

Pro finanční podporu magistrátu směrem sportovním
klubům hlasuje pouze sporadicky, většinou však odmítá dotace i oddílům, které Prostějovu dělají čest a slávu
po celém světě. A stal se součástí těch, kteří na ministerstva, úřady a další instituce podávají udání a žaloby
snad pro cokoliv, co učiní současné vedení města. Když
ale zapátráte hlouběji do dotační politiky města, lehce
z veřejně dostupných zdrojů zjistíte, že Aleš Matyášek

Lídr kandidátky hnutí Na rovinu! rozhodně není
hrdým Prostějovanem, jak sám sebe popisuje
na předvolebních plakátech. Jak si jinak vysvětlit jeho podpisy pod udáním, na jehož základě
opozičníci nařkli představitele spolku Prostějov
olympijský z korupčního podvodu, anebo například požadovali vrácení dotace poskytnuté
státem na rekonstrukci školní budovy na Husově

oproti častým demagogickým řečem a pomluvám sám
žádá i dostává miliony korun! A to jako předseda TJ
Prostějov. Právě k tomuto plaveckému oddílu bylo v
posledních deseti letech město hodně štědré, když na
jeho činnost uvolnilo z veřejného rozpočtu 6 674 450
korun! Proč ostatním dotace odmítá, posílá na dotační systém udání a sám tučnou podporu pobírá, aniž by
bylo o plavcích alespoň trochu slyšet?

náměstí? Tři ministerstva celou situaci prověřovala a od každého z nich přišla vyjádření, že k pochybení nedošlo. Tak jakýpak hrdý Prostějovan,
pane Matyášku? Vy jste opravdu chtěl, aby toto
krásné město přišlo o 15, resp. více jak 110 milionů korun a aby daňoví poplatníci museli navíc
zaplatit dalších 15 milionů jako pokutu? Takhle
se správný hospodář nechová.

18092711123

 Kdo jej financuje?
Nic není zadarmo a kampaň hnutí Na rovinu! už vůbec ne. Snad každý
si může v ulicích všimnout masivního rozložení tzv. „áček“, reklamních
billboardů a dalších aktivit. Nově vytvořená chasa „spravedlivých“ a
„poctivých“ se tak dere vehementně do prostějovského zastupitelstva

za každou cenu, ovšem je zákonité se ptát, kde na to tito lidé berou?
Lídr hnutí se často líbivě ohání transparentností a mnohé politiky jen
obviňuje z klientelismu. Odhalení Večerníku však svědčí o tom, že
Aleš Matyášek a spol. vyinkasovali na kampaň od známého regionál-

ního podnikatele sedmimístnou částku!!! Co za to bude zámecký pán
z Přemyslovic a bývalý spolumajitel O2 areny, který je dlouhodobě
znám jako podporovatel nechvalně proslulého aktivisty Jakuba Čecha,
chtít, se lze jen domnívat...
Materiál je placenou inzercí

