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KDO BUDE VLÁDNOUT BOŽENU nakonec
VYZVE JITKA!
PROSTJOVSKÉ RADNICI?
zjistili jsme

O druhé nalistce rozhodlo
pouhých
5 hlas

Koláž PV Veerníku

PROSTĚJOV To byl tvrdý boj! Až do posledního okamžiku bylo napínavé první kolo voleb do Senátu ČR v 62. obvodě, kam spadá Prostějovsko a západní část regionu Přerovska. Stávající senátorka Božena
Sekaninová sice již po třetině sečtených hlasů uzmula první místo definitivně pro sebe, ale o druhou příčku se rozhořela doslova stíhačka.
Ivana Blažková (ANO 2011) bylo dlouho krůček vepředu před dvojicí
Jitka Chalánková (nezávislá) a Jaroslav Fidrmuc (KDU-ČSL). Nakonec ale neodolala náporu bývalé poslankyně, která prošla do druhého
kola o pět hlasů, což byla 0,01 setinu hlasů!

ZPRAVODAJSTVÍ ZE SENÁTNÍCH
VOLEB PATŘÍ KNIHA D

➢
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ZPRAVODAJSTVÍ Z KOMUNÁLNÍCH VOLEB
PATŘÍ KNIHA B

mátorem. Jako nejreálnější a de facto
jediná možná se jeví čtyřkoalice s hnutím PéVéčko, dále ODS a nezávislými
osobnostmi města Prostějov a ČSSD.
Námluvy začaly již v sobotu večer
a pokračovaly celou neděli. „Dá se říct,
že vše je na dobré cestě,“ řekl nám člověk dobře obeznámený s průběhem
schůzek. „Každý si lehce spočítá, že voliči rozdali karty tak, že žádné další varianty nejsou moc reálné,“ dodal.

18100511137

PROSTĚJOV Situace v Zastupitelstvu
statutárního města Prostějova bude po
víkendových volbách v následujících
čtyřech letech ještě více nepřehledná,
než tomu bylo doposud. Devět politických subjektů, jež dostali důvěru voličů,

je historický rekord a tato skutečnost
může přinést hodně napínavé povolební už při vyjednávání o vytvoření
koalice. Jak však Večerník zjistil, víceméně je jasno. Hlavní karty bude rozdávat vítěz voleb hnutí ANO 2011 v čele
s Františkem Jurou. Nikdo nepochybuje
o tom, že právě on se stane novým pri-

18092111065

Michal KADLEC
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Muzeum bez øeditele
Prostějov (mik) - V březnu tohoto
roku byl z funkce ředitele prostějovského muzea odvolán Daniel Zádrapa, načež byla péče svěřena jeho
zástupkyni, kterou je stále Kamila
Husaříková. Nový ředitel či ředitelka
pak měli vzejít z výběrového řízení,
které se uskutečnilo během letních
prázdnin. Ovšem nestalo se tak.
„Vhodný kandidát na funkci ředitele
prostějovského muzea z prvního konkurzu nevzešel, proto jsme již zadali
nové výběrové řízení. Do jeho ukončení byla vedením muzea dočasně pověřena Marie Gronychová, současně
ředitelka šumperského muzea,“ informovala Eva Knajblová, tisková mluvčí
Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Dvì nové sanitky
Prostějov (mik) – Také prostějovská záchranka bude něco mít
z mohutné investice Olomouckého
kraje na nákup deseti nových sanitních vozů. Dvě zbrusu nové sanitky
byly předány v pátek 5. října také na
Zdravotnické záchranné službě Prostějov. „Všech deset sanitních vozů
celkem za čtyřiadvacet milionů
korun bude s náhonem na všechna
čtyři kola a mají nejmodernější lékařské vybavení,“ uvedl náměstek
hejtmana Olomouckého kraje Dalibor Horák.

Rondely už pøíští rok?
Prostějov (mik) – Na Krajském
úřadě Olomouc už finišují přípravy
rozpočtu na příští rok. V něm by se
měla objevit i jedna z prostějovských
investic ve výši zhruba dvacet milionů korun na vybudování dvou
rondelů na Poděbradově náměstí.
„Projekt, což byl náš úkol, už leží pár
let na stole a my teď uděláme vše pro
to, abychom výstavbu obou rondelů prosadili i do rozpočtu kraje na
rok 2019,“ potvrdil Večerníku Pavel
Smetana, náměstek prostějovské primátorky pro dopravu.

KDYŽ ROSTOU,
VEÈERNÍKU TAK ROSTOU!

FOTO
Michal KADLEC

ČUNÍN, OTASLAVICE Houbaři z celého
Prostějovska prožívají už poměrně nečekané žně! Do lesů se během uplynulého
týdne vydal také Večerník a vyšel z nich
obtěžkán plnými košíky hub! A ne jen tak
ledajakými. V okolí Čunína vydaly lesy po
vydatném dešti své bohatství v podobě
tří desítek hřibů smrkových, stejného
počtu hřibů kovářů a o babkách, klouzcích či suchohřibech ani nemluvě. Své si
k plným košíkům řekla také malá Kristýnka,
která rodičům také roste doslova před očima. Když rostou, tak holt rostou!

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

•• Pondělí ••
Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Už jen pomníček u silnice v Kostelecké ulici připomíná tragickou nehodu, k níž došlo 1. října 2004. Zahynuli
při ní dva policisté, do nichž narazil rychle jedoucí automobil, který po kontaktu s jiným vozem dostal smyk. Na místě zemřel i viník nehody.
•• Úterý ••
Svobodní a nezaměstnaní? Podle posledních průzkumů personálních agentur
prý chodí ženatí zaměstnanci do práce mnohem raději... Otázkou zůstává, proč
do ní nechtějí chodit ti svobodní, kteří navzdory velké poptávce po pracovní síle
zůstávají doma. Jedinečnou šanci získat místo měli během Burzy práce, která se
konala v prostějovském Společenském domě.
•• Středa ••
Vzpomínky, které vám nikdo nevezme. Má to své jedinečné kouzlo, když
vzpomínáte na to, jak jste byli v mládí neuvěřitelně hloupí... Na co vzpomínat
bude mít určitě i dvacetiletý řidič, který to se svým BMW v Kostelci na Hané na
hodně nečekaném místě napálil do lampy veřejného osvětlení. Způsobil tím škodu za minimálně osm tisíc korun.
•• Čtvrtek ••
Den zvířat i lidí. „Všechna zvířata nedůvěřují člověku – a právem,“ napsal filosof
Jean Jacques Rousseau. Na 4. října nepřipadá pouze svátek všech Františků, ale
také Světový den zvířat, který je památkou jejich patrona Františka z Assisi. Soucit
se zvířaty se přitom nevylučuje se soucitem s lidmi. Stejně jako v případě Františka z Assisi může jít ruku v ruce.
•• Pátek ••
Volby v klidu. „Kdyby volby mohly něco zásadního změnit, nikdy by nás nenechali volit,“ poznamenal americký spisovatel Mark Twain. Kdo si přitom myslí, že
pro něj kterýkoliv z kandidátů ve volbách něco udělá, ten by měl být vyšetřovaný
pro podezření z korupce. To platilo i pro letošní komunální a senátní volby. Zatímco
vlastní kandidáty a několik málo jejich sympatizantů zachvátila neuvěřitelná horečka, drtivá většina lidí řešila něco úplně jiného. Těch, kteří zůstali v klidu, a přesto šli
volit, bylo i tentokrát méně, než by si naše demokratická země zasloužila.
•• Sobota ••
Vzpomínky na válku. „Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale
ve čtvrté to budou klacky a kameny,“ poznamenal fyzik Albert Einstein. Připomenout si nejen utrpení, ale i technologie zatím poslední světové války mohli
všichni návštěvníci tamního zámku během tradičního Dobývání Plumlova.
•• Neděle ••
Marná lásky snaha. Začít milovat je snadné, přestat milovat je těžší a vůbec
nejtěžší je dělat přitom i něco užitečného... Představení Skleněný strop, jímž
byl zahájen divadelní festival Aplaus, přinesl setkání dvou osobností, které se
nedokáží přestat milovat, přestože se o to snaží ze všech sil.

CO NÁS POTŠILO...
Máme nejlevnější teplo. Prostějov a hlavně na pět tisíc domácností napojených na kotelny domovní
správy se mohou těšit z absolutně
nejlevnějšího dodávaného tepla
v celém Olomouckém kraji. Zatímco vloni platili Prostějované ještě
529 korun za jeden GJ tepla, v roce
2018 je to už pouze 481 korun.
CO NÁS UDIVILO…

2x foto: Michal Kadlec

„Šeherezáda“ krade. Slovenka
Marta Ahmed Abdelkarim žijící
aktuálně s rodiči v Krumsíně čelí
ve třiačtyřiceti letech dalšímu obvinění, kvůli němuž stanula minulé úterý před prostějovským soudem. Své exoticky znějící příjmení
získala svatbou s egyptským mužem, oba však skončili za hranou
zákona...
ZACHYTILI JSME

Agentura Pro nejvyšší soutž národní stadion v Prostjov
Národní takysportovní centrum je
už v Prostějově otevřeno, takže se
horečně přemýšlí o tom, co včil. Samozřejmě ohledně sportu. A nové
osazenstvo magistrátu nečeká
nic jednoduchého, protože musí
urychleně vymyslet, co s postupem
prostějovských čutálistů do 1. ligy,
kterou hodlají vybojovat. A oni ji
vybojují! Jenže kde ji budou hrát?
„Je zcela zřejmé, že na tom krcálku za kolejemi místního nádraží
nemůžou fotbalisté přivítat Spartu, Slavii či Baník v rámci prvoli-
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gových utkání. Nemluvě o tom, že
hned první sezónu v nejvyšší soutěži chceme uspět a vybojovat evropské poháry. A nedovedu si představit, že by Messi nebo Ronaldo hráli
na stadionku pro dva tisíce lidí,“
uvědomuje si Francimór Juraj,
nový primátor Prostějova a zároveň boss prostějovského Vždyprvní
SK Prostějov.
Jak Agentura Hóser exkluzivně
zjistila, noví radní už mají na stole
hodně ambiciózní projekt výstavby
budoucího fotbalového stadionu
s kapacitou padesáti tisíc míst pro
diváky. A světe, div se, nové víceúčelové prostějovské Maracaná má
stát ve Sportovní ulici, kde starší
generace chodila na pověstná Želízka s trenérem Karlem Brücknerem!

„Je to tak, ještě před volbami se nám
podařilo s majitelem stadion vyměnit za pět baráků v centru města,
včetně Pozlacené brány. Tím pádem
už příští týden začneme s demolicí
starých tribun na bývalém stadionu ve Sportovní ulici. A pokud bude
mírná zima, okamžitě se tu začnou
stavět nové tribuny pro padesát tisíc lidí. Stadion to fakt bude velkej,
protože zároveň půjde o Národní
fotbalový stadion. A že bude zrovna
v Prostějově, jsme neskonale pyšní,“
dodal Francimór Juraj.
Vedení města tedy odsouhlasilo
výstavbu nového fotbalového stánku v Prostějově. A bodejť by pro to
nezvedli ruku všichni noví konšelé,
když většinu nákladů bude hradit
stát! „Je to tak, nový stadion bude

stát zhruba dvě miliardy korun
a devadesát procent z toho dostaneme z Ministerstva kopané České
republiky. Stadion bude zároveň
i domovským hřištěm pro prvoligové prostějovské čutálisty,“ doplnil
staronový náměstek primátora Jiří
Nikamnepospíchal. A jak se Agentura Hóser ještě na závěr dozvěděla, nový kolosální stadion má být
hotov do konce června, tedy ještě
s dostatečným předstihem před
úvodním ročníkem nejvyšší soutěže!
Za Agenturu Hóser Majkl

íslo

ZAUJALA NÁS...

TATIANA VILHELMOVÁ

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
O tom, že zloději využívají
skutečně každou příležitost ke svým lumpárnám,
a je jim jedno, kde kradou,
svědčí případ z minulého
pondělí. Tentokrát si dosud
nezjištěný chmaták vybral
ke svému obohacení dvůr
jedné ze základních škol
v Prostějově.

52

Až dvě tisícovky návštěvníků
přilákala Burza práce a vzdělání, která napsala druhý ročník.
V úterý 2. října měla široká veřejnost jedinečnou možnost
v jeden den a na jednom místě
kontaktovat hned jedenačtyřicet firem a jedenáct středních
odborných škol.

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

Jako třešnička na dortu vystoupil
v rámci Plumlovského vinobraní na
zámku v Plumlově známý skladatel, herec, zpěvák, komik, klavírista
a moderátor, který během sobotního podvečera pořádně pobavil početné obecenstvo.
ZASLECHLI JSME…

„LAS VEGAS BYLA
MOJE NEJDRAŽŠÍ
SOUTĚŽ V KARIÉŘE!“
Profesionální kulturista
Jiří Procházka se při cestě
na vrchol musel vypořádat
nejen s dřinou v posilovně.

ŠÁRKA LAKATOŠOVÁ

13 800
V dopoledních hodinách si
zloděj vyhlédl na školním
dvoře odstavené osobní vozidlo Fiat Ducato. Rozbít
přední sklo na dveřích mu
nedalo žádný problém a zevnitř pak kromě palubní
kamery vzal i ledvinku s poměrně vysokou finanční hotovostí. Celková škoda byla
spočítána na bezmála čtrnáct tisíc korun.

(může se vydávat za SÁRU RAFAELOVOU)
se narodila 16. června 1979 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 3. října 2018. Její zdánlivé stáří je
v rozmezí od 39 do 40 let, měří mezi 155 až
160 centimetry, má střední postavu, hnědé
oči a hnědočerné vlnité vlasy s melírem.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 13/10 °C
Věra

Úterý

19/4 °C
Štefan a Sára

Støeda

19/9 °C

Ètvrtek

20/9 °C

Marina

JARMILA KOLÁŘOVÁ
se narodila 15. června 1970 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 1. října
2018. Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 48 do 50 let, měří mezi 160 až 170
centimetry, má střední postavu a hnědočerné rovné vlasy.

Andrej

Pátek

20/10 °C
Marcel

Sobota

18/8 °C

Nedìle

17/8 °C

Renáta
Agáta
Zdroj: meteocentrum.cz

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

Pondělí 8. října 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k


zpravodajství

A3

„FARMU HRŮZY“ V KOBEŘICÍCH ŘEŠÍ
Svérázná chovatelka
dle svých slov
nemá peníze a bojuje
s rakovinou

VETERINÁRNÍ SPRÁVA
NA VÁŠ NÁMÌT

Martin ZAORAL
KOBEŘICE „Tábor smrti, ve kterém stovky zvířat žijí v naprosto
otřesných podmínkách.“ Tak popsala situaci na farmě v Kobeřicích
jedna ze čtenářek Večerníku. K ilustraci celé situace dodala i řadu
snímků. Celou záležitostí se zabývala Krajská veterinární správa
a Policie ČR. Také my jsme se pokusili zjistit, zda se v tomto případě
jedná o týrání zvířat, či spíše o svérázný způsob chovu ovlivněný
nedostatkem financí. Po našem pátrání by se dalo říct, že jde o obojí. Týrání zvířat určitě není záměrné, ve výsledku to však vyjde nastejno. Samorostlá chovatelka dle svých slov počet zvířat aktuálně
omezuje. Důvodem jsou její závažné zdravotní problémy.

VÍCE SE DOČTETE NA STRANĚ 13

V dom v Kobeicích, na jehož dvoe donedávna pežívaly stovky
zvíat, by drtivá vtšina lidí bydlet nemohla. Foto: Martin Zaoral
Pi pohledu na farmu v Kobeicích jako byste se ocitli v jiné zemi i století... Foto: tenáka Veerníku

Námstí ozdobí „douglaska“
g

zjistili jsme

VÁNOČNÍ

STROM
bude letos z Vrahovic
18100511141

PROSTĚJOV Půjde jen o formalitu,
ale už zítra prostějovští radní schválí
bezúplatné nabytí daru, který městu
věnovala rodina z Vrahovic. A nejde
o nic menšího než vánoční strom, který
už koncem listopadu bude slavnostně
rozsvícen na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově!
Jak Večerník exkluzivně zjistil, letos o Vánocích
bude dominantou prostějovského náměstí
zvláštní druh jehličnanu. „Půjde o Douglasku
tisolistou, což je druh stálezeleného rychle
rostoucího jehličnanu. Je podobný smrku, ale
typický smrk to není,“ prozradila Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky Statutárního
města Prostějova.

Letos jehličnan pro vánoční výzdobu centra věnovali městu manželé Spíchalovi z Vrahovic. „Nabídek
na darování vánočního stromu jsme tentokrát měli
víc, ale ten vrahovický se nám líbil hned na první
pohled. Nebylo prakticky o čem diskutovat,“ uvedla
s úsměvem náměstkyně. „Vybraná „douglaska“ je
krásně a pravidelně rostlá a jak jsem zjistila od našich
odborníků, nebude potřeba ji zkracovat či nijak jinak
upravovat předtím, než strom vztyčíme na náměstí,“
libujesiHemerková.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
proběhne na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově v pátek 30. listopadu v 17:00 hodin
a při této tradiční slavnosti a zároveň zahá- Douglaska tisolistá, kterou mstu vnovali manželé Spíchalovi,
jení vánočního trhu vystoupí muzikálová bude letošní ozdobou bhem Vánoc na prostjovském námstí.
(mik)
zpěvačka Magda Malá.
Foto: Magistrát msta Prostjova
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PROSTĚJOV V prostoru před muzeem proběhlo ve středu 3. října „Ohlédnutí za letošním
Všesokolským sletem“. Muzeum a galerie v Prostějově a statutární město Prostějov setkání uspořádali jako jednu z akcí ke stému výročí vzniku Československa. V centru tak byly k vidění cvičenky
v seniorském věku i malé ratolesti.
(red)

18100311130

BRNO Protřelý kriminálník Radim Žondra vyfasoval předminulé
úterý u prostějovského soudu dva
a půl roku kriminálu za to, že dal tip
lupičům na přepadení movitého
advokáta na Blanensku. Fotbalistu
ze Ptení však brzy čeká mnohem
závažnější soudní jednání. V pátek
5. října konečně padla obžaloba za
přepadení tenistky Petry Kvitové
v jejím bytě v Jezdecké ulici v Prostějově z prosince roku 2016.
„V souvislosti s napadením ženy
v Prostějově, ke kterému došlo dne
20. prosince 2016, byla u Krajského
soudu v Brně podána obžaloba na
třiatřicetiletého muže z Prostějovska,“ prozradil uplynulý pátek mluvčí Krajského státního zastupitelství
v Brně Hynek Olma. „Muž byl obžalován ze zločinu vydírání a přečinu
porušování domovní svobody. V případě, že bude uznán vinným, hrozí
mu trest odnětí svobody v délce pěti
až dvanácti roků,“ doplnil.
(mik)
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MUZEUM ŘEMESEL Stezku v Určické ulici
navštívily dti z celé R brzdí výkupy pozemků
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V Muzeu emesel je také holiství, které místním pipomíná dávno zavený podnik, jenž v obci díve fungoval.
Foto: archiv Veerníku

OTASLAVICE Zhruba před
rokem bylo na faře v Otaslavicích
otevřeno Muzeum řemesel, které
se tam přesunulo z Drahan. Lidé
v něm najdou jedinou zařízenou
krejčovskou dílnu na Prostějovsku. Kromě toho také holičství
a kadeřnictví či starý obchod. Vše
je doplněno o dobové fotografie
a informační panely.
Muzeum řemesel v Otaslavicích
nemá pravidelnou provozní dobu.
Otvírá se na žádost občanů a škol
a při příležitostných akcích, jako byly
například nedávné hody. „Je to dobrý

počin, který nestál moc peněz. Například přes léto jsme tady měli spoustu
táborů a jejich četní účastníci navštěvovali jak Muzeum řemesel, tak i Muzeum Josefa Františka. Byly tady přitom děti z celé republiky,“ zhodnotil
starosta Otaslavic Marek Hýbl.
Muzeum se průběžně doplňuje
o nové materiály. „Zatím jsou to
hlavně fotografie a některé menší
exponáty. Do budoucna uvažujeme
o tom, že využijeme i přízemí budovy, kde by měla vzniknout ještě
jedna expozice,“ nastínil další plány
Hýbl.
(mls)

PROSTĚJOV Tudy cesta stále nevede! Už před pěti lety prostějovská
radnice zveřejnila plán vybudovat
stezku pro pěší a cyklisty v nebezpečné části Určické ulice. Ten se
však ani po letech nepodařilo realizovat. Dle vedení města brzdí
celý projekt nesmyslné požadavky
majitelů pozemků, od nichž se nedaří vykoupit potřebné parcely.
O chodník na druhé straně ulice,
který vede k areálu zemědělského
družstva, se přitom nikdo nestará.
Problémem je zejména plevel bující na vedlejším pozemku. Ze stezek
pro pěší se tak v této okrajové části
města stávají hotové STÍNY MINULOSTI...
Před dvěma lety město nechalo opravit chodníky na začátku Určické ulice.
Ty však končí u rondelu na křižovatce s Okružní ulicí, dál cesta nevede.
Jediný chodník, který tam je, končí
u areálu zemědělské firmy. Jeho stav je
však velmi bídný. „Na pozemku vedle

Plány na vybudování cyklostezky v tchto místech uvízly.
Foto: Martin Zaoral

roste hodně vysoký plevel, který lehá
na chodník. Chtěla jsem ho posekat
křovinořezem, ale nešlo to. Musela
jsem si na to vzít sekeru. Dřív se chodník alespoň uklízel, teď už na to každý
kašle,“ vyjádřila se pro Večerník Anna
Schillerová, která v Určické ulici žije
bezmála padesát let a na celou situaci
redakci upozornila.
Chodník není ve vlastnictví města,
ale stejně jako vedlejší pozemek patří
soukromému vlastníkovi. „V nájmu
jej nemáme a naši zaměstnanci ho nevyužívají. Chodí po něm hlavně bezdomovci. Kdyby každému z nich dali
srp, bylo by to za půl hodiny uklizené,“
reagoval na dotaz Večerníku ředitel
Statku Prostějov František Křivánek,
jehož firma má pronajatý pozemek
nacházející se v bezprostředním sou-

Chodník vedoucí po druhé stran silnice ím dál více pekrývá bujná zele.
Foto: Martin Zaoral

sedství chodníku. Právě na něm roste
vysoký plevel překrývající stezku pro
pěší. „Nikdy neobděláváte pozemek
až po plot,“ připustil v této souvislosti.
Situaci by nepochybně pomohlo
dlouho slibované vybudování nového chodníku a cyklostezky na druhé
straně silnice. Začínat by měly u křižovatky ulic Určická s Okružní a vést
až po Azylové centrum, dál pak na
hranice katastru města. „Je tu velký
provoz, auta zde jezdí rychle, po silnici se motají opilí bezdomovci, kteří
jdou do azyláku. Už zde došlo k řadě
dopravních nehod, situace by se měla
konečně řešit. Přestože se o tom mluví
minimálně pět let, stále se nic neděje,“
burcuje Anna Schillerová.
Podle vyjádření představitelů vedení
města brání výstavbě cyklostezky ma-

jetkoprávní vztahy. „Nedaří se nám
vykoupit pozemky od zhruba tří majitelů. Buď mají příliš vysoké požadavky
na cenu, nebo se nám snaží prodat celé
pole, přestože my potřebujeme jen malou část jejich rozlehlé parcely. Takový
výkup by magistrát přišel dráž než celá
stavba. Bohužel v tomto případě nelze
provést nucený výkup,“ vysvětlil náměstek prostějovské primátorky Zdeněk
Fišer, který už jednal se zástupci Určic
a Seloutek o případné návaznosti na
plánovanou stezku. „Obě obce s tím do
budoucna počítají. Co se týče Seloutek
ty nejprve chtějí vybudovat stezku ve
směru od Domamyslic. Určice zatím
mají jiné priority, stezka na jejich katastru bude dlouhá a přijde zřejmě na dost
peněz,“ doplnil proztaím nevyřešenou
otázku Fišer.
(mls)

Prodej zámku ve Ptení se odkládá, kupci vycouvali
Napsáno
pred

6. 10. 2008

Na začátku roku 2008 jsme informovali o tom, že prostějovská radnice
konečně našla kupce na polorozpadlý zámek ve Ptení. Přestože se
na první pohled zdálo, že trio podnikatelů z regionu se s městem dohodne a podepíše kupní smlouvu,
minulý týden všechno vzalo za své.
Obchodní transakce se neuskuteční.
Jeden z podnikatelů totiž nesehnal
potřebné finanční prostředky.
„Značně nás to překvapilo, ale zas až tak
moc se neděje. Už teď jednáme s dalším
zájemcem, který chce ptenský zámek
koupit,“ prozradil Večerníku Vlastimil
Uchytil, místostarosta Prostějova.
Těsně před podpisem smlouvy zájemci, které schválilo město Prostějov,
couvli od nákupu. Radnice ale nyní
ubezpečuje, že se již nic podobného
nebude opakovat a zahájila jednání
s dalším zájemcem. Nás to velice překvapilo a mrzí nás to vzhledem k tomu,
jak dlouho jsme se domlouvali, kolik

jsme měli nejrůznějších schůzek a kolik bylo na zámku prohlídek. Zájemci
ovšem v termínu nezaplatili kupní cenu
a sdělili nám, že jeden ze společníků bohužel nesehnal potřebné finanční prostředky. Už jsme začali jednat s dalším
zájemcem. Je to fyzická osoba z našeho
regionu, a co vím, tak by dotyčná chtěla
na zámku vybudovat prostor pro oddechové aktivity a bydlení. Víc teď říkat
nebudu. Vzhledem ke zkušenostem
budeme nyní postupovat jinak. Zájemce bude muset nyní složit kauci asi
tři sta tisíc korun,“ uvedl místostarosta
Uchytil. Jak dodal, kupní cena ptenského zámku by zůstala stejná, tedy na
úrovni pěti a půl milionu korun.
Ptenský zámek chtěly koupit tři fyzické
osoby jako spoluvlastníci. Šlo o Milana Zahradníka z olomoucké realitní
kanceláře, olomouckou lékařku Olgu
Látalovou a Lenku Skácelovou z Prostějova. Jeden z partnerů se ovšem podle
Skácelové na poslední chvíli rozhodl

jinak a druhý údajně nesehnal dostatek
peněz. „Nevyšlo to a mě osobně to velice
mrzí. Na koupi ptenského zámku jsem
byla připravena, nakonec jsme museli
od ní ustoupit. Přeji si jen, aby zámek
koupil někdo, kdo bude mít dostatek
finančních prostředků na rekonstrukci
zmíněné nemovitosti. Zasloužil by si to
nejenom zámek, ale celý region kvůli
zvýšení turistického zájmu,“ sdělila Večerníku Lenka Skácelová.

Zklamání zavládlo i v předmětném
Ptení. „Hodně nás to mrzí. Obec ale na
koupi zámku absolutně nemá peníze.
Máme však zájem na tom, aby nezůstával dál ležet ladem a nechátral. Pokud
vím, původní zájemci chtěli na zámku
vybudovat restauraci a nějaké ubytování.
My si představujeme, že by tam mohl
být ještě kulturní sál. Nevylučujeme, že
bychom seriózního kupce nějak podpořili,“ uvedl starosta Ptení Jiří Porteš.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁ VEERNÍKU
Tak tento román na pokračování začalo město psát už před deseti lety. A jak
vidíme dnes, dokončen stále není, přestože několik významných kapitol už
má za sebou. Od října 2008 totiž o zámek projevili zájem další investoři.
Psalo se o nich, o jejich velkolepých plánech i o množství peněz, které chtěli
investovat do rekonstrukce ptenského zámku. Velká bublina ale splaskla.
A stejně tak splaskly další námluvy s potenciálními kupci, kterých bylo během uplynulých deseti let bezpočet. Zámek ve Ptení se měl změnit v hotel,
turistické centrum, muzeum, pivovar a kdo ví v co ještě. Proč ale nakonec ze
všeho sešlo? Těžko říct. A těžké je i odhadovat, zda o ruinu ve vlastnictví prostějovské radnice vůbec někdo v budoucnu projeví zájem.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Dykova ulice

Příště: Riegrova ulice

18060610618

Vede kolem Starorežné. Ulice byla pojmenovaná dne 27. ledna 1939 podle eského
básníka Viktora Dyka (1877–1931). Bhem nacistické okupace byla v letech 1940 až
1945 zvána nmecky Dyk-Gasse. Ve své dob se jednalo o novou ulici propojující Bezruovo námstí s ulicí J. B. Pecky, potažmo prchodem kolem areálu dívjšího Binkova
pivovaru a pozdji lihovaru Starorežná Prostjov až s ulicí Hliníky.
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

s mstskou policií

Trhala květiny v parku

Foto: MP Prostjov

Při kontrolní činnosti ve Smetanových sadech si hlídka povšimla ženy,
která se sklání nad záhonem a trhá
z něj kytky. Dotyčná byla vyzvána
k zanechání protiprávního jednání.
Žena nebyla schopna na místě prokázat svoji totožnost, proto k jejímu
zjištění byla předvedena na služebnu
Policie ČR. Osmapadesátiletá pachatelka je svým jednáním podezřelá
z přestupku proti majetku. Celá záležitost byla postoupena příslušnému
správnímu orgánu k dořešení. O tom
strážníci ženu poučili.

„Politické“ vandalky
Po volebním poutači malovaly i ženy!
Předminulý pátek 28. září v nočních
hodinách zaznamenal strážník na operačním středisku pomocí městského
kamerového dohlížecího systému
čtveřici osob malujících fixem po billboardu politické strany hanlivé výrazy.
Na místo byla ihned vyslána hlídka
a uvedená čtveřice byla zadržena při odchodu. Pro podezření z trestného činu
byla přivolána hlídka Policie ČR, která
si celou záležitost převzala k dalšímu
šetření. Všichni podezřelí byli převezeni
na služebnu Policie ČR k neodkladným
úkonům. Jednalo se o tři ženy a jednoho muže ve věku od 24 do 34 let.

Kradl nadvakrát
V sobotu 29. září večer bylo od ostrahy supermarketu v Olomoucké ulici
přijato oznámení, že se do prodejny
vrátil muž, který se před chvílí dopustil krádeže a je pravděpodobné,
že se o stejné jednání pokusí znovu.
Oznamovatel strážníkům na místě
uvedl, že si na záznamu z kamer všiml
muže, který pronesl přes pokladní
zónu zboží, za které nezaplatil. Zanedlouho se do prodejny vrátil a vložil
si do bundy další zboží. Za pokladní
zónou byl ostrahou zadržen a vyzván
k setrvání na místě do příjezdu hlídky. Strážníkům se k oběma krádežím
doznal, když uvedl, že zboží z první
krádeže je již zkonzumované. Z druhé pak bylo vráceno zpět do prodeje.
Přestupkové jednání třiadvacetiletého muže bylo postoupeno příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Hledaný nekladl odpor
V dopoledních hodinách minulého
pondělí 1. října si strážník okrskové
služby v okolí lázní v ulici Blahoslavova povšiml osoby, o které z místní znalosti věděl, že je celostátně
hledaná Policií ČR. Při ověřování
totožnosti bylo pátrání po pětapadesátiletém muži potvrzeno. Dotyčný
byl předveden na obvodní oddělení
Policie ČR, kde byl předán službu
konajícím policistům k dalším úkonům. Při předvedení nebylo užito donucovacích prostředků. Muž nekladl
žádný odpor.

Zatáhněte si brzdu!

Minulou středu 3. října odpoledne
bylo přijato na lince 156 telefonické
oznámení o vyjetém vozidle z řady
zaparkovaných aut v ulici Wolkerova v Prostějově. Na místo vyslaná
hlídka oznámení potvrdila. Vozidlo
strážníci zatlačili zpět na parkoviště.
Zanedlouho se dostavila majitelka,
která uvedla, že se jedná o technickou závadu. Vůz si zabezpečila,
protiprávní jednání tak strážníci nezjistili.
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SOKYNI V LÁSCE DALA PSTÍ

PROSTĚJOVSKO Dávnou lásku nyní řeší
policisté.V časných ranních hodinách se do
sebe v nejmenované obci na Prostějovsku
pustily dvě rozzuřené fúrie. Důvodem brutální rvačky byl podle všeho vztah k muži,
se kterým jedna ze dvou žen dnes žije.
Napadenou totiž byla jeho bývalá partnerka! A jak všechno dopadlo? S rozzuřenou
účastnicí ženského pěstního souboje měli
co dělat i přivolaní policisté.

MICHAL KADLEC
„Z přestupku proti občanskému soužití podezírají policisté dvacetiletou ženu. Tohoto skutku
se měla podezřelá dopustit v sobotu devětadvacátého září ve čtyři hodiny ráno tím, že v obci na
Prostějovsku údery pěstí do obličeje a taháním za
vlasy napadla o pět let starší ženu. V pokračování
v útoku agresivní ženě zabránili až přivolaní policisté, kteří proti ženě museli použít donucovací

KRONIKA

A TAHALA JI ZA VLASY

Okradena na benzínce
O batoh svou vlastní neopatrností v sobotu 29. září po
patnácté hodině přišla čtyřiačtyřicetiletá žena ze Žďáru nad
Sázavou na jedné z prostějovských čerpacích stanic. Batoh
žena jen na chvíli odložila poblíž
toalety, čehož neznámý pachatel
využil a s peněženkou, doklady, dvěma platebními kartami
a digitálním fotoaparátem se jej
zmocnil. Žena škodu vyčíslila
na 7 250 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže
a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pokud se
policistům podaří pachatele dopadnout, hrozí mu až dva roky
kriminálu.

Policiifsútriéi

musel
a zem
povalit n
nit
a znehyb

tř dk hhmaty
t a chvaty.
h t Pomocí
P
í těch
tě h ženu
ž
prostředky
svedli k zemi a znehybnili až do okamžiku, kdy
přestala být agresivní,“ popsal vyhrocené chvilky
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Napadená žena při incidentu utrpěla lehké zra-
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Dv ženské se do sebe pustily tak, že je od sebe
museli odtrhnout až policisté. A s jednou z nich mli
strážníci plné ruce práce.
Ilustraní foto: internet

nění. Při zákroku policistů ke zranění osob ani ke
škodě na majetku nedošlo. „Příčinou konfliktu
měl dle dosavadního šetření být dávný milostný
vztah napadené ženy se současným partnerem
útočnice,“ doplnil policejní mluvčí.

CIZINEC NECHAL Pravidelně opilý šofér

se
prokázal
V
BYTÌ
KREV!
Strážníci zasahovali při napadení ženy
PROSTĚJOV Z obyčejné návštěvy dítěte se vyklubal případ pro policii. Městští strážníci zasahovali minulý čtvrtek 4. října v noci proti
mladému násilníkovi, který přišel navštívit přítelkyni a jejich společné
dítě. Vše se nakonec zvrhlo ve fyzické napadení, při kterém tekla i krev.
„Před půlnocí vyjížděli strážníci prověřit přijaté oznámení o údajném napadení v bytě. Podle oznamovatelky měl její dceru napadnout přítel,“ informovala Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov. Na místo tak
byla okamžitě vyslána hlídka. „Před domem strážníci zkontaktovali devětadvacetiletou ženu. Ta uvedla, že její přítel přišel navštívit jejich společné dítě
a při tom mezi nimi došlo ke konfliktu. Při hádce ji odstrčil a uhodil pěstí do
zdi, kterou poškodil a potřísnil podlahu i zeď v bytě krví,“ popsala zjištěné
skutečnosti Greplová.
Tisková mluvčí prostějovských strážníku následně prozradila, že muž po incidentu v bytě přítelkyně odešel do baru. „Strážníci jej zkontaktovali, kdy
jevil známky požití alkoholu, měl snahu pokračovat v rozepři s přítelkyní
a nekontroloval svoje chování. Byl vyzván k provedení orientační dechové
zkoušky, při které nadýchal 1,88 promile alkoholu. Strážníci rozhodli o jeho
převozu na záchytnou stanici poté, co ho předtím prohlédl lékař ze záchranky a posoudil jeho zdravotní stav. Dvaadvacetiletý cizinec byl za asistence
strážníků dopraven do Olomouce do protialkoholické záchytné stanice.
Svým jednáním je důvodně podezřelý z přestupků proti majetku a občanskému soužití,“ doplnila informace Tereza Greplová.
(mik)

neplatnou
občankou

PROSTĚJOV Jednomu ze slušných občanů zřejmě došla trpělivost. Byť anonymně, přesto udal
řidiče, který každé ráno usedá do
osobního vozidla opilý, jak zákon
káže! Oznámenou skutečnost jeli
minulý čtvrtek prověřit strážníci.
A skutečně zadrželi chlápka, který
ráno usedal za volant totálně pod
vlivem alkoholu.
„Ve čtvrtek čtvrtého října v ranních
hodinách jsme přijali na lince 156
anonymní oznámení o řidiči osobního vozidla, který každý den ráno požije v restauraci alkohol, poté usedne
za volant a odjede. V době oznámení

se dotyčný prý rovněž nacházel v restauraci. Na místo k prověření oznámení byla vyslána hlídka,“ uvedla
Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
Jak strážníci skutečně zjistili přímo
na místě, uvedený muž po odchodu
z podniku nastoupil do auta a započal jízdu. „Hlídkou bylo vozidlo
zastaveno. Řidiče strážníci vyzvali
k prokázání totožnosti a k provedení orientační dechové zkoušky. Čtyřicetiletý muž nadýchal 2,16 promile alkoholu. Při zjišťování totožnosti
předložil hlídce neplatný občanský
průkaz. Strážníci muže poučili
o spáchání přestupku proti zákonu o občanských průkazech. Přestupkové jednání bylo postoupeno
k projednání příslušnému správnímu orgánu,“ doplnila Greplová
s tím, že muž je svým jednáním rovněž podezřelý ze spáchání trestného činu řízení pod vlivem návykové
látky. Hlídkou byl vyzván k setrvání
na místě do příjezdu Policie ČR.
(mik)

Ilustraní foto: internet

Kdyžjsoudveředokořán...
V dosud přesně nezjištěné době
ve dnech 27. či 28. září využil dosud nezjištěný pachatel
neopatrnosti obyvatele bytu
v Rejskově ulici. Neuzamčenými vstupními dveřmi vstoupil
do bytu, kde z chodby odcizil
odložený batoh. S tím jeho třiatřicetiletý majitel přišel i o svazek klíčů, dioptrické brýle
a peněženku s doklady, platební kartou a finanční hotovostí
300 korun. Celkem poškozený
způsobenou škodu vyčíslil na
1 800 korun. V případě dopadení a prokázání viny pachateli tohoto jednání za přečin porušování domovní svobody a přečin
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Straka na školním dvoře
Během pěti minut v pondělí
1. října dopoledne, co nebyl
řidič přítomný u vozidla značky
Fiat Ducato zaparkovaného ve
volně přístupném dvoře jedné
ze základních škol v Prostějově, rozbil neznámý pachatel
na autě přední sklo na pravých
dveřích. Z vozidla po jeho zásahu zmizely palubní kamera
a ledvinka, ve které se nacházela finanční hotovost 13 000
korun. Na odcizených věcech
vznikla celková škoda 13 800
korun a na poškozeném vozidle
nebyla škoda doposud vyčíslena. Událost policie kvalifikuje
jako trestný čin krádeže s dvouletou trestní sazbou.

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

„ŠEHEREZÁDA“ Z KRUMSÍNA OBRALA I DLUŽNÍKA
PROSTĚJOVZnátepohádkyTisíce
a jedné noci? Krásná Šeherezáda
v nich vypráví svému manželovi
každou noc příběh, aby tím zabránila své popravě. Slovenka Marta
Ahmed Abdelkarim - žijící aktuálně s rodiči v Krumsíně - sice zdaleka
není tak půvabná jako ona, nejrůznější příběhy si však vymýšlí se stejnou lehkostí a bravurou jako její
arabská kolegyně. Rozdíl je v tom,
že zatímco Šeherezádě hrozil trest
smrti, opakovaně trestané podvodnici maximálně několik let vězení. Naslouchat jejím příběhům
mohl kdokoliv, kdo v úterý zavítal
k prostějovskému soudu. Večerník
byl tomu svědkem.
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Třiačtyřicetiletá Marta Ahmed Abdelkarim pochází ze Slovenska a své
exoticky znějící příjmení získala svatbou s egyptským mužem. S ním už se
nestýká, její manžel měl být dle jejích
slov vyšetřován bezprostředně po teroristickém útoku v Paříži. Zda je to
ovšem pravda, není vůbec jisté, neboť

Marta Ahmed Abdelkarim napálila
muže zadluženého až po uši

žena tímto pozoruhodným způsobem
zdůvodňovala, proč má obstavený účet
a nemůže dostát svým mnohým finančním závazkům...
Paní Marta oficiálně žije s rodiči v Krumsíně. Nepracuje a ve svých příjmech je
dle svých slov odkázána na důchod svého slovenského tatínka. V minulosti byla
za podvody na Slovensku pravomocně
odsouzena a skončila dokonce ve vězení.
Po podmíněném propuštění se přesunula na Hanou. Ještě než se přestěhovala za
rodiči do Krumsína, bydlela v pronajatém bytě v Kostelní ulici v samém centru
Prostějova.
Peníze poslala jen fiktivnì

Jedním z jejích sousedů byl loni na podzim muž, který se topil v dluzích. Ona
mu ochotně slíbila pomoc s „refinancováním“ jeho četných úvěrů. Na to od
nemajetného muže postupně vybrala
135 000 korun. Ten je obvykle získal
z menších půjček od nebankovních
společností, které mu dle jeho slov pomáhala sama zařizovat. Peníze pak ukládala do svého trezoru. Kde je jim nyní
konec, zůstává velkou otázkou. Muž
potvrdil, že mu bylo vráceno pouhých
deset tisíc korun.

s právníkem, abych si vyzkoušela, zda
je ochotný mi směnky vydat. A zjistila
jsem, že není. O tom, že bych mu peníze skutečně poslala, jsem neuvažovala,
nevěděla jsem, že je to možné a že by to
pomohlo,“ básnila u soudu paní Marta
a nad její výpovědí plnou logických nesmyslů skutečně zůstával rozum stát.
Poradkynì za všechny prachy

BYLI JSME
U TOHO

Marta Ahmed Abdelkarim se skutené
Šeherezád pvabem sice nevyrovná,
pohotovostí a vymýšlením pohádek by
jí mohla konkurovat více než zdatn.
Ilustraní foto: internet

„V průběhu času vyšlo najevo, že oddlužení není možné, neboť muž měl více
půjček, než původně přiznal. Nicméně
mám pro něj nachystáno dalších osmaosmdesát tisíc korun, klidně bych mu je
už dávno dala, ale bojím se, že mi nevrátí směnky, které jsem mu podepsala.
Zatím se k tomu rozhodně neměl, i když
jsem mu přeposlala osmdesát tisíc korun. Je pravdou, že platbu jsem nakonec stopla. Udělala jsem to po poradě

Soudce Petr Vrtěl obžalované po hodně dlouhou dobu trpělivě naslouchal.
Posléze vydal usnesení, aby zmiňovaných 88 000 korun bylo do pěti dnů
zabaveno. Soud se tak bude minimálně
moci přesvědčit, zda skutečně existují.
„Můžete mi říct, proč jste se zrovna vy,
která jste byla za podvody odsouzena
k nepodmíněnému trestu, pustila do
finančního poradenství?“ byl zvědavý
soudce.
Srozumitelné odpovědi se však nedočkal... Marta Ahmed Abdelkarim se
pouze odvolávala na jistou finanční
poradkyni, která by jí měla její podivuhodnou verzi o způsobu refinancování
půjček poškozeného potvrdit. Ta však
k soudu nedorazila.
Šanci bude mít v pondělí 8. října, na
kdy bylo hlavní líčení odročeno.
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milujeme vecerník


děti, pejsci a zdraví

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!

Jiří ŠEVCOVIC
1. 10. 2018 52 cm 4,10 kg
Vyškov

Gabriela RUIBAROVÁ
1. 10. 2018 51 cm 3,85 kg
Prostějov

Petr ŠINDELKA
1. 10. 2018 52 cm 3,50 kg
Protivanov

Vanessa OCHRANOVÁ
2. 10. 2018 47 cm 2,25 kg
Držovice

Ondřej GÁBOR
2. 10. 2018 48 cm 3,10 kg
Vrbátky

Tomáš FREHAR
30. 9. 2018 50 cm 3,20 kg
Prostějov

Jakub KRÁTKÝ
2. 10. 2018 49 cm 2,80 kg
Protivanov

www.vecernikpv.cz

Christian LYSICKÝ
30. 9. 2018 53 cm 3,85 kg
Prostějov

Valentýna NAVRÁTILOVÁ
30. 9. 2018 45 cm 2,55 kg
Smržice

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

Z NEMOCNICE ...



         

PROSTĚJOV (Lucie Drahošová, tisková mluvčí společnosti
Agel) Nemocnice Prostějov, člen
skupiny AGEL, v úterý 2. října
slavnostně otevřela nově zrekonstruované dětské oddělení,
které prošlo po téměř třech desetiletích významnou obměnou.
Oddělení získalo během půlroční rekonstrukce za téměř dvacet milionů korun větší prostor
i zcela nový vzhled, díky kterému je pro dětské pacienty i jejich doprovod příjemnější a také
komfortnější.
Během rekonstrukce došlo k úpravě dispozičního řešení, k výměně
vzduchotechniky, inženýrských sítí
i podlahových krytin. Díky změně
dispozic jsou přitom nově prostory

pro pacienty větší. „Díky modernizaci a změnám dispozic jsme mohli
navýšit i počet lůžek na standardním oddělení, a to na celkových
25,“ prozrazuje Josef Tenora, primář dětského oddělení Nemocnice Prostějov.
Velkou novinkou, kterou malí pacienti ocení zejména v letních měsících, je pak klimatizace, která na
oddělení dosud zcela chyběla. Samozřejmostí jsou pak nová veselá
výmalba a vybavení rekonstruovaných pokojů novým moderním nábytkem i zdravotnickou technikou.
„I když naše dětské oddělení vždy
poskytovalo pacientům špičkové
služby, fakt, že zde již tři desetiletí
nedošlo k žádné modernizaci prostředí, byl znatelný. Věřím, že rekon-



'"   ! #"    %  %  =   !   %/
   "%
       

strukci ocení jak naši malí pacienti,
tak i jejich rodiče, kteří s nimi mnohdy pobývají na oddělení celou délku
hospitalizace. Současné prostory

jsou pro ně bezesporu komfortnější
a útulnější,“ říká předsedkyně představenstva Středomoravské nemocniční MUDr. Marie Marsová, MBA.

Dětské oddělení Nemocnice Prostějov
aktuálně disponuje celkem 25 lůžky na
standardním lůžkovém oddělení a více
než dvacítkou dalších lůžek na jednot-

kách intenzivní péče pro děti i novorozence. Oddělení zajišťuje ambulantní
i nemocniční péči pro děti ve věku 0 až
19 let v plném rozsahu.

   

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už
ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste
zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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publicistika

Nově rekonstrukcí prošlé vrahovické koupaliště má za sebou dvoutýdenní ostrý
provoz a tím pádem i plánovanou zatěžkávací zkoušku. Šéf Domovní správy Prostějov tvrdí, že přes zimu a jaro se vychytají pověstné mouchy a do příští sezóny
vstoupí toto koupaliště už naostro a bez chybiček. Tím pádem bude mít Prostějov dvě zcela plnohodnotná zařízení pro koupáníchtivé lidi. Ale budou v létě
Vrahovice a krasický aquapark stačit požadavkům Prostějovanů? Vladimír Průša
mi jednou řekl, že v tropických vedrech by poptávce ve městě nestačilo ani pět
koupališť. To je asi pravda, ale kolik takových dnů v roce je? I přes výrazné oteplování v posledních letech jich můžeme ročně napočítat maximálně dvacet. A co
dál? Pokud by si někteří Prostějované na radních vymodlili ještě jedno slibované
koupaliště za Kosteleckou ulicí, mohli by si letní návštěvníci už dobře vybírat. Ale
kdo bude doplácet na provoz všech tří koupališť, když během zbývajících letních
dnů nepanuje zrovna přívětivé počasí a nejeden provozovatel pláče nad výdělky?
Ne, podle mě dvě koupaliště v Prostějově bohatě stačí. Navíc je tady plumlovská
přehrada, kam z města vyjíždí čím dál tím víc lidí. A pokud v ní nebude imrvére
zelená voda, určitě nádrž přiláká tisíce plavců. Takže jsem přesvědčen, že „dva
plus jedna“ pro koupání v Prostějově je tak akorát.

Každý z nás to ví, jen o tom nemluví. Nebo lépe řečeno je nám zatěžko
o tom mluvit. Či je to pro nás prostě
nepříjemné... Ale já vám to říct musím, abychom to uvedli na pravou
míru. Všichni kadí!
Zdálo se mi potřebné vám tento fakt
sdělit, protože se nedomnívám, že
by jej všichni brali na vědomí. Tedy
zejména pejskaři, kteří si pořídí to
roztomilé štěňátko, které tak hezky
nemotorně cupitá po zemi a blafe
svým nezralým hláskem. A přitom
už nepřemýšlí nad tím, že stejně
jako všechna zvířata i tohle malé
štěňátko bude vykonávat nezbytnou potřebu. A že ji po něm budou
muset uklízet.
Ať už malý, či velký pes, štěně, nebo
dospělý, všichni po sobě zanechávají
bobky. A pokud je, zvláště ve městě

a na sídlišti, po nich neuklízíte, můžete tím naštvat nejednoho souseda.
Osobně jsem takto rozčileně klusala
za jedním pejskařem, který se příliš
netvářil na úklid výkalů po svém vlčákovi na trávníku u paneláků. Se
sáčkem v ruce a nepříliš přívětivými slovy na jazyku jsem se k němu
rychle blížila. Když mě však spatřil,
dal se taky do klusu, ale opačným
směrem. Tak jsem zrychlila. On
taky. A než jsem jej dostihla, zaběhl
k nejbližšímu vchodu jednoho z vysokých domů. Okamžitě zastrčil
připravený klíč do zámku a vsoukal
se do mezery ve dveřích. A já jen
nechápavě střídavě zírala na místa, kde ještě před chvílí stál muž se
psem a snažil se téměř prorazit dveře, jen abych jej nechytla, a kde nyní
doutnal velký páchnoucí bobek.

V té chvíli se mi v hlavě vyrojila
představa. Zazvonila bych na zvonek jeho bytu, on by mi otevřel, a já
mu vysvětlila, proč je špatné neuklízet po svém psovi bobky. A celé bych
to podtrhla tím, že bych počkala,
než by se mu chtělo taky jeden udělat, a poté jej donutila ho „vyhodit“
na koberec. Na této přímé demonstraci by si tak uvědomil, že není
vhodné výkaly někde jen tak nechávat ležet, ale že je potřeba je uklízet. Stejně jako my je splachujeme
do záchodu, je nutné, abychom psí
bobky v sáčku vyhazovali do koše.
Jinak bychom tu měli pěkný brajgl.
Je ovšem škoda, že celý tento výjev
zůstal jen v mé hlavě. Kdyby se totiž
vážně uskutečnil, myslím, že by tento pejskař už víckrát po svém mazlíčkovi bobek nikde nenechal...

OTUPENÍ CHODCI aneb PROČ BYCHOM MĚLI
Už se vám to taky stalo? Kráčíte po ulici a proti vám jde maminka
zahleděná do mobilního telefonu. Nevnímá svět kolem sebe, oči
má hluboce sklopené, jednou rukou tlačí kočárek a prstem té druhé šmudlá displej svého miláčka. Celou dobu přemýšlíte, co tak
pekelně důležitého v mobilu vyřizuje a zároveň zvažujete, kudy
se jí vyhnete. Přes veškerou snahu se vám ani na jedno nepodaří
nalézt odpověď. Neodvratitelné srážce nakonec zabráníte tím, že
vkročíte do silnice. Když se opět vrátíte na chodník, napadají vás
nejrůznější myšlenky. A některé z nich jsou hodně divoké...

V

e slavném románu Nesmrtelnost Milana Kundery vystupuje
postava profesora Avenaria, který si
našel prazvláštní koníček. Po nocích
běhá ulicemi města a nožem probodává pneumatiky u zaparkovaných vozů.
Zásadně přitom dodržuje toto pravidlo: u prvního auta propíchne pravou
přední pneumatiku, u druhého levou
přední, u třetího pravou zadní a u čtvrtého všechny čtyři. Svým vandalismem
svérázným způsobem bojuje proti
obrovskému zvýšení počtu vozů, kvůli
nimž se dle něj někdejší krása měst stala
pro lidi neviditelná. „Šel jsem nedávno
po rue de Rennes k bulváru a počítal
jsem, kolikrát jsem s to vrhnout na ten
kostel pohled, aniž by do mě vrazil spěchající chodec anebo mě přejelo auto.
Napočítal jsem sedm velice krátkých
pohledů, které mě stály modřinu na
levé paži, protože mi dal ránu loktem
netrpělivý jinoch. Auta, která zaplnila

silnice, zmenšila chodníky, na kterých
se tlačí chodci,“ vysvětlil své důvody
profesor Avenarius s tím, že noční běh
okořeněný o propíchávání pneumatik
je jeho protestem proti tomu, že auta
způsobila „zatmění katedrál“.
o auta teprve začala, to mobily
dokončily. Pokud vozy chodcům pouze překážely, tak „chytré“ telefony z nich nadělaly svého druhu hlupáky. Otupily je totiž natolik, že absolutně
nevnímají své okolí. Otupení chodci
kráčejí městy a netuší, kudy jdou, vlastně je to ani nezajímá. Například německá certifikační společnost Dekra
ve svém rozsáhlém výzkumu zjistila,
že téměř pětina z přibližně čtrnácti
tisíc chodců se více věnuje mobilům
než okolnímu dění.
tejně jako profesor Avenarius
v knize Milana Kundery se i dnes
najdou lidé, kteří se s tímto stavem nehodlají smířit. Někteří z nich už odmí-

C

S

KRÁST MOBILY?

tají chodcům zahleděným do mobilů
uhýbat z cesty. Proč na ně brát ohled,
když oni neberou ohled na ostatní?
V této souvislosti se nabízí ještě jiné
řešení. Není přitom právě třeba, aby
Evropská unie vydala zákon a my se
díky tomu v ulicích města hned cítili
bezpečněji. Ale co třeba takovému
chodci kráčejícímu slepě městem
prostě jeho mobil „zabavit“? Stačilo
by mu jej vytrhnout z rukou a utíkat.
Nikoliv proto, abyste se jeho prodejem obohatili, ale jen proto, abyste
přístroj nechali ekologicky zlikvidovat. Vlastně by to byla taková varianta
nelegální hry „Seber policajtovi čepici“,
kterou na sebe před lety upozornil zakladatel skupiny Ztohoven Roman Týc.
eny, které by se necítily právě
v dobré kondici, by se při těchto
krádežích mohly zaměřit na maminky
s kočárky. Právě ony totiž patří k vůbec
nejčastějším uživatelům telefonu během chůze, zatímco jejich potomek na
ně z kočárku němě zírá a těší se, že v budoucnu bude dělat přesně to samé, co
jeho rodička.
ť už si o návrzích profesora
Avenaria, či jemu podobných

Ž

A

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
„radikálních snílků“ myslíte své, jejich smysluplnost je více než sporná.
Za „zatmění katedrál“ a zaslepení očí
i mozků totiž ve skutečnosti nemohou ani auta, ani mobilní telefony, ale
pouze my lidé. Nechme tedy ostatní
dělat to, co oni sami chtějí. Vždyť to tak
funguje v přírodě od nepaměti: hloupí
a slabí časem zahynou, zatímco chytří
a silní kráčejí dál...

18100411135

HLAS LIDU HLAS BOŽÍ
Hody by mìly být èastìji
Chtěla bych poděkovat všem, kteří
se v Prostějově podíleli na organizaci Hanáckých slavností. Měla jsem
v tu dobu rodinnou návštěvu až
z Karlovarska. Všichni se na prostějovské hody těšili, nikdy nic podobného neprožili. A já byla pyšná, že
jsem jim v průběhu soboty a hlavně
neděle měla co ukázat, čím se pochlubit. Perfektní kulturní program,
náměstí plné lidí, navíc se tentokrát
podařilo zajistit i vkusné stánky
s kvalitním hodovým sortimentem.
Příbuzní odjížděli z Prostějova nadšeni. Hanácké slavnosti by mohly
být častěji, říkám si. Určitě by pak
bylo o oživení centra města postaráno tím nejlepším způsobem.
Hana Vybíralová, Prostějov

Jsme vážnì èuòata?
Nedávno mnozí dobrovolníci uklízeli oba břehy říčky Hloučely v Prostějově.
Nechápu, jak je možné, že po tak krátké době se tam zase objevil tak nehorázný svinčík. Copak jsme fakt taková čuňata, co si neváží čisté přírody a také nezištné práce druhých lidí? Běžte se podívat k mostu v Olomoucké ulici. V jeho
okolí se povalují igelitové tašky, PET lahve a všelijaké papíry. To snad opravdu
není možné! A netvrďte mi, že za ten nepořádek mohou jenom bezdomovci!
Markéta Sušilová, Prostějov
Kdo to asi zapálil...
Docela mě zaujalo vyjádření hasičů, že nedávno vyhořelý drážní domek za
hlavním nádražím v Prostějově byl neobydlený. To ale není pravda, každý večer se u něj srocovali bezdomovci, kteří tam přespávali. I z tohoto důvodu si
myslím, že domek určitě nevyhořel jen tak bez příčiny. Ti bezdomovci v něm
už přespávají několik let a není to poprvé, co v těchto místech došlo požáru.
A není divu, vždyť ti lidé tam často zapalují oheň přímo v domě, takže kdo stojí za požárem, si může každý domyslet. Je jen s podivem, že Českým drahám
nebo potažmo městu vůbec nevadí, že (nejen) v těchto místech dělají bezdomovci takový binec.
Petra Voráčová, Prostějov

Centrum plné smradu
Vím, že se s tím dá asi těžko něco
dělat, ale mě to prostě zaujalo. Jak
si určitě každý návštěvník náměstí
T. G. Masaryka všímá, během pondělí a úterý se z uvedeného prostoru
odvážejí kontejnery a popelnice,
které obyvatelé, ale i obchodníci postaví vždy před daný objekt. Město
se tak vždy na několik hodin stává
nejen centrem zápachu, ale také
náletů hmyzu samozřejmě obletujícího každou takovou „voňavou“
popelnici. Tento fakt je problémem
hlavně letních měsíců. Sám nevím,
co proti tomu dělat. Každý občan
i podnikatel z náměstí jistě chce, aby
mu byl odpad odvezen, vždyť si za
to platí. Ale proč máme trpět my
ostatní?
Jan Došek, Prostějov

www.satelitnidotace.cz

koupaliště?

Ahoj všichni,
tak je dobojováno. Sláva vítězům, čest
poraženým. Volič nějakým způsobem
rozhodl a volby jsou za námi, pokud
tedy hovoříme o těch komunálních,
jelikož stále nám tady ještě zbývá souboj o Senát, který již v podobě svého
druhého kola bývá spíše otloukánkem a k volební urně zajde podstatně
méně voličů, že si to snad kandidáti
ani nezaslouží. Ale to je už zřejmě
úděl druhé komory parlamentu, která
prostě tu svou popularitu nikdy nebude mít nejvyšší.
Dojde tedy ke střídání stráží na radnici. V době, kdy píši tento sloupek,
můžu jen spekulovat, zda to střídání
bude velké, nebo jen kosmetické, zda
uvidíme mnoho nových tváří, zda
se eventuální koalici podaří vytvořit
den po volbách, nebo také až třeba po
měsíci. Jelikož nemám jako přidruženou výrobu Delfskou věštírnu, tak to
prostě nevím. Jedna věc jsou předvolební průzkumy a preference, druhá
věc je pak sama realita. Může dojít
k senzacím, může se najít nějaký politický skokan roku, někdo může utrpět překvapující debakl, aniž to čekal,
či zavládne klid a mír, protože volič
rozhodl moudře a každému nadělil,
jak si zaslouží. Nenechal se ošálit líbivými slovíčky, případně vytahováním
špíny a konstruováním pseudokauz,
které se vlastně nikdy nestaly, ale jejich
tvořitelé pracovali jako pilní mravenečkové, slepováním lží, konstrukcí
a polopravd chtěli očernit slušné lidi.
Mravenečka jako tvorečka přírodního
mám rád, ale doufám, že tihle političtí
a aktivističtí „mravenečkové“ jsou zašlapáni do země.
Naše krásná radnice, již více jak stoletá,
dostane na čtyři roky nové obyvatele.
Přejme si, aby pracovali pro naše město dle nejlepšího vědomí a svědomí,
aby Prostějovu byli jen ku prospěchu
věci, aby naše město i nadále vzkvétalo
a patřilo třeba z hlediska hospodaření
k těm nejlepším v republice. Zaslouží
si to a jeho občané s ním. Váš Marty

Tel.: 778 527 899

Všichni kadí,
Postačí dvě uklízejme bobky
Michal
KADLEC
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9 na montáž nové paraboly jen za 300 Kč
9 nebo naladění karet se 100 programy od 149 Kč měsíčně
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O nemalou finanční částku a další věci
přišel majitel domu ve Vrbátkách. Neznámý pachatel vnikl do domu v době
od 1. do 2. října bez zjevného násilí.
V obytných místnostech, které prohledal, odcizil mobilní telefon, osobní doklady, kreditní kartu a finanční
hotovost v hodnotě několika desítek
tisíc korun. Policisté z druhého prostějovského obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení pro trestné
činy krádeže, porušování domovní
svobody a neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku.

Přišel o peníze i kartu

Minulé pondělí 1. října brzy ráno jel řidič s vozidlem Citroen Xsara po silnici
v Dobromilicích. V blízkosti jednoho
z domů najel s vozidlem na přiléhající
místní komunikaci a chtěl se otočit, při
vyjíždění z místa ale přehlédl devětatřicetiletou cyklistku a došlo ke srážce. Zraněná žena byla z místa sanitkou převezena do prostějovské nemocnice. Dechová
zkouška byla u obou účastníků nehody
negativní. Škoda na majetku byla předběžně vyčíslena na 5 000 korun.

Srazil cyklistku

Uplynulou středu 3. října během dopoledne v marketu v ulici Konečná v Držovicích přišel o mobilní telefon v hodnotě
18 000 korun starší muž. Telefon měl
uloženývkapsevesty,kteroumělnasobě
a pachatel využil jeho nepozornosti.

Kapsář v supermarketu

Uplynulý pátek 5. října v odpoledních
hodinách kontrolovali policisté obvodního oddělení Prostějov 2 v Křenůvkách osobní motorové vozidlo
Škoda Fabia. U sedmadvacetiletého
řidiče provedli jak dechovou zkoušku,
tak i test na omamné a psychotropní
látky. Zatímco v prvním případě byl výsledek negativní, druhý prokázal požití
amfetaminu-metamfetaminu a cannabisu. Řidič se k požití návykových látek
doznal. Po poučení se odmítl podrobit
lékařskému vyšetření, spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici. Policisté mu zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu.

Drogy za volantem

Kolem půlnoci z pátku 5. na sobotu
6. října došlo na komunikaci ve směru
od Budětska do Konice, ke střetu osobního vozidla se zvěří. Z provedeného
šetření vyplývá, že osobnímu vozidlu
Volkswagen Passat, které řídil pětadvacetiletý řidič, vběhla náhle z levé strany
do jízdní dráhy srna. Ta po střetu utekla
neznámo kam. Alkohol byl u řidiče vyloučen orientační dechovou zkouškou,
ke zranění osob nedošlo. Hmotná škoda je odhadována na 20 000 korun.

Za nehodou stála zvěř

V době od 22. do 28. září se dosud nezjištěný pachatel násilně vloupal do dvou
stavebních buněk na volně přístupných
pozemcích ve Vrchoslavicích. Z obou
poté odcizil stavební materiál a nářadí.
V prvním případě majitel vyčíslil škodu
na 19 000 a ve druhém na 29 500 korun.

Vybílil dvě buňky
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Nmecké jednotky napadající polní nemocnici Rudé armády. Možná pravé minové pole, možná ne...

3x foto Jakub ermák

Po této ukázce nastoupili na plac vojáci,
a hlavně vojačky Rudé armády. „Během
války působilo v Rudé armádě přes půl
milionu žen a dívek, které převážně
sloužily jako zdravotnice, nebo sběračky
raněných. A neměly zrovna lehké úkoly,
jelikož musely zraněné vojáky ošetřit
a dostat z boje do polních nemocnic.
Většinou musely postřelené a krvácející
vojáky odtáhnout na celtě z boje, někdy i pod nepřátelskou palbou, což pro
drobnější ženy rozhodně nebylo snadné.
I díky nim se vysoké číslo vojáků mohlo
po zranění vrátit zpět do boje,“ vylíčil
moderátor. Následovala vlastní ukázka
boje, ve kterém německé jednotky provedly obchvat právě na jednu z polních
nemocnic Rudé armády.
Bojového vystoupení se dočkal i legendární kulomet Maxim. Ten vznikl
už na konci devatenáctého století díky

jjak
ak probíhalo
probíhhallo dobývání
dobýýváníí plumlova...
plumloova...

finské oddíly. Jako první se poté zvlášť
představily oddíly československých
četníků a jednotky SOS, celým názvem
Stráž obrany státu.
„SOS byl speciální bezpečnostní sbor,
jenž existoval a působil v letech 1936

až 1939. Za mírového stavu fungovaly
jednotky Stráže obrany státu jen rámcově, přičemž její příslušníci, podle
zkratky SOS přezdívaní ‚sosáci', vykonávali svou běžnou službu u četnictva,
finanční stráže a státní policie. V případě ohrožení bezpečnosti republiky
však byly aktivovány a doplněny o záložníky s trvalým bydlištěm v blízkosti
nasazení. Při bojích mezi zářím 1938
a březnem 1939 přišlo o život 84 příslušníků SOS a 270 utrpělo zranění,“
prozradil u přehlídky jednotek moderátor celé akce.
Na řadu pak přišly finské armádní jednotky, které v průběhu války bojovaly
na straně Osy. Nicméně nejvíce jsou
z tohoto období známy díky souběžnému konfliktu, který se historicky nazývá
zimní válka. V té bojovalo Finsko se Sovětským svazem.

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

konstruktérovi Hiramu Stevensovi Maximovi. Kulomet se od svého vzniku
objevil v různých verzích v I. i II. světové
válce nebo třeba v korejské válce, takže
se používal více jak šedesát let. Ve druhé
světové válce ho hojně využívali právě
Sověti, nebo Finové. Stejně legendární
jako i smrtelný se pak na bojišti objevil
kulomet MG spolu s ukázkou německého Wehrmachtu a Waffen SS. „V jejich
rukou si tento kulomet nejvíce pamatují
Američané na Den D, jelikož právě ony
způsobily nemalé škody na plážích při
vylodění. Tento stroj si u nepřátel vydobyl zasloužený respekt,“ zaznělo u ukázky německého kulometu.
Na konec ukázky německých sil si diváci mohli prohlédnout první speciální
jednotku zvanou Brandenburg. Hlavní
a poslední bod programu přišel na řadu
deset minut po šestnácté hodině. Právě
v tu chvíli byla spuštěna bojová ukázka
s názvem Směr Olomouc 1945, do které
se zapojilo velké množství protagonistů.
„Jsem velký nadšenec do historie i historické techniky. Škoda že se takové akce
nedějí častěji, protože takové události by
se měly připomínat, aby se neopakovaly.
Paradoxně právě díky válkám se vždy
zrodil ten nejrychlejší a největší technicky pokrok,“ vylíčil Večerníku návštěvník
akce Jaromír Suchý.
Nezapomnělo se ani na dětské návštěvníky, kterým se hlasitá střelba nemusela
přímo zamlouvat. Pro ně byly otevřené
airsoftová střelnice a fotokoutek. Zájemci si také mohli prohlédnout výstavu
spojařského vybavení, výstavu US Army
do roku 1945, reenactingovou jednotku námořní pěchoty Spojených států
amerických nebo německou válečnou
nemocnici.

Bojové ukázky byly akní, kulisy jako opravdové a stelba hlasitá. Foto: Jakub ermák
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osvětlení. Škoda na vozidle a lampě byla předběžně vyčíslena na 8 000 korun. Řidič na místě nehody nezůstal, ale sám přijel na dopravní inspektorát
v Prostějově celou událost nahlásit,“ uvedla Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje. „Provedenou dechovou zkouškou se nepotvrdilo, že před jízdou
požíval alkoholické nápoje a ke zranění osob také
nedošlo. Nehoda byla projednána a vyřízena uložením blokové pokuty v hodnotě jednoho tisíce
pět set korun,“ dodala.
(mik)

Hodn naklonná lampa veejného osvtlení svdí o tvrdosti nárazu, „bavorák“ ízený mladým mužem
však velkou škodu neutrpl.
2x foto: Policie R

KOSTELEC NA HANÉ Zřejmě zásluhou
řidičské nešikovnosti havaroval mladý šofér
v Kostelci na Hané, jemuž byla silnice zřejmě
hodně úzká. Se silným vozem totiž vjel na
trávník a narazil do lampy. Budiž mu ale ke cti,
že okamžitě odjel na policii, aby se nahlásil!
„Ve středu třetího října v odpoledních hodinách
nezvládl jízdu ve vozidle BMW jeho dvacetiletý
řidič, který v Kostelci na Hané projížděl po ulici
Pod Kosířem. Při projíždění levotočivé zatáčky
narazil přední částí vozidla do lampy veřejného

DRAHANY, VÝŠOVICE Během čtvrtka 4.
října řešili policisté skupiny dopravních nehod
dva případy střetu s lesní zvěří. K oběma nehodám došlo na rovných úsecích a srny řidičům
do cesty vběhly z levé strany. V obou případech
zvířata srážky s osobními vozidly nepřežila.
„U první události došlo po páté hodině ráno mezi
Drahany a Žárovicemi. Osmadvacetiletému
řidiči Volkswagenu Passat při tom vznikla škoda
předběžně odhadnutá na třicet tisíc korun. Ve
druhém případě po patnácté hodině nedokázala
jednačtyřicetiletá řidička Škody Rapid zabránit

střetu se srnou mezi Němčicemi nad Hanou
a Výšovicemi. Způsobená škoda byla v tomto
případě vyčíslena na 63 tisíc korun,“ popsal
oba střety se srnami František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění osob při nehodách nedošlo. „Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Obě srny střet s vozidlem nepřežily. Na místech nehod si je převzali
členové místních mysliveckých spolků,“ doplnil
Kořínek.
(mik)

Jak u Drahan, tak u Výšovic srnky znan poškodily ob vozidla. Ani jedno zvíe stet s osobními auty
nepežilo.
2x foto: Policie R
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středověku. Pivo je svrchně kvašené,
nepasterované, nefiltrované a ze zakuřovaného pšeničného sladu,“ popsal
Večerníku Moš.
Na závěr turnaje proti sobě stanuly dvě
skupiny bojovníků ve velké šarvátce,
nicméně zábava pokračovala až do večerních hodin.
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KOSTELEC NA HANÉ Už to tedy hodně dl po práv rekonstruované sokolovn. Foto: Martin Zaoral
potřebovala! Kostelecká sokolovna je aktuálně je situace úplně jiná. Budovu v centru města od České
obestavěna lešením. Po skončení rekonstrukce le- unie sportu koupila místní radnice a už loni v létě zahájila první, převážně „kosmetické“ opravy. Nyní však
tos v listopadu by měla skutečně prokouknout!
již celková rekonstrukce jede na plno.
MARTIN ZAORAL
„Budova se dočká nové fasády, bude zateplený strop,
Před dvěma lety byla sokolovna v Kostelci na Hané vyměněné okapy a renovací projdou dveře. Vytvoří se
uzavřena a nevypadalo to s ní vůbec dobře. Nyní už rovněž zázemí pro uskladnění cvičebních pomůcek.

V suterénu objektu, kde řadu let fungovala vyhlášená
diskotéka, najdou prostor pro trénink naši úspěšní
kušisté a lukostřelci. Už nyní máme za sebou nákladnou výměnu všech oken a také instalaci nové kotelny,“
provedl nás budovou, ve které panoval čilý stavební
ruch, starosta Kostelce na Hané František Horák.
Náklady na opravu přesáhly pět milionů korun.
Městskému rozpočtu alespoň částečně „ulevila“
dotace z Olomouckého kraje ve výši 1,9 milionu
korun. Sokolovna v Kostelci na Hané tradičně slouží
nejen sportovcům, ale i k pořádání řady společenských
akcí, mezi něž patří například plesy. Nově by její využití
mělo být ještě širší. „Záměr je, aby se z ní stalo také centrum, kde se bude pořádat řada zajímavých kulturních
akcí,“ uzavřel kostelecký starosta.

samy, takže jsou moc šikovné,“ svěřila
se Večerníku Marcela Tošovská.
Souboje ale nebyly to jediné, co mohlo
diváky zaujmout. Ochutnat totiž bylo
možné nejen dobové jídlo, ale i pivo.
„Je sice udělané moderní technikou,
ale receptura a postup jsou přibližně
takové, jako se používaly tenkrát ve

Souboje, historické kostýmy a dobové jídlo a pití. Taková byla sobota v Otaslavicích.
Foto: eládka emeslná
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Starosta Kostelce na Hané František Horák Veerníku prove-

Práce na dominantě
Kostelce na Hané mají
skončit v listopadu

byly vždy souboje na koních, ale bohužel máme málo jezdců a málo koní,“
prozradil s úsměvem Pavel Moš, hlavní
organizátor celé akce.
„Sešlo se zde šest nebo sedm souborů,
které přijely z různých koutů a jeden
i ze Slovenska. Jsou to lidé mající rádi
historii, rádi ji rekonstruují a mají to
jako koníčka. I tato akce je koncipována spíše tak, aby se tito nadšenci do historie sešli, mohli si popovídat, vyměnit
zkušenosti a tak dále. Někteří přijeli už
pár dní předem, aby si právě stihli užít
ten sraz,“ dodává Moš.
Na souboje, které byly nejen obrazně
na ostří meče, se přišla podívat spousta
zvědavých diváků a při nejednom dopadu meče někteří zavírali oči. „Já mám
strach za ně, vypadá to opravdu nebezpečně, to bych dělat nemohla. Ale líbí
se mi, jaké mají ženy šaty a jestli si je šily

Sokolovna se pevléká do moderního kabátu

Program turnaje začal kolem čtrnácté
hodiny, a to rovnou souboji v několika
disciplínách. „Nevybírali jsme disciplíny jen tak, jak nás napadlo. To, co
je tady k vidění, je reálná rekonstrukce rytířských her. Tudíž můžete vidět
souboje s meči, s obouručnými meči,
se sekerami a podobně. Samozřejmě
vrcholem turnaje a největším lákadlem

JAKUB ČERMÁK

OTASLAVICE Slunečné sobotní odpoledne v Otaslavicích bylo i během
voleb taktéž ve znamení lesklých zbrojí, punčocháčů a šermířských soubojů.
V místním nově vzniklém amfiteátru
totiž proběhl Svatomichalský rytířský
turnaj, na který dorazilo přes šest šermířských souborů i s internacionální
návštěvou. I Večerník se na atraktivní
klání zajel podívat.
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Plumlov (mls) - Město Plumlov za
uplynulé tři roky přišlo o celkem 81
obyvatel. Zatímco v letech 2014 až
2017 se tam narodilo celkem 76 dětí,
naopak 144 místních umřelo. K pobytu se přihlásilo 203 lidí, zatímco o 13
více se jich odhlásilo.

Ubylo lidí

Nezamyslice (mls) - Po loňské přístavbě budovy C základní školy chystají
v Nezamyslicích na Hané na příští rok
rekonstrukci budovy B. Ta projde kompletní rekonstrukcí za pomoci dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
téměř osmnáct milionů korun. Vzniknou v ní nové odborné učebny například
pro fyziku, chemii, přírodní vědy, ale
i pro výtvarnou výchovu nebo moderní
výuku jazyků. Základní škola, do které
chodí téměř čtyři stovky dětí z Nezamyslic a blízkého okolí, tak dozná další modernizace potřebné ke zkvalitnění výuky.

Škola se doèká další
rekonstrukce

Služín (mls) - Ve čtvrtek večer přišel směrem z lesa do Služína černý
dlouhosrstý pes, středně velký. Jedná
se o psího dědouška. Byl velice vyčerpaný a vyhublý, v obou očích má zákal. Kolem krku měl uvázaný látkový
obojek. Kdo jej ztratil, může se ozvat
paní Dubinské ze Služína na telefonní
číslo 775 630 357.

Našel se pes

RYCHLÝ
VEERNÍK
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KOBEŘICE Ruina s polorozpadlou střechou, opadávající omítkou,
zašlými okny a odkopanou vodovodní přípojkou. Za plechovými
vraty zvuky, které dávají tušit, že
s lidmi tu v nevyhovujících podmínkách žije i velké množství
zvířat. Tak to vypadá v Kobeřicích.
Totálně zchátralý dům zde ostře
kontrastuje s opravenou nemovitostí v sousedství.
Na život v něm redakci upozornila jedna z našich čtenářek. „Před rokem jsme
tam jeli koupit slepice. Po tom, co jsme
viděli, jsme raději odjeli. Na zemi se
válely kostry větších uhynulých zvířat,

➢ ze strany 3

Celou záležitostí se zabývala Krajská veterinární správa (KVS), která
zjistila porušení hned několika
paragrafů zákona na ochranu zvířat
proti týrání. „Chov několika druhů
hospodářských zvířat i psů probíhal
v nevhodných podmínkách. Chovatelce bylo uloženo odstranění
zjištěných nedostatků. Následná kon-

Porušila zákon

kus od nás ležel nafouklý a rozkládající se poník, ovce byly v obrovském
vedru zavřené v dodávce bez oken. Na
´farmě´ byli psi, slepice všech velikostí,
kachny, husy, králíci, ovce, kozy, skot
a kdoví co ještě,“ popsala Večerníku
žena, která sama chová zvířata, a jejich
osud jí proto není lhostejný.

Chovatelka i přes uloženou sankci ve
svém hospodaření pokračuje. „Před
pár dny jsme se na místo dostali
znovu s tím, že jsme zájemci o koupi
koz a ovcí, které tato žena inzeruje.
Místo osmi koz, které měla k prodeji,
jich bylo na místě pouze pět. Ostatní
dle ní ‚zdechly‘. Ovce byly na místě
též pouze tři. Většina zvířat byla bez
vody, krmení a podestýlky. Byla po-

Pøípad (ne)šetøila policie

trola ověřila, že závady byly skutečně
odstraněny. Za porušení veterinárního
a plemenářského zákona proto byla
majitelce farmy ze strany KVS uložena
pokuta ve výši několika tisíc korun,“
prozradil Petr Majer, tiskový mluvčí
Státní veterinární správy.

zavíraná v dřevěných bednách bez
otvorů pro světlo či větrání. Jedna
z koz měla starší neléčené zranění na
lebce, kvůli němuž měla obličej celý
zkřivený,“ popsala čtenářka, která na
místo zavolala policii.
Její příslušníci se však celou záležitostí
podrobněji nezabývali. „Na místě
jsme nezjistili protiprávní jednání.
S ohledem na odbornost problematiky jsme podnět k šetření také postoupili místně příslušné veterinární
správě,“ vyjádřil se František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Čtenářka se tedy následně rozhodla
obrátit na média. „Nejsme žádní aktivisté, ale chovatelé, kteří se snaží, aby
se zvířata měla dobře. Právě proto toto

trápení nehodláme přehlížet,“ zmínila nakonec zdarma dala Vietnamcům,
svoji motivaci s vírou, že kompetentní aby si s nimi dělali, co chtějí...,“ popse konečně začnou činit.
sala svérázně aktuální situaci chovatelka s tím, že na jejím způsobu života
„Mám rakovinu, pùjdu
se hodně odrazily problémy s penězi.
do nemocnice“
„Dříve jsem tu měla mnohem víc
Problematickou chovatelku z Kobeřic zvířat, ale už je dávám pryč. Můj
se Večerníku podařilo zkontaktovat. bývalý partner mi neplatí alimenty
Nejprve redaktora zasypala kupou na syna, zaměstnaná nejsem, protože
sprostých nadávek, následně se přece se už pět let potýkám se zdravotními
jen uklidnila a dala do vyprávění. problémy. Mám rakovinu a čeká mě
„Pocházím z Kobeřic, nějaký čas jsem hospitalizace v nemocnici,“ svěřila
žila jinde, po rozvodu jsem se sem se žena, na níž bylo patrné, že má ke
zhruba před pěti lety vrátila. Od té zvířatům vztah.
doby na mě chodí různá udání, která I přes jistou vstřícnost nás však přímo
řešila hlavně veterinární správa. Teď za nimi odmítla pustit. To potvrzovalo
tu mám třicet hus, stejný počet kačen, verzi, že za daných okolností se o ně
slepic a nějaké brojlery. Taky zde žije není schopna starat tak, jak by nejen
osm psů. To je vše. Svých pět koz jsem dle zákona měla...

„Na zemi se válely kostry“ vtších uhynulých zvíat

Přerazil lampu v Kostelci Srny stet s vozidly nepežily www.vecernikpv.cz

Mladík odjel na policii se udat...

Vojáci si vaili v dobových polních kuchyních.

F o too r e poo r táá ž

Bohatý program započal již v deset
hodin velkým nástupem všech zúčastněných jednotek. Diváci tak vedle sebe
mohli spatřit jednotky československého četnictva, německého wehrmachtu,
jednotky SS, vojáky Rudé armády nebo

PROSTĚJOV Sobotní den v Plumlově patřil historii, a hlavně vojenství z období II. světové války. Prostějovský Klub vojenské historie
KVH Dukla ve spolupráci se zámkem Plumlov si připravil akci s názvem Dobývání Plumlova, kde si nadšenci do historie, ale i zvědaví
diváci mohli prohlédnout historické vybavení, vojenskou výbavu
i dopravní prostředky nebo dobové uniformy a zbraně různých armád. Mezi nejzajímavější body však patřily ukázky boje s komentářem. U toho Večerník prostě nemohl chybět.

Jakub ČERMÁK

pro Večerník

Bhem voleb tvrdé boje i profesionální show

V PLUMLOVĚ SE SEŠLY ARMÁDY ZE II. SVĚTOVÉ VÁLKY Do Otaslavic zamíili šermíi

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

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

milujeme vecerník
 k

18091120981
18100311133
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SVÁTEK SENIORŮ přilákal

       do „Kaska“ desítky lidí
     

GRATULACE
Dne 12. října 2018
oslaví své krásné 70. narozeniny
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PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek večer zavítal po delší době do
Prostějova proslulý Jára Cimrman. Nebo lépe řečeno jeho
stvořitelé Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Ti v Městském
divadle otevřeli novou divadelní sezónu. Letos se tak stalo netradičně až v říjnu místo obvyklého září, a to kvůli rekonstrukci
Národního domu. Večerník u toho nemohl chybět.
„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 Istanbul přibyde 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. Nebo ne?“
Takový je děj v pořadí třetí inscenace dvojice Zdeněk Svěrák
a Ladislav Smoljak, která už týden
před představením beznadějně
vyprodala prostějovské Městské
divadlo. „Do divadla chodíme rádi
a musím říct, že poslední léta je
opravdu na co chodit. Můžeme zajít
nejen na zdejší soubory, mezi kterými máme rádi například Větřák a jejich podání Cimrmana, ale hlavně
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do Prostějova jezdí i divadla z Prahy,
Brna a podobně. Tím pádem máme
známé herce přímo v Prostějově.
Každopádně lístky je lepší kupovat
hned, protože jsou za chvíli pryč,“
prozradila Večerníku jedna z divaček
Dominika Kakrdová.
Nyní už se sezóna v prostějovském
divadle rozjela na plné obrátky,
když uplynulý víkend si přišly na své
děti, které potěšil Hurvínek se svojí
rodinou, a také vyložení fajnšmekři.
Včerejškem totiž byl zahájen již 11.
ročník festivalu Aplaus. Reportáž

z představení, v němž hlavní roli ztvárnili Jiří Langmajer a Tatjana Vilhelmová, přineseme v příštím čísle.
Dnes dojde na řadu klasické dílo českého dramatu Maryša, zítra, tj. v úterý
9. října, se mohou milovníci divadla
těšit na odložené představení Šašek
a syn z dílny divadla Bolka Polívky. Ve
čtvrtek 11. října je na programu pořad
věnovaný 100. výročí republiky „Kde
domov můj“, nabitý týden zakončí
v pátek představení Kutloch s Bohumilem Kleplem, Kryštofem Hádkem
a Filipem Blažkem.

Krumsíňanka, na jejíž písně si mohl
každý zatančit. Že je akce multigenerační, pak předvedl dětský taneční
soubor se sestavami ovlivněnými
country tanci. „Přišli jsme s babičkou, aby se sešla s kamarádkami,
společně všichni zavzpomínali.
A taky aby se babička mohla pochlubit kamarádkám vnučkou, která
tancuje v souboru,“ prozradila Večerníku paní Věra.
Program následně pokračoval dalšími
tanečními kreacemi, tentokrát na vážJakub ČERMÁK
nější notu, když se představila baletní
Hned na začátku středeční veseli- škola Pirouette. Na samotný závěr střece ovládla pódium dechová kapela dečního odpoledne si publikum pod-

PROSTĚJOV Tradičně první týden v říjnu proběhla akce s názvem
Svátek seniorů. Událost vzdávající
hold starší generaci, na kterou by
se nemělo zapomínat, přivábila
nejen desítky seniorů, ale v sále
Společenského domu se sešly rovnou celé rodiny, pro které byl připraven bohatý hudební i taneční
program. Vše zaštítila sama primátorka Alena Rašková jakožto šéfka
Zdravého města Prostějov.

„STRAŠILA“ potřetí
PROSTĚJOV Dýňová stezka
FOTOGALERIE
odvahy a zručnosti zdobila proklikni na
www.vecernikpv.cz
stějovské Smetanové sady letos
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již potřetí. I tentokrát lemovala
cesty více než stovka dýní vyřezaných v místních školkách.
A děti si opět užily spoustu
legrace při plnění strašidelných
disciplín. Jediné, co trochu kazilo atmosféru jinak skvělé akce,
byly dlouhé fronty, které však
svědčily o vzrůstajícím zájmu
o tuto akci. A to je vždy pozitivní >  >  !  " 
   !"# 
signál. Večerník, jakožto medivchody jejich vlastních domů,“ prozra- hým frontám jsme však zatím neplnili
ální partner akce, sledoval vše dila těsně před akcí Milada Sokolová, žádnou disciplínu, a raději se tu jen proz bezprostřední blízkosti.
předsedkyně pořádajícího Okrašlovací- cházíme a díváme na dýně. Včera jsme

18100511157

18061420643

REPORTÁŽ

pro Večerník

18100511139



PLUMLOV V září se na plumlovském zámku odehrála řada pozoruhodných akcí, které svým čtenářům
redakce Večerníku s potěšením přiblíží. Kromě končící velmi úspěšné
sezóny léta 2018 proběhla zajímavá
výstava obrazů a prostorových objektů Radovana Veselého, významného umělce, výtvarníka a designéra z Brna.
V neděli 23. září připravil Spolek pro
Plumlovský zámek vernisáž nové
dlouhodobé výstavy obrazů Františka
Kubíčka, malíře a výtvarníka, který na
přelomu 19. a 20. století více než pade-

$  %& '(

sát let působil a pracoval v Prostějově
a Plumlově. Protože ve stejný den a na
stejné akci proběhla i dernisáž výstavy
Radovana Veselého, měli návštěvníci

unikátní možnost porovnat si umění
vzniklé s odstupem více než sta let.
Vernisáž se uskutečnila pod záštitou
náměstka hejtmana Olomouckého
kraje Františka Jury a za finančního
přispění Olomouckého kraje. Účast
byla veliká, okolo sta lidí, a důvodem
je určitě i stoupající kvalita vernisáží
pořádaných Spolkem pro Plumlovský zájem. Hudební doprovod 23.
září zajistila známá skupina Folk
Team z Brna. V rámci vernisáže vystoupil i host Alois Mačák, náměstek
ministra kultury, a přímo na zámku
všem přítomným odtajnil, že začínají
jednání mezi ministerstvem a městem Plumlov o opravě plumlovského
zámku.
Samozřejmě i v říjnu můžete zámek
v Plumlově navštívit každý víkend, a to
nejen na klasickou prohlídku ale i na
akce, které tam budou probíhat. (red)
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manilo duo oblíbených zpěváků Karel
Kekeši a Radim Linhart, se kterým si
naše starší generace mohla zapět oblíbené hity z jeho repertoáru.
„Tato akce mi připomíná, že už jsem
stará. Ale je příjemné se sejít s blízkými přáteli, kteří už například nežijí
v Prostějově a na akci přijeli. Už nemáme tolik energie a sil se nějak pravidelně scházet, takže každá možnost
je vítaná. V tomhle věku je důležité
neztrácet kontakt s lidmi, tak je fajn,
že si alespoň můžeme zavolat, někteří
z nás se na stará kolena naučili i s počítačem,“ vylíčila Večerníku čtyřiasedmdesátiletá Marie Podlucká.

DÝŇOVÁ STEZKA

PŮVODNÍ

Zajímavosti ze zámku v Plumlově

paní Ludmila KOMÁRKOVÁ
z Prostějova.
Do dalších let pevné zdraví a stálý
optimismus přejí synové Radim a Jan
s rodinami.

Tereza
MACHOVÁ
V pátek 5. října dopoledne posbírali organizátoři Dýňové stezky v mateřských
školách a Rodinném centru Lodička
vyřezané dýně, aby se před osmnáctou hodinou začaly ve Smetanových
sadech scházet davy lidí. „Stejně jako
v předešlých letech ozdobí stezku sto
deset dýní. Všechny, které si mateřské
školky, jež dýně vyřezávaly, neodnesou
po ukončení stezky domů, si budou
moci vzít účastníci, aby krášlily třeba

ho spolku města Prostějov.
Obliba dýňového pochodu, který se
konal opět pod záštitou Zdravého města Prostějov, nepochybně stoupá, což
potvrdil i třetí ročník. „Opět se jedná
o velkou akci, přišla spousta návštěvníků. Očividně si tedy našla svou oblíbenost mezi lidmi, jinak by se nekonal již
její třetí ročník,“ usmívala se Sokolová.
Atmosféra byla po celý večer
dechberoucí až strašidelná. Po celé
stezce byly pro děti připraveny soutěže, mohly si vyzkoušet například
procházení slalomu s dýní v ruce, házení okrasných dýní do duchařského
koše, či hledání pavouka ve strašidelných sklenicích. „Na Dýňovou stezku
jsme zašli poprvé. Velice se nám líbí,
a hlavně děti to tady baví. Kvůli dlou-

navíc jednu vyřezávali a přinesli ji sem,
tak jsme ji hledali, a konečně i našli,“
usmála se návštěvnice Tereza se dvěma
ratolestmi za zády. „Bylo to krásně připravené, já a děti jsme velmi spokojeni.
A navíc si domů neseme jednu z dýní,“
přidala paní Iveta.
Potěšena byla nakonec i předsedkyně
pořádajícího spolku. „Chtěla bych touto
cestou poděkovat všem, dětem, paním
učitelkám i dobrovolníkům, kteří se na
akci podíleli. A že jich bylo,“ vzkázala
Milada Sokolová s tím, že do akce se
zapojily mateřské školy z ulic Partyzánská, Aloise Krále, Hanačka a Květná,
Jana Železného, Husovo náměstí, Žešov, Libušinka, Dvořákova, Šárka, Stanislava Manharda a Rodinné centrum
Lodička.

105 letá babička
oslavila narozeniny

v dobré náladě
SOBĚSUKY V roce 1913 přiznalo
Norsko volební právo ženám, skončila první balkánská válka a Dalajláma vyhlásil nezávislost Tibetu. Ve
stejném letopočtu se také narodila
Květoslava Grmelová, nejstarší obyvatelka domova pro seniory v Soběsukách a zřejmě nejdéle žijící žena na
Prostějovsku. K významnému životnímu jubileu jí ve čtvrtek 4. října gratuloval i hejtman Ladislav Okleštěk.

„Paní Grmelové jsem k narozeninám
blahopřál už vloni a mám radost, že se
můžeme po roce spolu opět setkat. Ke
105. narozeninám jí přeji dobrou náladu a pevné zdravíčko,“ uvedl během
narozeninové oslavy hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Květoslava Grmelová se narodila do
rodiny krejčího a porodní báby. Měla
čtyři sourozence. Po škole zůstala doma
a šila společně s otcem. Když pak byla

v Drahanech otevřena pobočka OP
Prostějov, pracovala tam. Od mládí se
věnovala ochotnickému divadlu a zpívala v kostele. Navíc ráda sportovala,
chodila do Sokola i lyžovala.
„Žádný recept na dlouhověkost nemám. Celý život jsem si ale vařila čaje
z bylinek, tak možná tím by to mohlo
být. Taky jsem se nikdy nebála práce
a důležité je i pozitivní myšlení,“ prozradila Květoslava Grmelová.
(red)

Pondělí 8. října 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


zpravodajství

PROSTĚJOV MÁ NEJLEVNĚJŠÍ TEPLO V CELÉM KRAJI
„Často varujeme lidi před praktikami takzvaných Šmejdů,“
upozorňuje Vladimír Průša, jednatel Domovní správy

PROSTĚJOV Byly doby, a v Prostějově se tak stalo naposledy
před pěti lety, kdy kvůli vysoké ceně tepla dodávaného do domácností z kotelen Domovní správy vyrůstaly ve městě jako
houby po dešti soukromé kotelny u každých větších nemovitostí. Jejich majitelé lákali obyvatele na nižší ceny, kterým
tenkrát nemohl magistrát nikterak konkurovat. Co se ale stalo
v posledních letech, že soukromým či družstevním kotelnám
v Prostějově odzvonilo a nájemníci se opět houfně hlásí k napojení na kotelny Domovní správy?
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Prázdniny utekly jak voda, letní dny
už také pomalu končí a před námi
je nová topná sezona. Ta minulá se
nesla v duchu příznivého počasí a tak
spousta domácností se ve vyúčtování
těší na vrácené přeplatky. „Není to
ovšem pouze teplým počasím, ale
i cenou, která je nejnižší v celém Olomouckém kraji, kde se topí plynem,“
poukazuje na nezpochybnitelný fakt
Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy Prostějov.
Jak je ale možné, že Domovní správa najednou dosáhla při výrobě
tepla takové inovace, že ho spotře-

bitelům může nabízet za tak malý
peníz? „Děje se tak především díky
instalaci kogeneračních jednotek. Po
zpracování analýz, které řešily, jak lze
snížit pro občany cenu tepla, jsme
se dohodli s firmou ze skupiny ČEZ
a na čtyřech kotelnách jsme nainstalovali zařízení, která vyrábí současně
elektřinu i teplo. Mimo snížení ceny
je to i náš příspěvek ke zlepšení ne
zrovna kvalitního prostějovského
ovzduší,“ objasnil Průša. „V tomto
trendu bychom chtěli pokračovat i do
budoucna. V letošním roce jsme navíc vybudovali novou kotelnu, která
nahradila už zastaralou a ekonomicky
náročnou kotelnu v Kostelecké ulici.
Všechna tato opatření naši zákazníci
ocení zvláště v nedaleké budoucnosti, neboť určitě většina občanů zaregistrovala vcelku masivní nárůst
ceny plynu na světových trzích. Další
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Magistrát ji nechce
   
NA VÁŠ NÁMÌT
PROSTĚJOV „Přitom taková blbost, že?“ Přesně tato věta vytržená
z legendárních Pelíšků se dá napasovat na situaci z Kravařovy ulice!
Značka upozorňující na jednosměrnou ulici je věčně vyvrácená. Nikoliv vandaly, ale projíždějícími nebo
couvajícími a otáčejícími se vozidly.
Přitom by stačilo značku posunout
o několik málo decimetrů. Magistrát
o tom ale nechce ani slyšet...

Michal KADLEC
„Značka je nevhodně umístěna, a dochází proto k jejímu častému vyvrácení. Nejde o vandalství, ale o těsné umís-

tění před vjezd do ohrady za účelem
parkování. Několikrát byla vyvrácena
i nákladními vozidly. Celou situaci by
vyřešilo posunutí značky o pouhých
čtyřicet centimetrů tak, aby o ni auta
nezavadila. Žádost jsme podali už
v roce 2013, ale odbor dopravy prostějovského magistrátu ji zamítl. Od té
doby při každé podobné nehodě vždy
upozorňujeme radnici. Vždycky značku někdo přijede narovnat, ta je ovšem
za další týden znovu vyvrácená,“ upozornil Večerník František Opavský,
obchodník z Kravařovy ulice.
Večerník má k dispozici vyjádření
odboru dopravy už z roku 2013,
který jakékoliv posunutí značky
odmítá. „Bylo provedeno šetření na
místě samém a podle zákona jsme po-

PROSTĚJOV O hodně překvapivou zprávu se minulou
středu podělili prostějovští radní s novináři na tiskové konferenci Rady statutárního města
Prostějova. Dosavadní nájemce
kavárny v zámku na Pernštýnském náměstí dal dle jejich vyjádření výpověď a magistrát teď
urychleně hledá nového provozovatele!

„Rada města Prostějova vyhlašuje
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové rozloze
195,82 metru čtverečných na
Pernštýnském náměstí v Prostějově. Prostory po Kavárně Gallery
Dvořák budou pronajaty formou
neveřejného vícekriteriálního
řízení, a to obálkovou metodou.
Budeme i nadále trvat na tom,
aby nový nájemce provozoval ka-
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Prostějov (mik) – Přestože po
víkendových komunálních volbách již probíhají horečná jednání
o nové radniční koalici, v úterý 9.
října ještě zasedne k jednání Rada
statutárního města Prostějova ve
starém, ale stále funkčním složení.
Jednat se bude o dovybavení již
postaveného komunitního domu
v Sušilově ulici, o připravované
rekonstrukci domu v Knihařské
ulici či o přípravách Vánočního
jarmarku v Prostějově. „Diskutovat
budeme už také o prvním návrhu rozpočtu města na rok 2019,“
připomněla primátorka Prostějova Alena Rašková (ČSSD). Na
programu jednání konšelů budou
také mnohé majetkoprávní záležitosti. „Jednat budeme rovněž
o plánu zimní údržby prostějovských komunikací, nabytí stromů
od společnosti Toray připravených
k výsadbě či o pronájmech bytů
zvláštního určení,“ dodal náměstek
primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko).

   
Prostějov (mik) – Zvýšenému dopravnímu ruchu budou v Okružní
ulici zabraňovat akustické panely.
Ztrátě komfortu bydlení totiž stále
čelí obyvatelé této ulice, které obtěžuje dopravní hluk. „Odbor rozvoje a investic oslovil zhotovitele
původní projektové dokumentace
na výstavbu zdi okolo areálu bývalé
nemocnice a ten předloží studii na
protihluková opatření. Sama hluková studie bude obsahovat výpočtové
stanovení přenosu hluku z dopravy
po komunikaci Okružní na základě
intenzity dopravy ze sčítání dopravy
z roku 2016, a také návrh úprav pro
zlepšení nevyhovujícího stavu při
zjištění významného nárůstu hluku
z dopravy vlivem odrazivé zdi,“ uvedl
první náměstek primátorky Zdeněk
Fišer (ČSSD).
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slava Nakládala, aby udělal všechno
potřebné pro přemístění uvedené
dopravní značky. Sám jsem si ověřil,
že značku často ničí auta vyjíždějící
z parkoviště nebo otáčející se či couvající nákladní vozidla. Nyní probí-
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nespornou výhodou je, že město jako
majitel naší společnosti nemá zájem
na vytváření velkých zisků na úkor
ceny pro naše obyvatele,“ poznamenal šéf prostějovské Dopravné správy.
Podle všeho je tedy nyní logické, že
obyvatelé už nechtějí brát teplo z malých soukromých či družstevních
kotelen, které nejsou schopny garantovat tak nízkou cenu. „Na výhodnost centrálního tepla už přicházíme
i u nás, kde třeba na rozdíl od Němec- * "  " >!  %  +$   %"  ! "
 #%  )
ka, kde je tento způsob vytápění veli-   ;  "! L"!!  
ce žádaný, byly snahy podporovat výstavbu vlastních domovních kotelen.   "      
I několik domů v Prostějově, které se Zdroj: Domovní správa Prostějov

takto odpojilo, již zjistilo, že taková
546
výhra to zase není a namísto ušetře- 2010
ných peněz mají daleko více starostí. 2011
574
Dokonce nyní jednáme se zástupci
574
2012
jednoho domu s vlastní kotelnou
580
o jejich připojení k naší síti,“ tvrdí Vla- 2013
dimír Průša. „V této situaci je třeba 2014
654
upozornit naše občany, že se na trhu 2015
643
pohybují firmy s pochybnými na576
bídkami. Používají totiž praktiky tak- 2016
529
zvaných Šmejdů, když nabízejí super 2017
výhodné vytápění, které se může na 2018
481
dlouhá léta stát noční můrou. Je třeba
si skutečně nechat udělat nezávislé zvyšovat podíl výroby z obnovitel- nout pouze u větších centrálních sysposouzení výhodnosti takového ře- ných zdrojů a dalších ekologických témů,“ připomíná jednatel Domovní
šení. Nicméně do budoucna je trend zařízení. Toho bude možné dosáh- správy Prostějov Vladimír Průša.

žádali o stanovisko také
Dopravní inspektorát
Policie ČR. Bylo nám sděleno, že situace v Kravařově ulici s jednosměrným
provozem je běžná ve většině měst
u nás i v zahraničí a není důvod jak
k posunutí značky, tak k udělení výjimky. Přístup je zajištěn z Pernštýnského
náměstí. S ohledem na toto vyjádření
policejního dopravního inspektorátu
zůstane v Kravařově ulici stávající dopravní značení,“ odpověděl Františku
Opavskému na jeho žádost Miroslav
Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu. „Jako by
těch čtyřicet čísel bylo něco nemožného, aby auta mohla bezpečně vjíždět
na parkoviště,“ podotknul zklamaný
čtenář.
Trampoty s často poničenou značkou ale možná budou brzy vyřešeny. „Na základě četných stížností
obyvatel Kravařovy ulice jsem pověřil
vedoucího odboru dopravy Miro-
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hají jednání s Dopravním inspektorátem Policie ČR v Prostějově, aby brzy
došlo k nápravě,“ prozradil Večerníku
Pavel Smetana, náměstek primátorky,
který má na starosti dopravu v Prostějově.

Prostějov (mik) – V těchto dnech
se dokončuje realizace projektu vybudování šaten a zázemí ve
sportovním areálu Střediska mládeže kopané Za Místním nádražím
v Prostějově. Radní minulý týden
ještě schválili vyčlenění 280 000
korun na dovybavení nových šaten
pro mladé fotbalisty. „Pro plně
funkční využití nově budovaných
prostor je nutné šatny a zázemí
vybavit nábytkem, například boxy
pro hráče v šatně, stoly a skříněmi
v zázemí. Z těchto důvodů se na
nás obrátil zástupce fotbalového
klubu 1.SK Prostějov se žádostí
o zajištění tohoto vybavení,“ uvedl
náměstek primátorky Jiří Pospíšil
(PéVéčko).

Hasiči z Vrahovic budou

  mít „nové“ sídlo

várnu s vyloučením provozování
výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží a podobně,“ sdělil náměstek prostějovské
primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko). Ten vzápětí odpověděl i na
otázku Večerníku, proč po pouhém roce hledá město nového
nájemce kavárny? „Když půjdu
do nedaleké minulosti, tak jsme
na konci června loňského roku
schválili pronájem těchto prostor
Leo Dvořákovi, a to za účelem
provozování kavárny, vinného
baru a městské galerie. Dne třicátého srpna však nájemce podal
výpověď nájmu. O jeho motivech
bych nechtěl spekulovat. Šestiměsíční výpovědní lhůta končí ke
dni osmadvacátého února 2019
a do té doby musíme najít nového
provozovatele. V případě, že by
se našel nový zájemce, je možno
přistoupit na dohodu o ukončení
nájmu ve zkrácené lhůtě,“ vysvět-

lil Jiří Pospíšil. „V centru města je
obrovská konkurence různých kaváren. I toto mohlo být důvodem,
proč pan Dvořák chce končit. My
musíme teď pamatovat při výběru
nového nájemce i na to, že součástí kavárny je také městská galerie,“
dodala Alena Rašková (ČSSD),
primátorka Statutárního města
Prostějov.
Jak svůj krok vysvětluje sám nájemce? „Rozhodli jsme se opustit kavárnu poté, co jsme zvážili
své životní priority. Chceme
v klidu založit rodinu a to se
současným časově náročným
provozem neslučuje. Nevylučujeme, že se v budoucnu pokusíme o otevření vlastního podniku. Novému nájemci přejeme
úspěch a úspěšnější spolupodílnictví na kulturním a společenském živote i rozvoji města,“
uvedl exkluzivně pro Večerník
Leo Dvořák.
(mik, pk)

PROSTĚJOV Žádali o to několik let a teď v říjnu
na ně konečně přijde řada. Rekonstrukce hasičské
zbrojnice ve Vrahovicích začne každým dnem.
Předminulý týden už radní vybrali v konkurzu
firmu, která investici za bezmála deset milionů korun zrealizuje. A stavbaři se do sídla vrahovického
sboru dobrovolných hasičů pustí pěkně zostra.
„Předmětem veřejné zakázky jsou přístavba a související rekonstrukce stávajícího objektu požární
zbrojnice jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Vrahovice, místní části města Prostějova. Nová
přístavba, zčásti dvoupodlažní, zčásti jednopodlažní, bude provedena v severozápadní části objektu.
Přístavba bude zahrnovat umývárnu a šatnu muž-

ce
Rekonstruk 
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stva, sklady na hadice, ochranné pomůcky a hasiva,
dále kuchyňku a místnost pro kotel a technologii
tepelné úpravy vody. Na stávajících budovách dojde také k zateplení, a to obvodových stěn i střechy,“
vyjmenoval všechny části rekonstrukce Zdeněk
Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky Prostějova. Jak ještě uvedl, celková předpokládaná
hodnota této městské zakázky činí 9 828 000 korun i s DPD. „Předpokládaný termín zahájení prací
na rekonstrukci hasičské zbrojnice je říjen tohoto
roku, ukončení je pak naplánováno na konec května roku příštího,“ doplnil Fišer.
(mik)
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Konstelace hvězd Prostějova
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Prostějované během tohoto týdne začnou utrácet víc, než je jejich měsíční rozpočet. Není tedy divu, že většina z nich bude netrpělivě čekat na
novou výplatu a v posledních dnech bude značně nervózní. Z toho vyplynou i časté spory s okolím.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Budete
se muset pekelně soustředit, hlavně
během úterních a středečních jednání s obchodními partnery. Půjde
o hodně peněz a každé vaše chybné
rozhodnutí bude mít dalekosáhlé
následky.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Váš týden
bude probíhat doslova jako na houpačce. V něčem dosáhnete velkolepých úspěchů, které však budou
rovnoměrně vyváženy pořádnými
maléry. Každopádně se ale nudit
nebudete, to si pište.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Zamilujete se až po uši. Pokud jste stále
nezadaní, nebude to žádný problém
a celé okolí vám lásku bude přát.
Horší to bude pro zadané, v tom
případě očekávejte žárlivé scény
v rodinném kruhu.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Až příliš
sil budete věnovat řešení jediného
problému. Jenže okolo vás se bude
dít daleko víc věcí, které by si zasloužily vaši pozornost. Například
to, že partner v poslední době na vás
nemá vůbec čas.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Přestože netrpíte zdravotními problémy, v těchto
dnech přestanete mít chuť na jídlo.
Na vině bude značná nervozita,
která vyplyne z nezdravé atmosféry v zaměstnání. Nevyhnete se ani
menším hádkám.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Pro
strach máte uděláno a nebojíte se
přijmout ani ta nejvíce nepopulární
opatření. Jenže jedno z nich se vám
teď nevyplatí. Upadnete v nemilost
u nadřízených a kolegové vás budou
nenávidět.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Konečně se dostanete k tomu, že si doma
uděláte pořádek. Ne že byste žili
zrovna ve špíně, ale naposledy jste
gruntovali před několika měsíci.
Nevyhazujte ale nic starého, může
to mít ještě velkou cenu.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Dostanete se do výrazných problémů.
Vaše chování do značné míry ovlivní alkohol, po kterém naprosto ztratíte zábrany. Během jediného večera
si tak ze spousty kamarádů uděláte
nepřátele.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Pustíte si pusu na špacír v nepravou chvíli. O tom, že jste pořádně
přestřelili, se dozvíte celkem brzy,
protože kolegové a přátelé budou
dělat, jako by vás neznali. Napravit
to můžete okamžitou omluvou.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Neváhejte a tento týden si vsaďte
Sportku, po dlouhých letech se na vás
totiž usměje štěstí. Nečekaný příjem
peněz vám hodně změní dosavadní
způsob života, budete najednou vlastními pány.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
V nejtěžších chvílích, které vás nyní
bohužel potkají, najdete okamžitě
pravého přítele. Ten vám ihned pomůže najít nové zaměstnání a zřejmě ještě lepší, než ze kterého vás teď
vyhodí.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Nepouštějte se do žádných slovních výměn
s nadřízenými, vůbec to nestojí za
to. Šéfové mají vždycky pravdu,
i když ji nemají, to si pamatujte.
Soustřeďte se na jiné věci, třeba na
vlastní volný čas.

... tentokrát ze sortimentu: 
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Vyrazit do společnosti ušmudlaný či dokonce přímo špinavý je jeden z nejhorších morálních prohřešků. Proto musíme své prádlo pravidelně prát, k čemuž
nám slouží například prací kapsle Ariel, které seženeme nejlevněji v Penny marketu, pro Aviváž Silan se vyplatí navštívit Lidl a prací gel Perwoll nabící cenově
nejvýhodněji Billa a prášek Ariel Tesco. Aviváž Lenor jsme objevili nejlevnější
shodně na třech místech, prací gel Persil dokonce na čtyřech. Ať se dílo daří!
Průzkum byl proveden ve středu 3. října.
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OD 8. DO 14. 10. 2018
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek v 15:00 hodin. Slunce je klidné a ve
fotosféře je jen velmi málo skvrn. Velice zajímavá je však vrstva chromosféra. Vstupné 40 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 19:30 hodin Pozorujeme
krále prstenců, planetu Saturn, dále načervenalý Mars a vzdálenou planetu Neptun. Večerní oblohu neruší
svým světlem Měsíc a proto lze dobře pozorovat objekty vzdáleného vesmíru, jako jsou mlhoviny, hvězdokupy a galaxie. Lze také sledovat přelety Mezinárodní vesmírné stanice. Vstupné 40 Kč.
 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

 
v roce 2018

PODZIMNÍ
ÚKLID 2018
Podzimní úklid odstartoval stejně jako loni v měsíci říjnu, konkrétně v pondělí 1. října. Počínaje tímto dnem jsou po městě
rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného
seznamu. Stejně jako každý rok se odpad třídí 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 jsou 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 8. října
Šárka – Spitznerova - Dolní – parkoviště u věžáků č. 26 - Jezdecká – Puškinova - Husovo nám. – u školy
úterý 9. října
Arbesovo nám.- sídl. E. Beneše – za obchodem - sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní
- V. Nezvala
středa 10. října
Trávnická – střed - Švabinského – Svatoplukova-střed - Joštovo nám.
čtvrtek 11. října
Dobrovského - Tylova – Libušínka - Dobrovského – parkoviště za obchodem - Vodní – Mlýnská
pátek 12. října
Nerudova – domov důchodců - Kostelecká 11-15 - nám. Spojenců - Bezručovo nám.
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.

BÍLÁ PASTELKA

nákupní servis
pro vás

Prací kapsle Ariel 28 ks

Pondělí 8. října 2018
www.vecernikpv.cz
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infoservis

Také v měsíci říjnu pokračují bloková čištění města.
Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na čištění upozorní!
úterý 9. října - blok 47
J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Belgická, Italská, Holandská, Anglická, sídl. Západ – parkoviště,
sídl. Západ – vnitrobloky, J.V Myslbeka – Moravská – Holandská cyklostezka
čtvrtek 11. října - blok 48
Sídl. svobody - vnitroblok (blok 2-16), Sídl. svobody - parkoviště (blok 2-15), Anenská, Sídl. svobody – parkoviště a komunikace (blok 9-11), Sídl. svobody – komunikace a parkoviště (blok 8), Sídl. svobody, U sv. Anny, cyklostezka U sv.
Anny – Sídl. svobody, parkoviště U sv. Anny (H&Z)

po roce opět v ulicích
PROSTĚJOV Ve středu 17. října
2018 proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již 19.
ročník celonárodní veřejné sbírky
Bílá pastelka. Její výtěžek podpoří speciální služby pro nevidomé
a těžce zrakově postižené poskytované v celé ČR. Pořadatelem
sbírky je Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR,
zapsaný spolek ve spolupráci se
svými dceřinými obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis
a krajskými TyfloCentry.
Do ulic s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky vyrazí kolem 2
900 dobrovolníků, převážně z řad
středoškolských studentů. Za minimální příspěvek 30 Kč nabídnou
zájemcům bílou pastelku a záložku
s kalendářem na rok 2019.
Každý, kdo si koupí pastelku, podpoří zejména tyto projekty SONS ČR,
z. s., Tyfloservisu, o.p.s. a krajských
TyfloCenter: výcvik vodicích psů; odstraňování dopravních, orientačních

a dalších bariér, se kterými se nevidomí každodenně potýkají na ulicích,
v dopravních prostředcích a v budovách; přípravu pro rekvalifikaci a vstup
na pracovní trh (práce s počítačem,
masérský kurs a další povolání); volnočasové a sportovní aktivity; vydávání časopisů pro nevidomé; převod
tištěných knih do podoby, ve které je
mohou nevidomí číst za pomoci počítače. Značná část prostředků se použije na služby spojené s návratem lidí
osleplých v dospělosti zpět do běžného života (nácvik prostorové orientace
a chůze s bílou holí, výuku Braillova
písma, zvládání práce v domácnosti
poslepu a další). V roce 2017 činil výtěžek sbírky 2 760 152 Kč.
Kontakt: Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR,
zapsaný spolek, Ing. Radek Šváb,
koordinátor sbírky, tel.: 221 462
453, 778 768 390, e-mail:
svab@sons.cz, www.sons.cz
www.bilapastelka.cz
www.facebook.com/bilapastelka

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: Vrbátky
Obec: Výšovice
Dne: 22. 10. 2018 od 7:30 do Dne: 24. 10. 2018 od 8:30 do
12:30 hodin. Vypnutá oblast: část 10:00 hodin. Vypnutá oblast: odobce Vrbátky: ulice od č. 188 a 180 běratelská trafostanice Výšovice
po č.52 a 15 (vč. č. 294, 194, 197, ZD (č. 300741).
192, 186, 167)
Obec: Prostějov
Obec: Pivín
Dne: 25. 10. 2018 od 7:30 do
Dne: 22. 10. 2018 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá oblast: část
11:30 hodin. Vypnutá oblast: část ul. Komenského č. 14 - 18, Žižkovo
obce Pivín: oboustranně ulice od č. nám. 9 a 10, Palackého č. 1 a č. 2 198 a 199 (vč. č. 159) po č. 87 a 80 10, ul. Podjezd, Poděbradovo č. 13
(vč. č. 235). Dále č. 158, 204, 194, (pošta).
2018, 209, 71 a 270.
Obec: Smržice
Obec: Prostějov
Dne: 26. 10. 2018 od 7:30 do
Dne: 23. 10. 2018 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast: levá
15:00 hodin. Vypnutá oblast: levá strana ul. Příční od č. 512 po č. 454,
strana ul. Rejskova od č. 15 po č. mimo č. 452 a 453.
E.ON Česká republika, s.r.o.
29.

Vodní 23
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REALITY

Neplačte drszí, že odcházím spát,
jak pokynul mi Osud.
Ve věčné noci bude se mi zdát,
že žiji s Vámi dosud.

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873

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

Koupím chatu nebo chalupu. Tel. i SMS
737 827 329

řádková inzerce / vzpomínky
Oči se slzamy zarosily,
zaplakaly bolem, když jsme ti
naposled dávali sbohem. Pro tebe
přestaly hvězdy svítit a slunce hřát,
ale kdo tebe miloval,
nepřestane vzpomínat.

A13

S bolestí v srdci vzpomínáme,
žádná slova nemohou vyjádřit bolest,
jíž cítíme.... Osud je někdy krutý,
nevrací, co vzal... Zůstanou jen
vzpomínky a v srdci velký žal...

Dům k bydlení - koupím. Telefon:
732 388 718
Prodám zahradu 60x12m v Stražisko-Maleny. Ovocné stromy, dřevěná chata
14m2. Tel.: 777 191 120
Pronajmu garáž, nám. Spojenců. Tel.:
737 874 885

S tichou bolestí v srdci
oznamujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, že nás navždy
opustil náš drahý a milovaný manžel,
tatínek, dědeček, strýc, švagr a tchán
Vladimír LIEDERMANN
známý jako holič Cula,
který zesnul po delší nemoci
v pátek 5. října 2018
ve věku 78 let.
S naším drahým zesnulým se
naposledy rozloučíme ve čtvrtek
11. října 2018 ve 13:00 hodin
ve smuteční obřadní síni v Brněnské
ulici naproti Městskému hřbitovu
v Prostějově.
Jménem zarmoucené rodiny:
manželka Jaroslava, syn Arnošt
s rodinou, synové Tomáš
a Martin, dcera Monika
s rodinou.

Pronájem garáže, dlouhodobě, za Družbou
(kousek od Bulharské ul.), elektřina, cena
1.200 Kč/měs. Tel.: 728 290 095
Pronajmu byt 1+1, blízko centra. 5100
Kč + inkaso. Tel.: 732 864 744
Sháním dvoupokojový byt u nemocnice.
737 530 368
Pronajmu dlouhodobě garáž, ul. Kazín.
Tel.: 724 582 411
Pronajmu garáž na Krasické ul. v Pv.
Uzamčený objekt, el. a voda, možno
dlouhodobě. Tel.: 722 728 060
Pronajmu garáž v Prostějově, Fanderlíkova ul. Tel.: 602 775 607
Pronajmu byt 3+1, cihla, PV - Blahoslavova ul. Tel.: 734 445 887

Kdo v srdci žije, neumírá.

Prodám pozemek v obci Pivín, částečně
zalesněný, 3500 m2. Tel.: 775 060 164

SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.

Dne 6. října 2018
uplynulo 6 let od úmrtí
paní Jany KONÍČKOVÉ.
Stále vzpomíná syn Roman
s rodinou a vnučka Klára
s rodinou.

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

Dne 7. října 2018
uplynulo 30 smutných roků,
co nás navždy opustil
pan Jaroslav ONDROUCH
z Hrušky.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina Ondrouchova
a Věra Baselová.
Očím jsi odešla,
v srdcích jsi zůstala...

Dne 9. října 2018
uplyne 10. výročí od chvíle, kdy nás
navždy opustil
pan Stanislav ŠEVČÍK
z Brodku u Konice.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka a děti
s rodinami.

Dne 12. října 2018
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Bohumil DRMOLA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.
Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají dál.

Dne 13. října 2018
vzpomeneme
10. smutné výročí, kdy nás opustil
pan Miroslav SMUTNÝ.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manželka Libuše, synové Petr
a Marek a dcera Miroslava.
Život je krásný,
Ty jsi ho měl rád. Proč osud
byl tak krutý a musel Ti ho brát.

Dne 7. října 2018
uplynulo 5 smutných let,
kdy nás opustila
paní Vlasta NEVRLOVÁ
z Vícova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Dne 10. října 2018
by se dožil 98 let
pan Karel SEKANINA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
manželka, syn a dcery
s rodinami.

Dne 11. října 2018
vzpomeneme 30. výročí,
kdy nás opustil
pan Stanislav GÁL.
S láskou vzpomínáme.

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

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.

Dne 12. října 2018
vzpomeneme 5. smutné výročí
úmrtí
pana Michala GULY
z Biskupic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Provádíme veškeré stavební práce,
KOUPÍM
rekonstrukce byt. jader, zateplování
fasád, malířské a natěračské práce atd.
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
za dobré ceny. Tel.: 607 325 430
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Stříhání pejsků, Pv.
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitTel.: 606 166 853
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
Stavební práce Ščuka & Bureš, tel.: překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
605 410 585, 774 961 449, e-mail:' ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
jos.bures@seznam.cz,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
www.zednickepraceprostejov.cz
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
Satelitní dotace na montáž
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
paraboly jen za 300 Kč,
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbranebo naladění karet se 100 programy
ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
od 149 Kč měsíčně.
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
Tel.: 778 527 899,
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
www.satelitnidotace.cz
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

Dne 13. října 2018
uplyne 6. smutných let,
co nás navždy opustila
paní Květoslava FILIPI
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera, syn, vnoučata
a rodina.

Dnes, tj. 8. října 2018
vzpomínáme
10. výročí, kdy nás opustil
pan Ondrej ŠTEFAN
ze Želče.
S láskou vzpomíná manželka,
dcery a synové s rodinami.

Dne 11. října 2018
uplyne 15 let
od tragického úmrtí našeho syna
Petra LEBEDY
z Výšovic.
Stále vzpomínají rodiče,
bratr David a sestra Lenka
s rodinou.

Dne 6. října 2018
uplynulo 15 let
od tragického úmrtí
pana Robina BLÁHY.
Za vzpomínku děkuje otec.

Jsou lidé, kteří pro nás
v životě znamenají víc, než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich!

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je
bez Tebe žít. Láska však smrtí
nekončí, v srdcích Tě navždy budeme mít.

Dne 7. října 2018
jsme si připomenuli 11 let od úmrtí
paní Marie PŘIKRYLOVÉ
z Brodku u Konice.
Stále vzpomínají vnučky Natálka
a Adélka, syn Ondřej s manželkou,
maminka Marie Vašků
a sourozenci s rodinami.

Dnes, tj. 8. října 2018
vzpomínáme
druhé smutné výročí úmrtí
pana Ing. Josefa MÜLLERA,
který by dne 3. října 2018
oslavil své 66. narozeniny.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Černá, Doleželova
a Odstrčilova.

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
Půjčka Pv a okolí. Tel. 776 087 428
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86
Hledám, nabídněte tel.: 605 138 473.

Dne 12. října 2018
vzpomeneme 10. výročí,
kdy nás opustil
pan Ladislav KVAPIL
z Konice.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

SEZNÁMENÍ

Dne 12. října 2018
si připomeneme 16. výročí úmrtí
pana Aloise RUDOLFA
z Ondratic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

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

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

58/173, nekuř., abst., štíhlé postavy,
bezdětný. Bydlím sám v domku s předzahrádkou, s autem. Hledám hodnou,
milou ženu kolem 50 let, které také chybí
ten druhý. Na kávu, výlet, posezení, také
spolujezdkyni do auta. Samota tíží.Umím
i ženské práce, ale chci mít ještě někoho
rád. Vánoce. Okolí Pv – směr Boskovice.
Tel.: 775 615 790

Daruji čtyřměsíční kotě.
Tel.: 734 304 719

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem
přátelům a známým,
kteří se přišli
v pondělí 1. října 2018
rozloučit
s panem Ing. Petrem OŠLEJŠKEM,
zároveň děkujeme za projevy
soustrasti a květinové dary.
Hluboce truchlící rodina.

najdete nás na

www.

vecernikpv.cz

Dne 10. října 2018
vzpomeneme 15. výročí,
kdy nás opustil
pan Josef LUKÁŠ
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Lukášova.

16011421482

DARUJI

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

PRODÁM
Thuje Smaragd - nejlepší na živý
plot. Tel.: 608 320 427

Tvůj hlas se ztratil,
úsměv vítr vzal,
nám jen vzpomínky zanechal.

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Přijmeme brigádníky na trhání jablek,
více info na uvedeném tel.
Prodám slivovici. Třešnovice a kadlátkovou. Tel: Morong, tel.: 606 565 855
Farma Výšovice nabízí k prodeji
chlazené králíky, cena od 138/kg.
Informace a objednávky na tel.:
608 71 78 78

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
% &

Poslední rozlouèení

David Smička 1980
Smržice Pondělí 8. října 2018
Ladislav Eliáš 1947
Čechy pod Blažejka Sečkařová 1930 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 10. října 2018
Kosířem
Marta Dadáková 1951
Prostějov Eva Netesalová 1944 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Milan Bureš 1967 Kostelec na Hané Marie Hrazdirová 1919 Holešov 14.00 kaple Kelčice
Marie Křetinská 1921
Brodek u Čtvrtek 11. října 2018
Vladimír Liedermann 1940 Soběsuky 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Prostějova
Miroslav Zapletal 1945
Prostějov Pátek 12. října 2018
Růžena Chytková 1924
Vrahovice František Kocourek 1939 Krumsín 15.00 kostel Krumsín
Marta Bušinová 1937
Prostějov Petra Štecová 1948
Prostějov Marie Crhonková 1945
Drahany
Rudolf Novotný 1930
Prostějov Josef Nedbal 1945
Želeč Marie Koubková 1952
Krasice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
% &

Dne 13. října 2018
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Josefa MIKEŠE
z Prostějova.
Za vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

Lubomír Hruban 1932
Slavomír Kuchař 1952
Pavel Münster 1982

Poslední rozlouèení
Pátek 12. října 2018
Prostějov Zdeněk Linhart 1931 Prostějov 14.45 Obřadní síň Prostějov
Prostějov
Prostějov Miroslav Hošek 1933
Vrahovice

Pohřební služba FCC Prostějov
% &
Marie Závodská 1935
Prostějov
Antonín Morcinek 1936 Prostějov

Poslední rozlouèení
Pátek 12. října 2018
Josef Hrubý 1935 Bedihošť 13.15 Obřadní síň Prostějov

A14

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.

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

HLEDÁTE PRÁCI?

Přijmu zedníky, více info na telefon:
704 458 607.

   !!!

Hledáme pracovníka/ci do šicí dílny v
Kostelci na Hané. Jde o výrobu chov.
potřeb, šití na prům. mašině. Po zaučení
Přijmu kuchaře/kuchařku na občasnou možno i z domova. Jde o dohodu o prov.
výpomoc - za dovolenou, nemoc, víken- práce, vhodné pro důchodce, studenty.
Vše zaučíme. Kontakt: 773 234 016
dy. Tel.: 775 780 046

Pro zimní sezónu přijmeme brigádně
servírku/číšníka na pátky a soboty.
Info Bowlingpalace 728 634 274
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
STUDIO 365 hledá nové tváře pro
módní přehlídky a reklamu. Tel.: 605
427 271 od 9-12h. www.studio365.eu

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
17102621270

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.

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

UZÁVÌRKA
INZERCE

12. ØÍJNA

Plat (Kè)

Pracovníci úklidu
Prodavač/-ka
obslužného úseku
Referenti údržby
Řidiči nákladního
automobilu do 12tun
Řidič/-ka – rozvoz jídel
Šič/-ka

9 150 Kč

Provoz
jednosměnný

Kvalifikace

Firma

základní+praktická Bartoň a Partner, Prostějov

13 500-17 000 Kč turnusové služby střední odborné
19 000 Kč
jednosměnný střední odborné

Ondřej Kondáš, Vrahovice
ALPER, Prostějov

23 000-33 000 Kč pružná prac. doba střední odborné
20 000 Kč
turnusové služby střední odborné
16 000 Kč
jednosměnný střední odborné

SEMOS, Hluchov
Karel Marek, Konice
MG konfekce, Krasice

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

JE V PÁTEK
10.00 HODIN

Pozice

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?

1810052115x

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.

Pondělí 8. října 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


nabídka pracovních míst

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

Údržbáři/topiči

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Plat (Kè)

120 Kč/hod

Provoz

Kvalifikace

jednosměnný

střední odborné

Firma

Charita Konice-DPS Bohuslavice

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

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

TOMI-REMONT a.s.
Hybešova ul. 4414/14, Prostějov

přijme do pracovního poměru:

STROJNÍKY KOLEJOVÉ MECHANIZACE
Řidičské oprávnění sk. B, vyučení ve strojírenském, elektro. oboru, praxe na strojích
kolejové mechanizace vítána, dobrá pracovní morálka.
Pracovní náplň: Řízení a obsluha drážních vozidel, znalost drážních předpisů, získání licence strojvedoucího.
Provoz, údržba a drobné opravy svěřeného kolejového vozidla. Práce na tratích SŽDC.
Nabízíme:
Po roce příspěvek na penzijní připojištění, roční odměny za hospodářský výsledek, osobní
hodnocení, odpovídající platové ocenění – cestovní náhrady, náborový příspěvek.
18100211131

18100211129

Požadujeme:

NÁSTUP IHNED
Kontakt: p. Jančík tel.: 728 085 257 (v době 7-14 hod.), E-mail: jancik@tomi-remont.cz nebo brhel@tomi-remont.cz

Burzu práce a vzdělání v Prostějově navštívilo kolem 2 000 lidí
Aktivních dospělých uchazečů
o zaměstnání dorazilo minimum

FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV„Aktivní uchazeči o práci dneska prostě nejsou!“ To je zkušenost, která se bohužel potvrzuje firmám dnes a denně. Nejinak tomu bylo i na třetím ročníku Burzy práce a vzdělání, která se
konala minulé úterý ve Společenském domě v Prostějově. Zatímco školáků dopoledne přišly davy,
dospělí nezaměstnaní povětšinou zůstali tam, kde je jim zřejmě nejlépe - tedy doma...
PÚVODNÍ
REPORTÁŽ

pro Večerník
Martin
ZAORAL
Představit střední odborné školy spolu
se zaměstnavateli, kteří jejich absolventům hned nabídnou zaměstnání. To je
hlavním posláním akce Burza práce a
vzdělání, která v Prostějově napsala
třetí ročník. Široká veřejnost měla úterý 2. října jedinečnou možnost v jeden
den a na jednom místě kontaktovat
jedenačtyřicet firem a jedenáct středních odborných škol. „Dopoledne sem
zavítalo opravdu hodně žáků základních škol i středoškoláků, pro které ve
spolupráci s prostějovskou ´průmyslovkou´ nabízíme řadu stipendijních
programů. Připravili jsme například
jednoduchou soutěž a zájemci měli
možnost vyzkoušet si i svoji manuální
zručnost,“ prozradil Večerníku Ondřej
Zíma, personalista společnosti Mubea,
která i díky výstavbě nové výrobní haly
aktuálně poptává zhruba dvě stovky
zaměstnanců. Nabízí jim přitom velmi
atraktivní podmínky i plat. „Dospělých
zájemců se ukázalo zhruba do dvaceti.
Doufali jsme, že jich bude víc, nicméně pokud se akce bude konat příští
rok, určitě se jí opět rádi zúčastníme,“
dodal Zíma.

Na stánky s prùvodci
Všichni oslovení vystavovatelé si organizaci akce pochvalovali. Zmiňovali
přitom zejména fakt, že žáky základních
i středních škol celou Burzou provází
průvodci, kteří cíleně a jednotlivě představují každého vystavovatele. „Akci
považujeme za velmi vydařenou. Zaznamenali jsme doposud nejvyšší počet
návštěvníků z řad základních a středních
škol. Velmi se nám líbili průvodci z řad
zaměstnanců úřadu práce. Nejenže
žáky doprovázeli, ale měli informace o
naší firmě a byli schopni ji krátce představit. Pomohli tak prolomit bariéry a
překonat dětem ostych, aby se ptaly na
to, co je zajímá. Firma se tak dostává do
povědomí mladší generace,“ přidala Kateřina Krausová ze společnosti Mubea.
To potvrzovali i zástupci dalších firem.
„Není to o tom, že bychom zde našli
aktivní uchazeče o práci, ti dneska
prostě nejsou. Je to ale výborná prezentace firmy, která slouží k tomu,
aby se dostala do povědomí dětí a studentů. Faktem je, že mnohé z nich to
v tuto chvíli zas až tolik nezajímá. Jednou však i oni budou hledat zaměstnání. Doufáme, že účast na této akci jim
pomůže v tom, aby věděli, kam mají
zajít, až to budou potřebovat. Bereme
to tedy jako investici do budoucna,“
prozradila Večerníku Hana Hujíčková, personalistka společnosti Toray

Textiles Central Europe. Tato firma by
ve svých řadách uvítala dalších zhruba
desítku lidí.
Spokojeni určitě byli i zástupci škol.
„Všichni tady mohou vidět, že odborné
školy rozhodně nevychovávají nezaL q %    "  #"  !    ! " < % '%" 
městnané. Chválím organizaci i průvod
ce. V tomto ohledu je to lepší než zářijová Burza škol,“ srovnal Martin Mokroš, každoročně snaží vymyslet něco nové- auta a pochutnal jsem si i na výborných
ho pro všechny věkové skupiny. Burza klobáskách,“ reagoval na dotaz Večernízástupce ředitelky SŠ zdravotní.
byla znovu doplněná doprovodným ku jeden ze středoškoláků.
Atraktivní
programem, který zahrnoval módní I v letošním roce byla třešničkou na
  ' *  přehlídku, tanec, ochutnávky, úpravu dortu venkovní expozice. Tam byla k
účesu, nehtovou modeláž, trenažéry vidění souprava tahače s návěsem a záOrganizátory akce byly Okresní hospo- či praktické ukázky minipohovorů a jemci o práci profesionálního řidiče si
dářská komora v Prostějově, Úřad prá- vedení výběrových řízení v anglickém mohli promluvit přímo s člověkem z
ce - kontaktní pracoviště v Prostějově, jazyce. Připravena byla celá řada dalších praxe, a sice s jedním z nejlepších proSvaz dopravy a průmyslu a Statutární atrakcí jako například vodní bar. „Mně se fesionálních řidičů v České republice
město Prostějov. A tito pořadatelé se tady ale nejvíc líbil trenažér převrácení Rudolfem Pokorným. Velkým lákadlem

" I NII L ? JII L N´´ Û saa

jaká byla úterní akce.....
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pro všechny byla také vojenská technika
601. skupiny speciálních sil. Návštěvníci
měli jedinečnou příležitost prohlédnout
si vojenská vozidla připravená k boji tak,
jak je speciální síly běžně využívají při
operacích,“ vypíchla Helena Chalánková, ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově. „Jsem velmi ráda, že
i přes nepřízeň počasí byla návštěvnost
ještě vyšší jako v loňském roce a naplnila
očekávání vystavovatelů i návštěvníků.“

3x foto: Martin Zaoral
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I jednačtyřicáté 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 11. 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.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už
tradičně vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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Slovenska 7
Oldřich LOŠŤÁK, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment..
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 '()*
(+,'%-.
Jitka Chalánková
Tomáš JANSKÝ, Plumlov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby
OSMISMĚRKA
 '()*
(+,'%-.
NEVYHRANĚNÝ
Marta KIRŠBAUMOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na koncert.
SUDOKU
 '()*
(+,'%-.
7,5,5,5
Iveta DEDKOVÁ, Seloutky
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.
SU
DO
KU

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

16112863363

KŘÍŽOVKA
 '()*
(+,'%-.
Chvíle relaxu v rukou začínajících profesionálů
Gabriela REPALOVÁ, Doloplazy
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.

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.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získá POUKAZ  

    

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ

      

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili navrátilce do řad basketbalového týmu, který sídlí v Prostějově...

18090760978

Výherce získává RODINNÉ VSTUPNÉ

 

QLµKGNMACQRµAF
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Výherce získá 





16070712278

KOLA, CITÁTY, ROVY, LSTI, OFÉLIE, OBCE, OCEL, TŘICET, BOUT,
RITUÁL, ŠTÍT, OHIO, KRMIČ, STUP, ČIVA, AVAR, AVIA, OBUJ,
RYNK, PLÁST, KRAJINA, TROLEJ, LAMA, APAČ, LOVCI, OKNO,
VLOHY, SAKR

18051860551

16020561568

NAJDETE NÁS V KULTURNÍM A .... CENTRU
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zveme vás...

TIPku
SPECIÁLNÍ FESTIVAL FILMŮ

KDY: ÈTVRTEK 11. ØÍJNA, 17:00 HODIN – NEDÌLE 14. ØÍJNA, 18:30 HODIN
KDE: KINO METRO 70, ŠKOLNÍ 1, PROSTÌJOV
V prostějovském kině Metro 70 se můžete tento týden
těšit na několikadenní filmový festival nazvaný Festival
outdoorového filmu. Začíná ve čtvrtek 11. října v 17:00
hodin prvním blokem a končí v neděli 14. října spuštěním sedmého bloku filmů v 18:30 hodin. Uvidíte převážně krátké snímky, v nichž hlavní roli hrají dobrodružství
a adrenalin a které jinde jen tak neuvidíte.
Úvodní blok startuje ve čtvrtek v podvečer snímkem Dračí
ohon, který ukáže čtveřici lezců a jejich cestu do Patagonie za
vrcholky hor. Následující Postoj vděčnosti vypráví také příběh
o lezcích, v němž se vydáte zase na vrch Kanchenjungy. Nakonec film Domov nabídne příběh o kočovných dobrodruzích,
kteří zažívají život, smrt a lásku, a to vše v krajních rychlostech.
Druhý blok filmů započne ve stejný den v 19:00 hodin. Nejprve se bude promítat Bezpečnost na třetím místě pojednávající o lezci, který si při pádu polámal páteř, následně se zotavil
a nyní se pokouší zdolat některé z nejobtížnějších výstupů
celé své kariéry. Poté ještě uvidíte snímek Dosáhni až na oblohu. V něm se seznámíte se známým cyklistou sjíždějícím
vrcholky hor Cameronem Zinkem.
Třetí blok, který můžete navštívit v pátek 12. října od 17:00 hodin, nabídne trojici krátkých filmů Stumped, Sejít z cesty a Pomalá smrt. První z nich vypráví originální příběh o jednoruké

lezkyni, další pak o mladé matce, která se zúčastní světoznámého ultramaratonu, a nakonec o mladém alpinistovi, jenž je zcela
oddán horolezectví. V 19:00 hodin ve čtvrtém bloku uvidíte
ještě snímek přibližující vývoj slovenského himálajského horolezectví.
Pátý blok začne v sobotu 13. října od 16:45 hodin. Celkem
zhlédnete dva filmy Prorazit a Elbrus. Prorazit se zaměřuje na
mladou dívku, která se coby první žena pokusí zdolat vrcholy
s obtížností 5.15 ve Francii a Španělsku. Elbrus zase pojednává o cestě na místo, které je poznamenáno těžkým dědictvím,
historií válek a legendami.
Šestý blok se bude konat v neděli 14. října od 16:30 hodin.
Zelený Everest odhalí kromě krás přírody také opačnou tragickou realitu životního prostředí. Tádžikistán na křídle pak
přinese roztomilý příběh o krajním přístupu k paraglidovému
létání v podmínkách velehor.
Závěrečný sedmý blok bude probíhat taktéž v neděli od 18:30
hodin. Uvidíte tři snímky: Ve stopách prvních o rakouských
freeridových lyžařích, My jsme ti tuláci: Norsko o cestování
Norskem na vodě, ve vzduchu i po zemi, nakonec pak Vplutí
do řeky Indus o kajakářské výpravě proslulou roklí Rondu na
řece Indus.
Lístky na všechny jednotlivé bloky stojí jednotných 70 korun.

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…
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Školní 1, Prostějov
pondělí 8. října
14:00 V HUSÍ KŮŽI
animovaná komedie USA
17:00 TOMAN
české drama
20:00 VENOM
sci-fi thriller USA
úterý 9. října
14:00 V HUSÍ KŮŽI
17:30 ZRODILA SE HVĚZDA
hudební drama USA
20:00 TOMAN
středa 10. října
17:00 DANIELŮV SVĚT
český dokument
20:00 ZRODILA SE HVĚZDA
čtvrtek 11. října
17:00 FESTIVAL OUTDOOROVÉHO
FILMU–BLOK1
americký dokument
19:00 FESTIVAL OUTDOOROVÉHO
FILMU – BLOK 2
21:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
česká komedie
pátek 12. října
15:00 YETI: LEDOVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ
animovaná komedie USA
17:00 FESTIVAL OUTDOOROVÉHO
FILMU - BLOK 3
19:00 FESTIVAL OUTDOOROVÉHO
FILMU – BLOK 4
slovenský dokument
20:30 PRVNÍ ČLOVĚK
historické drama USA
sobota 13. října
15:00 YETI: LEDOVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ
16:45 FESTIVAL OUTDOOROVÉHO
FILMU – BLOK 5
18:30 TOMAN
21:00 VENOM
neděle 14. října
10:30 PRINCEZNA A DRÁČEK
ruský animovaný film
14:30 BELLA A SEBASTIAN 3
dobrodružný film Francie
16:30 FESTIVAL OUTDOOROVÉHO
FILMU – BLOK 6
český dokument
18:30 FESTIVAL OUTDOOROVÉHO
FILMU – BLOK 7
20:30 PRVNÍ ČLOVĚK

%! 3
Věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská, Prostějov
středa 10. října
18:00ATELIÉRMULTIMÉDIASŠDAM
vernisáž výstavy (Zuzana Rejsová, Monika
Kotková,MariaLopatyuk,VeronikaMusilová)

&4 ! 5!
  
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 12. prosince
„LIDE ČESKOSLOVENSKÝ, TVŮJ
ODVĚKÝ SEN STAL SE SKUTKEM!“
výstava přiblížuje zrod samostatnosti
republiky





Komenského 6, Prostějov
čtvrtek 11. října
18:00VESELÁTROJKAPAVLAKRŠKY
koncert známého uskupení
pátek 12. října
19:00 RECITÁL
koncert Vlasty Redla
neděle 14. října
9:00 SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
přednáška Tomáše Pfeiffera

 

DUHA

Školní 4, Prostějov
do 31. října
ČTVEREC
výstava konceptuálního pletení

 

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 10. října
14:00 PADESÁT ODSTÍNŮ
SVOBODY
americký film
sobota 13. října
15:00 S KRTKEM DO POHÁDKY
pásmo pohádek
17:30 PAT A MAT ZNOVU V AKCI
český film
20:00 MÁŘÍ MAGDALÉNA
historické drama USA

6!
Vápenice 9, Prostějov
úterý 9. října
9:30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
otevírá se nový cyklus přednášek nazvaný
„České dějiny a jejich souvislosti – 2. část“
profesora Karlovy univerzity PhDr. Zdeňka
Beneše, CSc.
středa 10. října
17:00 JAKO FÉNIX Z POPELA
přednáška prostějovské historičky PhDr.
Michaely Kokojanové přiblíží počátky
baroka v našem městě
do 12. října
PETR HRACHOVEC:
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
výstava výtvarných prací Petra Hrachovce, které vznikaly v dílně počítačové grafiky Nadace Bona v Praze podporující
klienty s psychickým handicapem
(Galerie Na Půdě)
do 30. listopadu
LUŠTÍME S KNIHOVNOU
poslední kolo luštitelské soutěže o ceny

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

&78 9:+-9;0
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Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 8. října
19:00 MARYŠA
Pernstýnské nám.8, Prostějov
klasické dílo českého dramatu
do 28. října
hrají: P. Gajdošíková, D. Urban, V. Říha,
KAPKY FANTAZIE
N. Lichý, M. Haroková, K. Krejčí
výstava výtvarných děl z autorské tvorby úterý 9. října
amatérských malířů prarodičů a osob se 18:00 DRAHÁ MAMA/DEAR ALICE
zdravotním znevýhodněním
scénické čtení z dopisů výjimečných žen blízdo 31. ledna 2019
kýchT.G.M.-CharlottyaAliceMasarykových.
ZE SBÍRKY UMĚLECKÝCH
účinkují: Daniela Kolářová, Marie
DĚL MĚSTA PROSTĚJOVA
Málková. režie: Zuzana Burianová
(vstup přes kavárnu Gallery Dvořák) 19:00 ŠAŠEK A SYN
odložené divadelní představení
hrají: V. Polívka, B. Polívka, M. Chovanec,
 !"
J. Barin Tichý, O. Klíč, J. Fretti Pfeifer/
# $ ! !
P. Zatloukal, D. Rotter
Školní 49, Prostějov
čtvrtek 11. října
do 31. října
19:00 KDE DOMOV MŮJ
POD PŮLNOČNÍM SLUNCEM
pořad věnovaný 100. výročí republiky
výstava fotografií Petra Bouchala
pátek 12. října
19:00 KUTLOCH ANEB
I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY
%! &
hrají: B. Klepl/M. Maděrič, K. Hádek/V.JíKostelecká 18, Prostějov
lek, M. Slaný/P. Blaha, F. Blažek/R. Štabrňák
do 26. listopadu
režie: Jan Jirků
OBRAZY
výstava A. Kameníka a V. Topinky
*-;=>.

  

 

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
do 30. listopadu
ZMIZELÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO
AŽ VYROSTU BUDU UMĚLEC
výstava, díky níž se návštěvníci mohou
výstava nejmladších žáků výtvarného oboru vydat do zmizelého židovského města
do 28. října
OBRAZY
výstava Františka Kubíčka

akce v regionu
Hubertské slavnosti v Plumlově
Tuto sobotu 13. října od 14:00 hodin se na zámku v Plumlově budou konat Hubertské slavnosti. Návštěvníci se mohou těšit na trubače VLS, přehlídku loveckých psů, ukázku vábení lovné zvěře, přehlídku loveckých signálů, stánky
s loveckou tematikou či dravé ptáky. Pro děti budou připraveny soutěže a další
atrakce. Od 18:00 hodin se bude konat Svatohubertská mše. V průběhu dne bude
hrát hudba Hubertus, připraveno bude bohaté občerstvení z myslivecké kuchyně.

Sázení ovocných stromů na Kosíři
V sobotu 13. října od 8:30 do 13:25 hodin se budou sázet stromy. V rámci celostátního projektu 72 hodin vysadí dobrovolníci pětadvacet sazenic třešní v sadu na okraji
přírodní památky Vápenice. Sraz všech účastníků je v 8:30 hodin u železniční zastávky Kaple. Cestou na místo sázení budou pro děti připraveny hravé aktivity. Nářadí
a pracovní rukavice zajistí organizátoři z Ekocentra Iris. Na závěr chystáme opékání dobrot na ohýnku a drobné občerstvení. Všichni účastníci obdrží pamětní list, ti
nejaktivnější i tričko projektu 72 hodin. Vhodný vlak z Prostějova do Kaple odjíždí
z hlavního prostějovského nádraží v 8:02 hodin. Návrat do Prostějova autobusem
proběhne ze Slatinek ve 13:25 hodin. Celková délka trasy maximálně tři kilometry.

Zažij kulturní dědictví lidstva III. sokolnické setkání
Myslivecký spolek Předina Kobeřice pořádá v sobotu 13. října III. sokolnické setkání a lov s dravými ptáky. Na plánu je procházka přírodou v okolí obcí Hradčany - Kobeřice a Dobrochov, která je spojená s lovem zvěře za pomoci sokolnicky
vedených dravců. Umění lovu, které můžete sledovat na vlastní oči. Kulturní akce
doprovázená loveckou hudbou, letové ukázky, myslivecká kuchyně. Akce se koná
od 9:00 do 18:00 hodin a bude probíhat za každého počasí.

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Regionální pracoviště TyfloCentra
Multikulturní centrum Mozaika
Olomouc v Prostějově nadále poskyRaisova 1159, Prostějov
tuje
služby nevidomým a slabozrakým
* v úterý 9. října od 17:30 hodin se koná
občanům na adrese: Kostelecká 17,
seminář na téma „vyvážená strava batolat“
Prostějov.
* ve čtvrtek 11. října od 17:00 hodin se
koná KULINÁŘSKÝ PODVEČER Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
Mexické Sopes a Pan de Muerto
Prostějov, Kostelecká 17
nabízí k zapůjčení kompenzační poSONS PROSTÌJOV
* pondělí 8. října od 14:00 hodin se koná můcky, např. polohovací lůžka, ortosetkání nad knihou s Janou Ryšánkovou. pedické vozíky, chodítka, WC křes* pletení z pedigu se uskuteční ve čtvrtek la aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v kanceláři
11. října od 9:00 hodin v klubovně
č. 106 nebo na tel. č. 588 008 095,
Ekocentrum Iris
724 706 773
Husovo nám.67, Prostějov
V úterý 9. října pořádá Akademie seni* v pondělí 8. října od 16:00 hodin se orů již druhou letošní exkurzi do prokoná tvořivá dílna keramika
stějovské firmy Toray. Sraz ve 12:50
hodin před vchodem do firmy. Přihlásit
RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝ- se můžete na tel.: 582 360 295.
CHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Denní stacionář Pivoňka, Pod KoSvatoplukova 15, Prostějov 796 01 sířem 27, Prostějov vás zve na DEN
tel. 775 549 777 oznamuje, že poradenské OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se
pracoviště v Prostějově, má provozní dobu: koná ve středu 10. října od 9:00 do
pondělí a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00 15:00 hodin.
do 16:30 hodin, čtvrtek jen po předchozí domluvě. Můžete využít služeb našeho zařízení Přednáška prof. Petra Pokorného Bibv podobě odborného sociálního poraden- lické základy křesťanské kultury se
ství a nabídky baterií do sluchadel a drobné uskuteční v neděli 14. října od 15:00
příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící hodin U Kalicha 1 (Kollárova 6), Prostějov
tablety, či ušní tvarovky různých velikostí).

BASKETBAL:
sobota 13. října:
14:00 BCM Orli Prostějov – BK Synthesia Pardubice (4. kolo extraligy juniorů, hala Sportcentra DDM Pv).
neděle 14. října:
10:00 BCM Orli Prostějov – SAM Brno
(5. kolo extraligy juniorů, hala Sportcentra DDM Pv).

BOX:
pátek 12. října:
10:30 1. ročník boxerského turnaje pro
policisty (areál BC DTJ Prostějov v Krasické ulici).

FLORBAL:
neděle 14. října:
8:00 4. kolo Olomoucké ligy starších žáků
(týmy SK K2 Prostějov, FBC Lipník, FBC
Mohelnice, FbC Asper Šumperk, FBC
Tornáda Lutín, SH ve Studenské ulici v Pv).

HÁZENÁ:
sobota 13. října:
16:00 TJ Sokol II Prostějov – TJ Sokol
Julánov (4. kolo 2. ligy mužů, sk. Jižní
Morava, SH ve Studentské ulici v Pv).
neděle 14. října:
10:30 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK – TJ
Sokol Velké Meziříčí (4. kolo 2. ligy mužů,
sk. Jižní Morava, SH Kostelec na Hané).

LEDNÍ HOKEJ:
pátek 12. října:
18:00 SK Prostějov 1913 – HC Bobři
Valašské Meziříčí (Regionální liga juniorů, sk. M, Víceúčelová hala-ZS Pv).
sobota 13. října:
11:45 SK Prostějov 1913 – HC ZUBR
Přerov (Liga mladších žáků „D“, sk. 18,
Víceúčelová hala-ZS Pv).
13:45 SK Prostějov 1913 – HC ZUBR
Přerov (Liga starších žáků „B“, sk. 18, Víceúčelová hala-ZS Pv).
neděle 14. října:
12:30 Minihokej Olomouckého kraje
(utkání ročníku 2010, Víceúčelová hala-ZS
Pv).

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI
Sobota
Neděle

13.10. 17.15 - 18.15
14.10. 15.00 - 16.00

KOMUNÁLNÍ

MILUJEM
E
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

2018

* reportáže z volebních
místností
štábů politických
subjektů
* prvotní ohlasy
* konečné
výsledky ze všech míst Prostějovska
navštivte
stálei více
oblíbenější
internetové
stránky
www.vecernikpv.cz

původní zpravodajství pro Večerník: Michal Kadlec, Martin Zaoral, Tomáš Kaláb, Petr Kozák

2011
ANO

 
 Do zastupitelstva
se dostalo hned devět subjektů
Hotovo, dobojováno, sečteno. Voliči
po celé republice během uplynulého víkendu rozdali karty pro obsazení budoucích zastupitelstev měst,
městysů i obcí, Prostějovsko nebylo
výjimkou. Večerník vám na svých
internetových stránkách přinesl
podrobné on-line zpravodajství, navíc jsme po celý víkend sbírali všechny možné a dostupné informace či
perličky, sbírali prvotní ohlasy, získávali exkluzivní rozhovory, abychom
vše dali pěkně dohromady v rámci
kompletních výsledků komunálních
voleb z celého regionu.
Zatímco někde dopadly komunální
volby podle všech předpokladů, jinde došlo k zajímavým překvapením.
Voliči každopádně vystavili politikům svůj účet a nyní je na zvolených
zástupcích veřejnosti, jak si poradí
se složením řídících koalic.

Pomyslnou třetí příčku obsadilo hnutí
PéVéčko s lídry Janem Krchňavým, Jiřím
Pospíšilem a Ivanou Hemerkovou. „Získali
jsme pět mandátů zastupitelů, což je o jeden
víc než před čtyřmi lety. Proto bereme volební výsledek jako velký úspěch,“ usmívali se
při sledování výsledků Jiří Pospíšil s Janem
Krchňavým. Oproti minulým komunálním
volbám pak jednoznačně uspěla i ODS a nezávislé osobnosti města Prostějova. „Modří
ptáci“ v čele s Miladou Sokolovou obhajovali
dva mandáty, záhy ale bylo jasné, že ODS si
polepší. Nakonec získala hned čtyři!
Naopak fiaskem skončily komunálky
v Prostějově pro sociální demokraty, kteří
obhajovali vítězství z roku 2014 a celkem 10
křesel v zastupitelstvu. Letos však dosáhli
pouze na čtyři mandáty s nejhorším výsledkem v novodobé historii 11,23 % hlasů. „Za
uplynulé období se nemáme za co stydět.
Voliči bohužel zřejmě podlehli negativní
kampani některých hnutí, navíc jsme zřejmě

doplatili na nízkou volební účast. Nechápu
logiku některých lidí, kteří už před volbami
říkali, že jsou se životem v Prostějově spokojeni a tak k volbám vůbec nepůjdou. Ale to
měli,“ podotkla před Večerníkem stále ještě
primátorka Prostějova Alena Rašková. Debakl strany přiznal její předchůdce ve funkci
Miroslav Pišťák. „Je to obrovský neúspěch,
to si musíme přiznat. Sociální demokraté si
v celé republice sahají až na dno, což je chyba
i vedení v Praze, které já osobně dlouhodobě
kritizuji!“
Současná roztříštěnost politického spektra
v Prostějově se nyní ještě více prohloubí. Zatímco v roce 2014 se do zastupitelstva dostalo osm politických subjektů, teď jich bude
dokonce devět! Na šestém místě v právě
proběhlých komunálních volbách skončilo
hnutí Změna pro Prostějov (8,43 %), sedmá
pozice patří KSČM (7,42 %), osmá hnutí
Svoboda přímé demokracie - Tomio Okamura (7,33 %) a na deváté, poslední postu-
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pové příčce skončila KDU-ČSL (6,43 %).
Zatímco Změna pro Prostějov s lídrem Janem Navrátilem získala tři mandáty, zbylé
strany si pak připisují dvě křesla v novém
prostějovském zastupitelstvu.
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PROSTĚJOV Když se uplynulou sobotu
okolo šestnácté hodiny začaly objevovat
první průběžné výsledky sčítání hlasů
komunálních voleb, střídala se jeden moment ve vedení hned tři hnutí – ANO
2011, PéVéčko a Na rovinu!. Postupem
času až do pozdních večerních hodin se
však situace ustalovala. Nakonec nejvíce
hlasů získali dle očekávaní „Babišovci“,
kteří s výsledkem 18,18 % uzmuli v novém
zastupitelstvu pro období 2018 až 2022
celkem 7 mandátů.
Uspělo rovněž nově vytvořené hnutí Na
rovinu! složené před volbami jako koalice
politických subjektů TOP 09, Pirátů, Strany
zelených a Starostů a nezávislých. Toto uskupení sice před komunálními volbami veřejně
prohlašovalo, že cílí na třicetiprocentní volební výsledek, který však v konečném součtu
dosáhl pouhých 15,94 %, což stačilo na druhé
místo. Ale i tento výsledek činí z hnutí Na
rovinu! velmi významného hráče.

45  67
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PROSTĚJOV Podle výsledků voleb panovala nejlepší atmosféra ve
štábu vítězného hnutí ANO, které
se pro sobotní večer usídlilo v malebných prostorách Clubu Zátiší
v Lidické ulici. Oslavy samozřejmě
probíhaly, ovšem nikterak bujaré,
protože výsledek přece jen nebyl
takový, jak by si jeho představitelé
přáli. A také proto, že jako vítězové
byli na tahu v rozhovorech o sestavování radniční koalice.
Pravděpodobného příštího primátora
Františka Juru zastihl Večerník uprostřed nesčetných telefonních rozhovorů a těsně před odjezdem na první
schůzky. Na hodnocení volebních
výsledků si čas našel. „Vyhráli jsme, to

je určitě úspěch, z něhož můžeme mít
radost. Nevěřil jsem prognózám, které
nám přisuzovaly kolem pětadvaceti
procent hlasů, ale věřil jsem, že přes
dvacet procent mít budeme. Přesto
nelze říci, že bychom dosaženým ziskem hlasů byli zklamaní. Vyhráli jsme
a půjdeme si to oslavit,“ což dokumentoval následný přípitek šampaňským.
A hned poté začala tvrdá práce ve vyjednávání nové koalice. Jaká se bezprostředně po sečtení výsledků hlasování
rýsuje? „O vzniku možné koalice jsme
si už něco řekli, určité představy mám.
Ještě teď večer odjíždím na nějaká jednání a jsem přesvědčen o tom, že jsme
schopni radniční koalici dát dohromady. Chci mluvit s představiteli všech re-

levantních stran, jmenovat konkrétní
subjekty je zatím předčasné. Zítra (tj.
v neděli - pozn.red.) budu chtít mluvit
s představiteli všech stran, s nimiž jsme
schopni a ochotni spolupracovat,“ nechtěl být konkrétnější František Jura.
Do zastupitelstva se dostalo devět
stran, což podle Jury svědčí o rozmanitosti politického spektra a o určité
specifičnosti Prostějova jako takového.
Drobnou poznámku věnoval i senátním volbám. „Mrzí mě, že jsme nebyli
úspěšní na obou frontách, protože
Irena Blažková udělala spoustu práce,
všichni jsme se snažili pomáhat si navzájem. Je škoda, že nepostoupila do
druhého kola,“ uzavřel své vystoupení
lídr hnutí ANO v Prostějově.

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Večerníku
PLUS 
Volby proběhly v klidu. Komunální
volby v Prostějově proběhly bez jediného incidentu, když pomineme pár
úsměvných asistencí strážníků městské policie při řešení kuriózních situací ve volebních místnostech. V ulicích
Prostějova byl opravdu naprostý
klid, v mnohých případech až moc
velký. Během voleb byly totiž ulice
a náměstí takřka liduprázdné, což se
odrazilo i na volební účasti. Ale buďme rádi, že se to v ulicích nepopralo...
- MÍNUS Ještě jeden navíc. Ve volebním období let 2014 až 2018 mnozí Prostějované žehrali na obrovskou roztříštěnost
politického spektra v Zastupitelstvu
statutárního města Prostějova. Vždyť
v něm bylo zastoupeno osm politických subjektů, což už byl sám o sobě
rekord. A nyní? Voliči poslali do prostějovského zastupitelstva hned devět
stran či hnutí! O zábavu tak při jednáních zastupitelstva bude bezesporu
postaráno.
   "

37,76

Volební účast při komunálních
volbách v Prostějově byla skutečně
tristní, i když podle mnohých poměrně očekávaná. Na nízké účasti
vydělala hlavně hnutí, která vsadila
na útočnou předvolební kampaň
plnou lží a demagogie. Ti spokojení
holt k volbám bohužel nedorazili.
ZAUJAL NÁS...

MIROSLAV PIŠTÁK

^"`  

@
1.
2.

& '&  
9: /
(/ %:; 

 Q $" 
1 141
1 270

@
1.
2.

& '&  
 /
( +00+!&

@
1.
2.

& '&  
($ %
94 ! " 

][\qx 
 Q $" 
1 224
1 112

KDU-ÈSL
 Q $" 
1 202
1178



#)%  )

S ohledem na množství preferenčních
hlasů se skokanem letošních komunálních voleb stal bývalý primátor
a nejzkušenější komunální politik
Miroslav Pišťák. Ve svých osmdesáti
letech přijal až poslední pětatřicáté
místo na kandidátce ČSSD, avšak voliči ho svými hlasy vymrštili až na čtrnáctou příčku! Preferenční hlasy také
výrazně pomohly k mandátu zastupitele i Pavlu Dopitovi (SPD) a rovněž Jaroslavu Faltýnkovi (ANO).
# 

$

„ODVEDLI JSME
DOBROU PRÁCI, TAK TO
TEĎ ZAPIJEME.
AŤ MÁ MÍSTNÍ BULVÁR
CO FOTOGRAFOVAT!“
Dva lídři hnutí PéVéčko Jan Krchňavý
a Jiří Pospíšil byli ve svém volebním
štábu v motorestu U Kola náramně
spokojeni a fotograf Večerníku
jim vůbec nepřekážel


%
rychlý





O politiku stále

větší zájem?
Ne snad na straně ctěného voličstva,
to projevilo tradičně spíše nezájem,
ale spíše o posty. Místní volby, v nichž kromě velkých měst zná každý
volič aspoň někoho z kandidátů
osobně či z doslechu, se zpočátku
vyznačovaly nadprůměrnou účastí,
poslední dvě desetiletí ovšem stagnovaly na úrovni kolem 47 procent,
což je i letošní výsledek. O pět procent nižší byla účast ve volbách senátních, zajímavé bylo sledovat některé voliče, jak se až štítivě odmítali
dotknout menších béžových obálek,
jako by na nich mohli očekávat slavný vysoce stabilní novičok. Je jasné,
že účast ve druhém kole senátních
voleb bude opět tristní.
Zajímavé však je, že na druhé straně,
tedy straně kandidátské, byl letos
o volby v našem městě zájem mimořádný. Nejmarkantněji to bylo znát
u voleb senátních, kde se počet kandidátů z tradičního půltuctu rozrostl
na dvojnásobek.
Nejzoufalejším příkladem snahy
uspět za každou cenu se stal Petr
Michek, který si na Prostějovsku
snažil budovat pozici dlouhodoběji,
spíše chimérická občanská poradna a šarády po domech důchodců
s Krampolem, Uzlem či Klukovou
však vzbuzovaly spíše shovívavý
úsměv. Stejně jako křečovitá snaha
získat podporu kterékoli ze zdejších
stran, a když u žádné relevantní neuspěl, zkusil zabrnkat na moravskou
strunu. Poslední místo za tradičním
místním marginálním kandidátem
od pohřební služby vypovídá za vše.
Po taktické stránce senátní volby
dokonale prokaučovaly vlastenecké
síly. Nejméně v případě tří kandidátů se volební programy překrývaly
do té míry, že si Pavel Dopita, Marek Obrtel a Zuzana Böhmová navzájem přetahovali stejně naladěné
voliče. Pouhý součet hlasů pro tyto
tři kandidáty, což je samozřejmě nereálné zjednodušení, by znamenal
jasné první místo, i tak by ale jediný
kandidát byl schopen do boje o druhé kolo promluvit.
Souboj o druhé postupové místo
byl ale i tak velmi zajímavý, trojice
Chalánková – Blažková – Fidrmuc
byla udržovaná v napětí do sečtení
posledních okrsků. Nakonec tvořil
náskok druhé Chalánkové pouhých
pět hlasů a nebylo by se co divit,
kdyby třetí Blažková požádala o pře-

počítání hlasů. Chyby se při sčítání
vyskytnou vždycky, jde jen o to, jakým směrem by se případná odchylka směřovala.
V komunálních volbách v roce
2010 kandidovalo do zastupitelstva
10 subjektů, uspělo pět. Jenže víc
než třetinu, 34,43 procent získala
ČSSD, jedenadvacet procent ODS.
Před čtyřmi lety se počet subjektů
zakulatil na tucet, uspělo už osm.
Sociální demokraté měli i přes ztráty
stále přes pětadvacet procent, druhé
ANO pak 15,79 procent. Letošní
skutečnost je už třináct subjektů,
z nich uspělo devět. ČSSD spadla
až na jedenáct procent, zatímco
ANO jich získalo 18,18. Babišovci si
tak polepšili o pouhá dvě procenta,
přesto jim to při mizérii tradičních
stran stačilo na vítězství. Při porovnání výsledků po čtyřech letech se už
ale úspěch nejeví tak jednoznačný.
Vliv celostátní politiky na tu komunální se více projevil u seskupení Na
rovinu!. Jádro zde totiž tvoří Piráti, na
jejichž úspěšné vlně se svezl i „topkový“ Matyášek, „Zelený“ Hájek nebo
dva kandidáti ze STAN. Přesto jejich
úspěch asi bude znamenat pouze více
křiku z opozičních lavic.
Půdorys nabízející se koalice se začal
formovat už v průběhu uplynulého
volebního období. S tehdejším složením ČSSD – PéVéčko – KSČM
úzce spolupracovali zbylí zastupitelé
za hnutí ANO 2011, takže je zřejmé,
koho asi vítězové primárně osloví.
Neúspěšné komunisty pouze vymění za opět se vzmáhající ódéesku
a máme tady solidních dvacet mandátů, s nimiž lze šikovně pracovat.
V zájmu pokračování započaté práce
na radnici se dá očekávat uhlazení
i některých animozit, které mezi
jednotlivými členy rodící se koalice
historicky existují.
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Prostějov (mik) -Když je takový
prezident, proč by se stejně nechovali ani řadoví občané? Večerník se
při návštěvách volebních místností
setkával se značnou podrážděností
i vulgaritou u mnohých voličů. To
nejčastěji při dotazu, komu dali své
hlasy, ať už do zastupitelstva města,
či do Senátu ČR. „Jdi si čmuchat
někam jinam, hajzle,“ obořil se na
redaktora Večerníku muž středního věku ve volebním okrsku číslo 1
v Kulturním klubu Duha. „Já vám to
nebudu říkat, nechci být nikde popotahovaná,“ hledal Večerník marně
logiku ve vyjádření postarší ženy ze
Sídliště Svobody. Zarazila i odpověď
seniora na Základní škole v ulici E.
Valenty. Ten sice prozradil, že volil
KSČM, ale jeho zdůvodnění bylo
zvláštní. „Za komunistů by se nestalo, že by městu vládli takoví ko.... jako
teď. Co tam bylo včil za zvěř, to se
nedá ani komentovat,“ vypustil z úst
zhruba sedmdesátiletý muž.

[" 
Prostějov (mik) - Do jedné z volebních místností na Základní škole
Jana Železného vešla dáma v letech
o dvou francouzských holích. Vedle
ní však kráčel malý chlapec svírající
v ručkách volební obálky. „Já si dnes
vzala na pomoc vnoučka, protože sama tak tak chodím,“ zasmála
se seniorka. Jakmile s námahou za
plentou zaškrtala své vyvolené a lístky umístila do dvou obálek, předala
je zase malému chlapci. „Mně už je
osm, víte? Takže obálky teď za babičku hodím do urny sám,“ dostal
redaktora Večerníku čiperný klučina.
Za deset let už bude volit sám...

 "
Prostějov (mik) - V sobotu ráno
spatřil Večerník před jedním z panelových domů na Sídlišti E. Beneše
mladé rodiče se dvěma dětmi, jak své
auto nakládají batohy a taškami. Na
otázku, zda již mají odvoleno, jsme
obdrželi drsnou odpověď. „Koho
by zajímaly nějaké volby, když je tak
krásně? A co je to za volby, sem na
radnici? To je nám fuk, my jedeme
na chalupu,“ omráčila Večerník dvojice mladých manželů. A takových
bylo bohužel víc...

[    W
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Prostějov (mik) - Při všemožných
volbách je tady situace s účastí voličů
vždy nejhorší, ale při právě proběhnuvších prostějovských komunálkách byla situace opravdu tristní.
První volební okrsek na radnici,
tentokrát se ale volební místnost přestěhovala do magistrátní budovy ve
Školní ulici, zaznamenal po sobotě
nejmenší volební účast v novodobé
historii svobodných voleb. „Po uzavření místnosti registrujeme volební účast prvního okrsku ve výši 8,7
procenta. Tradičně jsme se tak ze
všech čtyřiačtyřiceti okrsků v Prostějově dostali opět na poslední místo.
Když říkám tradičně, je to skutečně
pravda. Vždycky sem chodí nejméně
voličů, protože mezi nimi je značná
část bezdomovců, sociálně slabých
či registrovaných s trvalým pobytem na radnici. A tito všichni nemají
o žádné volby sebemenší zájem,“ řekl
Večerníku předseda volební komise
Štěpán Círek.

Prostějov (mik) - Úsměvná situace
nastala při návštěvě Večerníku ve
volebním okrsku na Sídlišti Svobody. Před budovou Základní školy
Jana Železného byla u zábradlí uvázaná hned čtveřice pejsků různých
ras. Zatímco se vzájemně všelijak
očichávali a poštěkávali po sobě, jejich páníčci volili. „Já chtěla vzít svoji Ritu dovnitř, ale pán u dveří nás
společně nepustil. Psi prý nemají
volební právo,“ usmála se paní Věra
ve chvíli, kdy svoji fenku odvazovala
od zábradlí před školou. Pan školník
měl recht, pejsci by mohli volby narušit...

Pondělí 8. října 2018
www.vecernikpv.cz
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Ve štábu PéVéka „Modí ptáci“ kepili
v Národním dom
SE SLAVILO
„Věřím v koalici rozumných,“
prohlásil Jiří Pospíšil

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Lídr kandidátky hnutí PéVéko Jan Krchavý pijímal gratulace od své rodiny, lenové „bronzového“ politického subjektu
v komunálních volbách se pak nechali zvnit kolektivn.
2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Nálada v motorestu
U Kola v Dolní ulici byla v sobotu
až do pozdních nočních hodin velmi bujará. Svůj volební štáb tam
totiž mělo hnutí PéVéčko, které slavilo výsledky komunálních voleb.
Na dvě desítky členů hnutí i jeho
sympatizantů měly důvod k veselí, vždyť PéVéčko získalo o jeden
mandát víc než před čtyřmi lety,
navíc podle všeho opět míří do
radniční koalice!

V komunálních volbách obsadilo
třetí místo se ziskem 12,92 % hlasů
a získaných pět mandátů v novém zastupitelstvu mu dává jistotu, že vítěz
hnutí ANO s ním bude počítat v povolebním vyjednávání o sestavení koalice. „Jsme velice spokojeni, proč to
nepřiznat. Před volbami jsme si říkali,
že budeme rádi, když obhájíme čtyři
mandáty. A teď jich máme dokonce
pět, takže jsme maximálně spokojeni. Je to v této vyhrocené době velký

úspěch,“ svěřil se Večerníku Jiří Pospíšil, dosavadní náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova.
Lídr kandidátní listiny PéVéčka Jan
Krchňavý oslavoval komunální volby
společně s celou rodinou, přestože
těsně předtím trošičku zapíjel žal po
neúspěchu v senátních volbách. „Měli
jsme velice pozitivní předvolební
kampaň, která se určitě také odrazila
na našem velmi dobrém výsledku
v komunálních volbách,“ podotkl je-

den z důvodů úspěchu Jan Krchňavý.
Oba dva muži, kteří zřejmě míří do
rady města, počítali předem s vyrovnaností voleb. „Hlavně jsme počítali
s tím, že voličská základna v Prostějově bude hodně rozdrobená. Kvůli
tomu jsem předpokládal, a teď je jasné, že se to i stane, že nová radniční
koalice se bude muset sestavit z více
politických subjektů,“ sdělil Pospíšil.
„Byl jsem přesvědčen, že volby vyhraje hnutí ANO. Stalo se a František
Jura má nyní hlavní vyjednávací pozici. Věřím, že právě s tímto budoucím
primátorem budeme jednat i my
a jednání budou přínosná pro sestavení nové koalice,“ dodal Krchňavý.
„Už dnes večer proběhlo první setkání s vítězi voleb. Nechci nic komentovat, na to je ještě spousta času. Snad
jen to, že jednání s hnutím ANO bylo
krátké a úspěšné,“ zaculil se v sobotu
těsně před půlnocí Jiří Pospíšil. Na
poslední otázku, koho by si PéVéčko
v koalici ještě představovalo, odpověděl Pospíšil pragmaticky. „To je věcí
vítězného hnutí ANO. Za sebe však
můžu říct, že věřím v domluvu rozumných lidí na rozumných věcech.“
Oslava a cinkání skleniček se šampaňským byly v motorestu U Kola slyšet
ještě hluboko přes půlnoc...

PROSTĚJOV Jednoznačný
úspěch. A tomu také odpovídala nálada ve volebním štábu Občanské
demokratické strany
a nezávislých osobností města Prostějova v kavárně Národního domu.
V sobotu do pozdních nočních hodin tam bouchalo šampaňské.
„Získali jsme dvojnásobný počet mandátů oproti volbám v roce 2014, takže
si oslavu zasloužíme. Každopádně
prožíváme velké emoce a také obrovské uvolnění po náročné předvolební
kampani,“ přiznala Večerníku v sobotu
pozdě večer rozesmátá Milada Sokolová, lídryně kandidátky ODS.
Zatímco dvě desítky členů ODS
či kandidátů z řad prostějovských
osobností u štědře prostřeného stolu
probíraly výsledky voleb, Večerník
ji krátce vyzpovídal. „Do úspěšného
volebního výsledku jsme dali naprosté maximum, o tom jsem přesvědčena. Doufám, že v dobré práci budeme
pokračovat během příštích čtyř let.

bek
Dvojnáso S
OD
mandátù ší
tì
náramnì

A dovolím si pronést své přání, že za
čtyři roky se tady potkáme znovu,
kdy budeme mít již osm zastupitelů,“
zaculila se. „Voliči byli teď v Prostějově hodně roztříštěni, ale souboj hnutí
ANO a Na rovinu! se dal celkem
čekat. Já osobně bych v tuto chvíli
byla ještě radši, kdybychom měli pět
mandátů. Myslím si totiž, že Tomáš
Lázna, který se do zastupitelstva
nakonec bohužel nedostal, je mladý a velmi nadějný politik. Je velice
pracovitý a během naší předvolební
kampaně se projevil jako velice svědomitý člověk. Ale i s tímto výsledkem musíme být spokojeni a také
spokojeni jsme,“ uvedla dále Milada
Sokolová.
dokončení na straně B6 >>>

~lenové ODS a nezávislých osobností msta Prostjova si oslav úspchu v komunálních volbách užili.
Foto: Michal Kadlec

VÁŽENÍ OBANÉ,
DKUJEM VŠEM VOLIM,
KTEÍ PODPOILI KANDIDÁTKU
HNUTÍ ANO V PROSTJOV.
VÍME,
ŽE VOLEBNÍ VÍTZSTVÍ
NÁM UMOŽNÍ SESTAVIT
FUNKNÍ KOALICI
A PLNIT PROGRAM,
KTERÝ JSME
PRO NAŠE MSTO
PIPRAVILI.

18100111149
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František
Jura
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komunální volby 2018

 [





(     ;#
)*+,-./0123(

 E  B6 0 C 6 ;; ::     ,
P*% 
)*+,-./0123""

  ;;;    
Q ) G;#% A.
)*+,-./0123""(#

 @

~ '"&  }

^$

H=B! 6N CJ&  4 %"'A ' 
4 mandáty"Q"+* H1=  %I N &
=BF#; A( 3 mandáty,"-.M%*J+?L#$%
D :: # H1= 7 C F ;; '(A  2 mandáty ;#
SW$D '.
)*+,-./0123((

~ '"&  }

 $q_@

H B 4 I   B6F'( '&  
<)*"%' E N  O% ;'' &/
     I* K D A: # 0    6  %
$ #'(  2 mandátyW I+ *D&A"
0    % 6   (:: ()"*+E" 
OC$%D'.
)*+,-./0123"'

~; '"&  }

  

1=N 467 "(" :(  3 mandátyB )#E%H
('1 4 BC8N 467  & 4 mandáty
S ;  E= D  # 1=  BCJ N 467   /A
2 mandátyM%HEJ"D:()*+,-./0123'#

~ '"&  }

"

=:A&01+;; 'A  ;#B  
'>   M #'    
Z#+%D #> :  'A 1 mandát
F"E= D'A.
)*+,-./0123';

~ '"&  }

$

 I   ;; '&     "
G"$"*A.
)*+,-./0123""

~ '"&  }

Dzbel

1 C% :!  6;;:'   
Q ) \ *+*D'A.
)*+,-./0123";

~ '"&  }

\@  

H:  6F('" :/ 4 mandáty >+"H
 :&HL 6  F('&   Q.%W
+"%D A#1   D ;'&A 1
mandátQ; G;#%D .
)*+,-./0123'

~ '"&  }

\  

  ,"-.!+
)*+,-./0123""(

~ '"&  }

 =:A&01+ #'"  A  4 mandáty ,"-.  "
GW D'A 1   D ((  
1 mandát  MWJ D 'A # 1= ? 067J 
= !$ ; (#  (&  1 mandát Q. ,+
> *)*D "011:( &: 1 mandát,"-.
! .E.T"FJ%>+;#D =10>''(  (
)"*+X  $ D/.
)*+,-./0123#

~ '"&  }

^"5_

 1= 07 6 ; ;; :     
 ">)V%  
)*+,-./0123"'"

~ '"&  }

^" 

 1 4   567  8 ; / :  4
  G #% " E 4 4    B6
#':   C%*@ "( #E 
 B6-4 #"// )"*+!;#%
!+  : "  I  B446  '(( &  (
)"*+G %*B"%' .)*+,-./0123("

~ '"&  }

 

H1 C% B6F#'' A 4 mandáty
;#!* "#%' 1=&  B6#" &
3 mandáty-.Q" TL+ #*:1'';
  ()"*+O)#U= D''"=:A&01+
; /  ( )"*+ )# @*% D ( 
>     6?E ;  ()"*+
,"-.O)#U= D '.
)*+,-./0123(

~ '"&  }

 1= -!   
<L#$%DA.

~ '"&  }

@& 

 E C4$  $%67 #'";  :  3
mandáty,"-.! .E.R)*J-D'(/F1 C% 
- F'"(/  2 mandáty,!  ;*D
AA#1E:;/A' 1 mandátM"%P*%*
D'/"=! G$ 4 &0    " : 
@"S  *D (.
)*+,-./0123;;;

~ '"&  }

   6 ;;'
%+ (.

~ '"&  }

 1= B6 -  4 = 6 (' ::  6
  O)# P*%  &   =:A&01+ #;#
& / 3 mandáty,"-. Q*"%*DA(.

)*+,-./0123

\ "

~;; '"&  }

 _

=10>=AA   M >=%
  :    "' //A  3 mandáty B +
+J%*D (.
)*+,-./0123"'#"

~ '"&  }

~ '"&  }

 1 4   567  8 # :':  3
mandáty, ,"-.!"%H :B $ 6;&
;";'/  2 mandáty,"-.@"Z"* &
# =:A&01+ (#  ('     R)*J X"+"#$%
DA'"   6 '"(  1 mandát,"-.>+" 
[%   :B $ 6'"# ' 1
mandát "X"+"#$%/ (=10> & 1
mandát;#X"+"#$%D/ .
)*+,-./0123(

~ '"&  }

\ 

 =:A&01+ ((;  A/  4 mandáty . ,"-.
  G;#C'(1=:B 67 ''#A  
 "O * #$%""( A 
()"*+X"+"#""$D' . )*+,-./0123;"

~ '"&  }

\ "

K  B6 :% 6(//  
@HW  &*BCD :% 6#  
1 mandát@O%DA
)*+,-./0123"'"

~ '"&  }

\  

 1 4  =12 ((  : &     ) 
>+Y+ * '/A   ; #  A(  2
mandátyQ.  B;%//#=10>;  
 <"?%>) %&A.
)*+,-./0123

 = 6   =  6 ;"#     2 mandáty ,"-.
O) $%'' ;(( 
  ! G *; //#;;:&A 
 mandáty,"-.!+P : "*:1###A&  
 B* OV=  ( =:A&01+'(  
   &/() B;" // 1
 E>.P +* :E =  6;
' '' 0  ;# *$%(&1   D
 '  ( O%!* "#%A/
'  =  6UN#;:' ()"*+Q.
@"!=#  *'.
)*+,-./0123(

~ '"&  }

_ 

1 4  567 8;; /  &
)"*+! *J%D//.)*+,-./0123""'

~ '"&  }

_  q $

=:A&01+('&A 4 mandáty-.T"FJ%
@*% D (  011: ' 'A&:  4 mandáty
M  @"% D &' # M $ =  6$ ; ' /:
 4 mandáty -. E I$#% D '( " *BC 
$ 6  "( A    ,"-.
T"FJ%! +D :1E:;;/'' 1 mandát
G *$%!+D '.
)*+,-./0123"

~; '"&  }

_ 

 1   D    "" ' '&  4 mandáty
-. X"+"#" B)?+  D ''   =:A&01+  '( :
  ,"-.!+^ )"D' #011:;"
 '&   3 mandáty B F)   I)# D '  " *
; # :   2 mandáty X"+"#" B)?+  D
(*:1"(A  2 mandáty,"-.X" 
O " D A/(=10>' :A  1 mandát
M E? D:/.
)*+,-./0123"

~; '"&  }

_

 1 4   567  8 ' A  
   B )# Q#%  (:  =10> '
' :  2 mandáty !+% ! D /  # * ;
(;  ()"*+-.,"-.;#G=D /.
)*+,-./0123'#

~ '"&  }

_  

1= B6=  6ND; ( ' 6
 >+" \+%%H /1)$  B6
#"('A  4 mandáty-."@V"%*D &
#=:A&01+"# &A 1 mandát^E.Q" 
!; +? *D('.
)*+,-./0123;

~;; '"&  }

_ 

E B446 = ;;/&/  
;#G;$%(/.
)*+,-./0123"('"

~ '"&  }

_

 T 6 ;  /&      -.
E)"%Q$*; )I  B" & 1
 ,"-.X"+"#"G$D .)*+,-./0123(((

~ '"&  }

 

 1 4   567 L S  :'&  4
   !+ \+%%H   /  H1     
L %F#"'  2 mandáty,"-.! .E.!+
>$"D& #N C  I L S(&' 1
 !+G=]%*D .)*+,-./0123(""

~ '"&  }

 

=:A&01+"( (/:   ,"-.I)#
 :/  011: ##"  /:     O 
Q"*;D: #=10>"':(  3 mandáty!+
BW D (.
)*+,-./0123('#

~; '"&  }

Hvozd

N 4I BCJ#('"'  
"BL+% :=HN 4I4;F#(
'( 2 mandáty;#"*$%D/&3. Nezávislí
N 4I ; (    2 mandáty E
Q"+D/(.
)*+,-./0123(("'

~ '"&  }

 

 1= N 4BC 6 "" (A/  4 mandáty  "
 +$% &1 C% N 4BC 6* (
'::  ,"-.E>.F"I$#%D/A#=:A&
01+':(   E*W%D'
" *:1 (#; ' &  1 mandát ;# <+ %  D A:.
)*+,-./0123

 $
~ '"&  }

^" 

~ '"&  }

\&

=10>  (#''' A  
M"% I) #%*  /9  =:A&01+ #(; :   2
mandáty! MJN*%*D /. )*+,-./0123"

milujeme vecerník


_  

1=F  $% J $J Y"' (4237
    ,"-. B F)   #$%  '& 
 *BCD $J 6 $ '  '  4
mandátyQ.G) * %D&A#=:A&01+;
(':A      E-) ! #%*  /.
)*+,-./0123;"

~; '"&  }

%& 

011:;'" A/   ,"E;*%*
 &   1= $%  %$C 6  N4 '#
 ' '   ,"-."B*" '/#*
%$C 6 $ #" '&       ,"-. ! .E.
F" K"+   & " 1 C%   %$C 6 ;;
    .%X"+ /1E:
'(&   O)"A(
=:A&01+ " (      ,"-.  
S= %H ) B % '((A
 )#>"# D(&1=, IZ
$ D  & '  1 mandát ;# <+ % 
D (' ' =10> ; /A   ( )"*+ -.
P?CR;#%*DA. )*+,-./0123

~; '"&  }

% $5

  4   B6"; :(   
MW)#@ % (   4 6 B6"#;
 ' '     ,"-. >+= % *% D  .
)*+,-./0123(

~; '"&  }

`  

  >  6 ((  &     
  !J% 
  1=     4 6  B6
";(  //#=:A&
01+#''(&  1 mandát"OC$%A
"1 ';A(&  <"?%<+ % 
D&.
)*+,-./0123((

~;; '"&  }

`  

 ) B   >! 6 #'( :&&  4 mandáty
M%*JPL)" >! 6 BCJ?BC >
##;A /   F"SW$A3.
FE >! 6Y;'   "E+* 
/A" %B446 >! 6(( &( 1
 EJ"]%/ .
)*+,-./0123(#

~ '"&  }

`@

 1 4     8 ;; :  .   
     D( .
)*+,-./0123"'(

~ '"&  }

`  

 F1= ?     B6Y #; 'A  6
 E-)>=*$ *D/A.! B6 
+4$   "(' /      -. +
>="* ' 
)*+,-./0123((;

~;; '"&  }

 

 1 C%   BCJ ;#'  ( A  5
  -. K @ "*  A   1 4 
 567 8"'"(:  
,"-. M%*J @ %  / # 1= ; ; /&:
2 mandáty,"-.T"FJ%G %&A"=:A&
01+  '(&  ( )"*+ " I$#%  &(.
)*+,-./0123

~ '"&  }

 

 )    -B  "'(  /   
B   Q*W%* D  /  >  > C67 #';
A  1 mandát %  $  D A 3.
E   =$   # (   1 mandát ! 
G)*% D (  " ,  =4   # (' 
1 mandátKG% *D('T   A7  
(&  1 mandát ^ #%*D& 
( : 7$  =4B   ;'# &   1 mandát
E )# GW* D &   T V W  '( :'
1 mandát_"D:'1  X 5
'(A: ()"*+>+" T +H"%DA:'
+4B$ > C67#"  ()"*+MW)#
 $ D .
)*+,-./0123#(

~ '"&  }



+I ;&;#(;'(  
M  $% :=:A&01+"(";'  4
mandáty! >=*$ DAA. )*+,-./0123("(#

~ '"&  }



 1= & 1 C%   = 4$  ("; /A'  6
 )#B)  ((= 6=:A&01+
   6 #(;((: 3 mandáty,"-.RN*"
<*=*D .
)*+,-./0123(;;

~ '"&  }

% 

=:A&01+'' 4 mandátyW 
"$#%* D '&   
 ? E 4$   1B% 4J
M; & A   F"@" 
' #I6  E 4$  ;( : A 3
mandáty,"-.%S+W'A/"1=E 4$  
; '   '  2 mandáty X  >J[ 
&A   2*E ;'  \ A     ,"-.
S+% >W   / ( *:1  &  
    ,"-. X J <= +      011: "
 &  ( )"*+ ,"-. \F G%   &'.

)*+,-./0123##

~; '"&  }

[

E ;?;#' &'   G) 
I+?+; &=:A&01+#'(// 3 mandáty
T"FJ% > *%    # FE  B6  E    %I Y
' A   2 mandáty " B*"   ( "
   6 "" :/ 1 mandátT"FJ%> *%
DA:.
)*+,-./0123((;

~ '"&  }

[ 

1=E%C ( A&  M != *;
 '/  =:A&01+ " A&A  2 mandáty R)*J
G"%H/(.
)*+,-./0123"#

~ '"&  }

[ $

 F= B6 E  6  AC 6Y ;; / A  9
  "MJ%: .)*+,-./0123"(

~ '"&  }

[  _

   6 ;;A:/   !+TL+ D
( .
)*+,-./0123("#

~ '"&  }

  

     #" :(      
% @HW   '&  >J   B4     6
A&   ,"-.O)"! *+A 
#*;"(&&A  -.QC"
Q+J*  '' " 1 C%   *  6 #
/A   ,"-.L)#>%  /=:A&
01+;;# (&  ,"-.G *WD (
(  *  6  '//  ( )"*+ -.
S";L BV)  D &A  1E: & 2*$4  \1E:@ #(
X"+"#"M*"$% A
)*+,-./0123(

~ '"&  }

   

1 C% B6;; :   !+
%= A .
)*+,-./0123""("

~ '"&  }

  

1=&E   I B6;;
  
OPE. "K )%D (.
)*+,-./0123#''

~; '"&  }

[

> - 5"&'  F"Q# H
D&'X IN":( 1 mandát
T"FJ% @*L%  :( # T >4I  '' A&
    " +J%*  A& " +  
*I I;#/: 1 mandátM SJ LJ%
 /:  E   1 B ; /A  1 mandát
! >W/A(E  :  '"/  1
mandát! E+* / E  - 5';/( 
1 mandát !  Q# H  /(   +   - 5 ;  :
()"*+M Q# HD :'T ! :  (
 A  ( )"*+  ;# E+*  D A ; X I
-! #'  ()"*+T"FJ%Q;#D' .

)*+,-./0123#'

~ '"&  }

"&

F1 *7  $;Y(";  5
 ,"-.  M%J&1 C%'(;
'   1 mandát ,"-. !+ B-aW D AA 3.
   *7  $;(#; :/ 1 mandát
Q.S";LU"HD/.
)*+,-./0123"

~ '"&  }

" &

 F 4  D   BCJY ("( /A&  5
 ! E.>[@"*%*D( F %I 
*B% 6Y ### 'A  2 mandáty \ 
T"FJ%D/:.
)*+,-./0123;(

~ '"&  }

  

 E  B6   ;; :AA     MWJ
Q";#%+>*&.)*+,-./0123(

~ '"&  }

~ '"&  }

 $

] 

 1= FE   ^674 1!  Y ";'#  A  
      G   (     
B6 1!   ;" '&   2 mandáty Sb
> c A #1 41!  ;";
' (   Q.,-\ / "=:A&01+
(#&/ ( )"*+-.B* OC$%D '.
)*+,-./0123(

~ '"&  }

]@

B6  %I #A &  ,"-.
B )# D 1    %(225
1 mandát-.X"+"#"SJN* D/:.
)*+,-./0123(;(

 =:A&01+ " A A  3 mandáty "
O# *   A  * ; #;" 
 
    !+ OL )"  (: # E  ) 6 
( A 2 mandáty,"-.O)M[*$%D/.
)*+,-./0123((

~ '"&  }



 1 C%   B6 ";      
K P+"H   (  F1= ) 6$%! 6Y ";
''        OJ%  A # *BCD
) 6$%! 6('(/  V *) 
&"011:"/(  Q.) 
<WC#"%* '.
)*+,-./0123('

 @
~ '"&  }

]

FA C 6;Y#'&'&  G; !+
 (         =6 $]]  ('  : &
  B +) G"J D / #*BCD A C 6
" /( 2 mandáty-.> *%*D &
"A C 6  #" ' 2 mandáty,"-.M?%
>WDA'   6 #A : 1 mandát-.
;"G )J*D&&.
)*+,-./0123((

~; '"&  }

 $


 +I B6  I67J('
A   O)> *)'A:=:A&
01+#;'    KB +* (.
)*+,-./0123(

~ '"&  }

x   

 FE    2 IZY ;; &    
X "_-"* /.
)*+,-./0123"(;

~ '"&  }

x 

 ;; /   .!+G $#%
Q. B-"*A'. )*+,-./0123

~ '"&  }

@

   "' '&      T"FJ%
T   =:A&01+(A:  
G+"H !   A( # 011: "(" /&  2
  <"%G$*%A.)*+,-./0123;##

~ '"&  }

]"

 "#;&(&  )"*+! != %
( _>1 K8#/& 
  -.%V+E;*%*& #1=  
B6 ## '&   2 mandáty F" \ "% D
/ " =:A&01+ '    ( )"*+ < 
X"J+*D .
)*+,-./0123#(

~ '"&  }

]  

 1 4   567  8 ;; '   5
 TH*@ "/ . )*+,-./0123(##

~ '"&  }

]  

1= 1!67 6'#'  
O)B"?%&:X I)J7  ("&( 
()"*+T"FJ%B # &(.
)*+,-./0123

~ '"&  }

] @" 

1   D ;;:   -.
"!; +? *B*[*"D:.
)*+,-./0123

~ '"&  }

~ '"&  }

  1 4/(:  
T"FJ%G=* D
$% 1 4J
'A 1 mandát,J+?%DAA.
)*+,-./0123##

~ '"&  }

] 

 1 C   K    -  6 "  '   4
mandáty,"-.E"@*: 011:""(&&/ 
3 mandáty;#>)/ #=:A&01+(/ & 2
  ,"-.!+GD( .
)*+,-./0123(

~ '"&  }

& 

 T V > 4  "' /'  1 mandát  T )] 
# /(  1 mandát # E  >4  #' (55
1 mandát"E * IG (  1
mandát  T    M  ;  :  1 mandát 
E  > 4 ;"  1 mandátK$1 C
( ':  1 mandát  % * I% (; (27
 ( )"*+ ' >    >4    ' . (
)"*+;T ! ) !##A ()"*+)% 
M  #  ()"*+ )*+,-./0123(

~ '"&  }

} 

T V1   "A/  >" 
A/)6  =C5'/:  B* 
G"$"H/:#>  >J / 
+"+%/"E N  / 1 $
!+@L% /T ! 1 B  
;# >W    > 6  N     (  1
  @L%* (.
)*+,-./0123(

~ '"&  }

 

FE Y( :'&  ;#!+J

  1= FE  B B8Y "  /  
    !  I"L D A  # =:A&01+ ''
(((   -.M) @*%*D' .
)*+,-./0123('

~;; '"&  }

[ 

E  I E!$J  6#' A(&  
^E. !+ >+W*$%* D &&  *BCD   4
B446 ( (    F"O# 
D A' 3.   # A(   2 mandáty ,"-.
S ; !L  A&"E $%4";"( A 2
mandáty!+R J'/.
)*+,-./0123(

~; '"&  }

[@  

1 4  567 8' 'AA 
   Q. ,"-. Q"  GV"*.  & 
   6  "(; ::   3 mandáty G *; X 
 / # *BCD # :(  1 mandát X 
G *;) . /.
)*+,-./0123;

~;; '"&  }

[   

1=?E  % CJ(;/(A 4 mandáty! 
GC"*%&'   6 "#; A' 3 mandáty,"-.
! .E.  @W"*D: .
)*+,-./0123('#

~ '"&  }

[

*:1#; A   ,"-.;#!;% 
'('*;( &A   ,"-.
X J %  
 # 1   ;# /'
  ,"-.;#>)V% /&"011:;
   ( )"*+ S - !*J * \FW G ". 
'&  TA,K 0     ; ;; '  1
  T"%.'.
)*+,-./0123(

~ '"&  }

] 

 K % "; :&A  4 mandáty . -.
! .E. S";L %W   &  1= F  I   
B6Y#/  2 mandáty;#U= (3.
E 1 J; ( 1 mandát,"-.O)"
M%&/.
)*+,-./0123

~ '"&  }
+IE IG";:( 1 mandátMJ!JN*%:(
 1   E IG #; A  1 mandát >+" 
!JN*%A #> =4 5;A 1 mandát
F"GHA"=:A&01+(// 1 mandát
  <= +   //  )  $  $  ;  :
 1 mandát B F)  P)*  : ( E  =4 
'    1 mandát !+ G*    T   
   (#   &       <= +  D
&>   0$  A ()"*+ 
U) D A ' +4B$  K6 '' '   ( )"*+
MW)# O D '  ; T V K 6 ## &  (
)"*+O "D&O K6 #:
()"*+I*%O*D:. )*+,-./0123
"

B5

ZPRAVODAJSTVÍ
Z VĚTŠÍCH MÍST
PROSTĚJOVSKÉHO
REGIONU
NAJDETE
V KNIZE D
NA STRANĚ 6

9ë6/('.<3ċ(9=$7<
=:::92/%<&=

 1= M C ;;  A:     ,"-.
Q" X-F"* (A.)*+,-./0123"

~; '"&  }

$

1 4  567 8;;:/: 7
 OW+G;#C':. )*+,-./0123#(

~ '"&  }

# 

 F$% E  )5I 6Y ;'; ''   5
 -.%W@ A(1=FE )5I 6Y
'; : 2 mandáty,"-.MI+?=*"%D(.
)*+,-./0123

~ '"&  }

' 

 =:A&01+ (""        T
 '  =10> #(  '   1 mandát S";L
I% ++&/.
)*+,-./0123(#

~ '"&  }

@  

F*B6 BCJY#'&(&  "-.
EJ"># % (&1 C% ) 67  6"(;'
/'   -.E)"%B $: .
)*+,-./0123;(#

~;; '"&  }

 "  

M $  C%(#( '   
,"-.! P+"H /   #;&//
3 mandáty. QJ*&:3.
F  Y"#(
  < +
**DA'"TA,K0    ;:
()"*+S ; ! *%D:.
)*+,-./0123"(

~; '"&  }

  

 1= F   B6 )  6&= C 6Y ;
 /  ,"Q C%* /1=
)  6&= C 6#";//  2 mandáty,"-.
 "SJN* &#T V^ 5#'&
()"*+\+%%HD'&.
)*+,-./0123(;

~ '"&  }

  q_$

 1 4   567  8 B6 ) C 6 ;;
 &    L)#= /:.
)*+,-./0123"

~ '"&  }

 $

1=O6 :  #' /  
,"-.*"@". =:A&01+(" : 2
mandáty! P D A. )*+,-./0123#"

~ '"&  }



%[

50,03 %

Pondělí 8. října 2018
www.vecernikpv.cz

PÊ
XQNGD
49,97 %
V
×éCU
[
] 

 

[

$ ' " &"[ 

 

 1 4  !  -74  6 (## &  
 <"?%>="H />  D
'A   2 mandáty IJ)* K   /  # =:A&01+
; /   ( )"*+ L)#  $%  A.

)*+,-./0123(#

~ '"&  }

"  

     ; ' A A  7
 E">+ * > =  5 
;:' ()"*+,"-.F"G+H"*D
:'.
)*+,-./0123'#"

~ '"&  }

 

*BCD B6;;/ :   ,"-.
 @  D (.
)*+,-./0123"

~ '"&  }

 q  

 1 4   567  8 ""# :  
   ;# <=  ' 9  *:1 ; :  
2 mandáty . !+ >+?   '&9 # =10> (
//(  1 mandát"@" *?"@9"=:A&01+
"(  A   1 mandát -. ,"-. !+ B C  D
 :.
)*+,-./0123("

~ '"&  }

"

      4 mandáty        ! "
  1 mandát!"#$% &#$%  &
 '( ' ()"*+,"-.)# /.
)*+,-./0123(

B4

B6

Pondělí 8. října2018
www.vecernikpv.cz

komunální volby

Sociální demokraté propadli,

ale ekají na koaliní šanci
Sociální demokraté ve svém sídle v Netušilov ulici v Prostjov alespo ped
fotoaparátem Veerníku vyloudili úsmvy na svých tváích. Foto: Michal Kadlec

lých let nemusíme vůbec stydět,
ba naopak. O to víc mrzí ten náš
neúspěch,“ svěřila se Večerníku stále ještě primátorka Alena Rašková.
To její předchůdce v primátorském
křesle Miroslav Pišták byl mnohem
razantnější ve svém vyjádření. „Nemusíme si nic nalhávat, je to pro nás
velké zklamání. Je to velká prohra. Je
potřeba si všechny okolnosti našeho
výsledku zanalyzovat. Je ale otázkou,
zda protikoaliční kampaň v posledních letech nezabrala na voliče víc
než naše doložitelné úspěchy v práci pro toto město,“ pokrčil rameny
jeden z absolutně nejzkušenějších
komunálních politiků v Prostějově.
I se čtyřmi získanými mandáty však
sociální demokraté mají velkou šanci
stát se opět součástí nově vytvářené
radniční koalice. „Čekáme na telefon
od vítěze voleb,“ pousmála se primátorka Alena Rašková.

18092111067

PROSTĚJOV Jedná se o propad,
jaký ČSSD v Prostějově ještě nezažila! Sociální demokraté obhajovali v komunálních volbách
vítězství z roku 2014, nyní ale
počítají jen drobné. Přišli o post
primátora a hlavně o šest z deseti
mandátů. Jejich šance na možnost
podílet se i nadále na řízení města
je však hodně velká.
Na volebním štábu ČSSD v Netušilově ulici panovala poněkud
skleslá, ale vůbec ne smutná nálada.
„Oproti předcházejícím volbám to
je v našem případě velký propad.
Ale jak občané rozhodli a rozdali
karty, tak to prostě je. Mrzí mě jiná
věc, že těch lidí přišlo k volbám tak
málo. Kdyby se dostavili i ti, kteří
jsou se životem v Prostějově spokojeni a projevili nám opět důvěru,
mohli jsme dopadnout jinak. Za
svoji práci se totiž během uplynu-

Lidovci chtlí víc, ale své posty obhájili

18100111151

Lidovce bylo v zastupitelstvu v minulém období slyšet a volii je za to
odmnili. KDU-~SL obhájila své dva
mandáty.
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV KDU-ČSL obdržela
v komunálních volbách 6,43 %
hlasů voličů a oproti minulým
volbám si o devatenáct setin procenta hlasů polepšila. V konečném
součtu to ale znamená úplně stejný výsledek, lidovci i nyní získali
dva mandáty v zastupitelstvu. Své
posty tak obhájili Petr Kousal a Zuzana Bartošová.
Na volebním štábu prostějovských
lidovců na Vápenici se předseda
prostějovské KDU-ČSL Petr
Kousal Večerníku svěřil s tím, že
od letošních komunálek čekal víc.
„Mysleli jsme si, že budeme mít
minimálně tři mandáty. Ale i se
dvěma jsme spokojeni. Dopředu
jsme tušili, že o vítězství se poperou
ANO s hnutím Na rovinu!, a také to
tak dopadlo. Teď je otázkou, jak vítěz
sestaví koalici,“ shrnul své hodnocení
výsledků voleb Petr Kousal. „Výsledky voleb mě ani nepřekvapily. Co
se týká nás, rovněž já si myslím, že
z letošních komunálních voleb jsme
mohli vytěžit víc,“ přidala se Zuzana
Bartošová.

„Modí ptáci“ kepili

v Národním dom

>>> dokončení ze strany B3
Na otázku, jaké povolební vyjednávání vyhlíží, odpověděla trošku vyhýbavě. „Je důležité, abychom se potkali se
svými kolegy z hnutí Na rovinu!, se
Změnou pro Prostějov a stejně tak
je pro nás nutné se potkat s vítězem
voleb hnutím ANO. Uvidíme, je velice předčasné v tuto chvíli říkat něco
konkrétního, když vyjednávání ještě
ani nezačala,“ sdělila.
Večerník požádal o hodnocení komunálních voleb také předsedu
oblastního sdružení ODS Petra
Sokola. „Měl jsem v Prostějově za
cíl získat čtyři mandáty, a to se nám
splnilo. Je to dvojnásobné posílení
našich řad v prostějovském zastupitelstvu, což nelze brát jinak než jako
obrovský úspěch,“ potvrdil slova
své manželky Petr Sokol. Také ale
on se o případné účasti v radniční
koalici nechtěl zatím moc bavit. „Jakékoliv jednání o koalici je teď na
těch, kteří získali více hlasů než my.
Musí se nejdříve vyjednat nějaký
postup. My s ODS budeme jednat

Dva ze ty zastupitel ODS Milada
Sokolová a editel Sportcentra DDM
Jan Zatloukal si oslav úspchu v komunálních volbách užili.
Foto: Michal Kadlec

s kýmkoliv s výjimkou některých
politických uskupení, se kterými
jsme odmítali jednat už dříve,“ uzavřel debatu o věcech budoucích
Petr Sokol.
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„Rádi se budeme podílet na koalici
Komunisté zklamaní na všech frontách za změnu na radnici,“ vzkazuje lídr
PROSTĚJOV Komunisté sledovali průběh sčítání hlasů ve svém
sídle v Lidické ulici, jen pár desítek metrů od štábu vítězného
hnutí ANO. Přestože očekávání
nebyla velká a už dopředu se počítalo s trendem ústupu z pozic, konečné výsledky dokumentovalo
nejlépe nadzdvižené obočí.
V samém Prostějově se komunisté
umístili na sedmé příčce, za nimi
zůstaly ze stran, které se dostaly do
zastupitelstva, pouze SPD a KDU-ČSL. „Potvrdil se trend z posledních voleb krajských a parlamentních, vyjádřením čehož jsou pouhé
dva mandáty pro Jaroslava Šlambora a Václava Šmída. Při sestavování
rady žádné velké ambice mít nemůžeme, různé varianty koalic lze
sestavit i bez nás,“ komentoval výsledek předseda okresního výboru
Ludvík Šulda.
O něco více spokojenosti mohl
projevit s výsledky v regionálním
měřítku. „V některých obcích jsme
dopadli lépe, v některých hůře než
před čtyřmi roky. Ze dvou starostů
jsme zcela jistě ztratili jednoho v Be-

FOTOGALERIE

hnutí Na rovinu! Aleš Matyášek

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Symbolicky si perlivým mokem piukli také lídr kandidátky v Prostjov Václav
Šmíd, kandidátka do Senátu Zuzana Böhmová a pedseda OV KS~M Ludvík
Šulda.
Foto: Tomáš Kaláb

dihošti, kde současný už za KSČM
nekandidoval, v Doloplazech byla
práce našeho starosty oceněna, takže jsme vyhráli. Podařilo se nám
vyhrát i v Bousíně, takže bychom si
dva posty starostů měli udržet. Neúplnou kandidátku jsme postavili i ve
Hvozdu, získali jsme tam tři mandáty z patnácti, což lze považovat za
úspěch,“ vyjmenoval situaci v obcích
Prostějovska Šulda.

Výrazným zklamáním pak byly výsledky senátních voleb, které poznamenalo
velké množství kandidátů, na což doplatila i kandidátka KSČM. „Zuzana
Böhmová se nejen neprobojovala do
druhého kola, ale neskončila ani třetí,
jak tomu bývalo v předešlých volbách.
Výsledek samozřejmě není dobrý, musíme jej analyzovat a vyvodit poučení
do příštích volebních kampaní,“ uzavřel
hodnocení voleb okresní předseda.

PROSTĚJOV Kandidátka Na
rovinu! složení z členů TOP 09,
Pirátů, Zelených a STAN získala
druhý nejvyšší počet zastupitelů, její
lídr Aleš Matyášek pak druhý nejvyšší
počet hlasů. Ambiciózní hnutí se
však před volbami netajilo tím, že má
políčeno na samo vítězství. Vzhledem
k rozdrobenosti zastupitelstva se mu
sázka na konfrontační styl politiky nemusí vyplatit. Jen velmi složitě k sobě
totiž nyní bude hledat další partnery.
„Jsme připraveni jednat, jednat a jednat,“ prozradil Večerníku v sobotu
večer přímo ve volebním štábu Aleš
Matyášek.
•• Jak hodnotíte výsledky voleb?
„Vzhledem k tomu, že jsme nováčkem
na politické scéně, beru druhé místo jako
úspěch. Pro mě osobně je velký závazek
fakt, že jsem dostal druhý nejvyšší počet
hlasů, a to i navzdory tomu, co o mně
vyšlo v některých tiskovinách.“
•• S kým chcete dále spolupracovat?

Aleš Matyášek v ele stolu v kavárn Prostor, kde mlo hnutí Na rovinu! píznan svj volební štáb.
Foto: Martin Zaoral

„Za sebe mohu říct, že bych uvítal,
pokud by se podařilo vytvořit koalici,
která by znamenala změnu na radnici.
Hlavní krok je však nyní na vítězi voleb.
Hnutí ANO nepochybně mělo ve svém
programu prvky, jimiž oslovilo voliče,
které vyznáváme taky.“
•• Pokud vím, tak lídr hnutí ANO
2011 František Jura se směrem

k hnutí Narovinu! před volbami
vyjadřoval dost kriticky...
„S panem Jurou jsem před volbami
nejednal. Svými předvolebními výroky
se nepochybně snažil oslovit voliče.
Nyní zůstává otázkou, nakolik myslel
některá svá vyjádření vážně. Věřím
však, že nyní máme šanci, aby se město
posunulo dál.“

Soutìž o historii Prostìjova s KSÈM vyhrála LENKA TRNEÈKOVÁ
PROSTĚJOV Těsně před startem sčítání hlasů vylosoval lídr komunální kandidátky
Komunistické strany Čech a Moravy Václav Šmíd výherkyni tříkolové soutěže, kterou KSČM uspořádala ve spolupráci s Večerníkem. Do klání ze znalostí historie města
Prostějova poslalo své odpovědi 267 čtenářů, avšak pouze třináct z nich odpovědělo na
všechny položené dotazy správně.
Václav Šmíd za asistence šéfredaktora nejčtenějšího regionálního periodika Petra Kozáka tak
v sobotu po poledni vylosoval šťastnou výherkyni, kterou se stala Lenka Trnečková z Prostějova.
Ta se tak už může těšit na nákupní poukaz v hodnotě 1 000 korun do supermarketu Kaufland
a rovněž na celoroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
„K uspořádání této soutěže nás vedla skutečnost, že mnozí Prostějované mají značné nedostatky ve znalostech historie vlastního města. A také v poznávání tradičních míst. Navíc tyto
a podobné soutěže jsou ve Večerníku vždycky hodně oblíbené. Chtěli jsme tedy tímto způsobem poněkud zpestřit lidem předvolební náladu,“ uvedl krátce po vylosování výherkyně Václav
Šmíd, staronový zastupitel Statutárního města Prostějov.

správné odpovìdi soutìže ve znalosti historie Prostìjova

V kterých letech byl postaven Národní dům
a) 1905 – 1907
Kdy se v Prostějova konala tzv. hladová demonstrace
b) 25. a 26. dubna 1917
Kdy byla postavena budova Lidového, dříve též
Katolického domu
c) 1935

V jakém roce bylo otevřeno kino Metro
a) 1970
V jakém stavebním slohu byla postavena Nová radnice
a) secese
Dominantou náměstí T. G. Masaryka je Mariánský
(morový) sloup vztyčený v roce:
a) 1714

Skutečnost, že z 250 soutěžících uhodlo všechny otázky z celého seriálu soutěže jen třináct čtenářů Večerníku, ho
trochu zaskočila.„Na položené otázky přišlo mnoho odpovědí, ale jen minimum z nich odpovědělo úplně na všechny
správně. A to mě překvapilo i z toho důvodu, že při možnostech dnešní doby a využívání internetu bych očekával větší
znalosti z historie Prostějova,“ konstatoval Šmíd. K předání cen dojde v průběhu tohoto týdne.

Voliči SPD ukázali
na jinou dvojici
Foto: archiv Veerníku

SPD-Tomio Okamura. Ten je jedním ze dvojice úspěšných, přestože
na kandidátce byl až na třetím místě.
Ještě více poskočil Pavel Dopita, který se do lavic prodral z osmé příčky.
„Volič rozhoduje a ten je pán,“ usmál
se jen nad tímto faktem Fiala, který

více „sesazení“ lídra Martina Křupky i „dvojky“ Radovana Moudrého
nechtěl komentovat. „Prosadí se ten,
komu dá volič důvěru,“ zopakoval.
Ke konečnému výsledku pak poznamenal: „Je pravda, že jsme počítali ve
větších městech v průměru s jedním
zastupitelem navíc. I v Prostějově
jsme tedy počítali se třemi mandáty,
ale i s tímto výsledkem spokojeni. To
je ale daň za zkušenost a tu využijeme. Nyní musíme zapojit naše zastupitele do práce ve prospěch občanů
a pokusit se prosazovat maximum
z našeho programu. Nebráníme se
žádnému jednání,“ vzkázal politickému osazenstvu ve městě Radim
Fiala.

18100111146

18100111143

PROSTĚJOV Premiérové komunální volby má za sebou hnutí
Svoboda přímé demokracie – Tomio Okamura. Přestože mu některé předpovědi přičítali až deset
procent, nakonec se jeho členové
museli spokojit se 7,34 %, což značí dva získané mandáty.
„Letošní komunální volby byly pro
naše hnutí a drtivou většinu našich
kandidátů politickou premiérou na
regionální úrovni. Pokud hodnotím
výsledek v Olomouckém kraji, tak
naše hnutí bude mít zástupce fakticky všude, kde jsme do zastupitelstva
kandidovali,“ zhodnotil počínání exkluzivně pro Večerník Radim Fiala
(na snímku), místopředseda hnutí
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komunální volby

Volii rozdali karty vícemén pro jednu variantu koalice

Dalším spojením brání
rozdílné programy i osobní spory
PROSTĚJOV Vše je sečtené a prostějovští voliči vystavili komunálním politikům zcela zřetelný účet. Rozdělení mandátů
pro budoucí městské zastupitelstvo již teď dává tušit, aniž bychom chtěli předjímat, sestavení radniční koalice ve složení
ANO 2011, PéVéčko, ODS a ČSSD. Ale jak píšeme na jiném místě, nic není podepsáno, a všechno může být nakonec jinak...

Zdroj: volby.cz

Lídr hnutí ANO 2011 v Prostjov František Jura se stane dalším primátorem
našeho msta. Zárove je hlavním vyjednavatelem o budoucí radniní koalici.
Foto: Michal Kadlec

Vítězné hnutí ANO 2011 získalo
o více než dvě procenta hlasů více
než druhé v pořadí hnutí Na rovinu!.
Jenže František Jura a jeho spolustraníci získali „jen“ sedm mandátů, Aleš
Matyášek a jeho Na rovinu! disponuje šesti mandáty. Tento nejtěsnější
rozdíl může hrát velkou roli. Pokud
má vzniknout smysluplná koalice
táhnoucí za jeden provaz, musí „Babišovci“ jednat s dosud vládnoucími
subjekty - hnutím PéVéčko (5 mandátů) a ČSSD (4 mandáty). Jako

čtvrtý do party se přímo nabízí
v konečném pořadí ještě úspěšnější
než sociální demokracie, a to ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějova (4 mandáty). Pokud by se tak
stalo, disponovala by tato koalice
20 křesly a tedy celkem pohodlnou
většinou.
Bude tomu skutečně tak, se vydal
Večerník zjišťovat ještě v sobotu
večer. „Budeme jednat s rozumnými lidmi a já jsem přesvědčen, že se
domluvíme na rozumných věcech,“

Možnosti složení radnièní koalice
v Prostìjovì podle Veèerníku
VARIANTA1: ANO 2011 (7 mandátů), PéVéčko (5), ODS (4) a ČSSD (4) CELKEM 20 mandátů
VARIANTA 2: ANO 2011 (7), PéVéčko (5), ČSSD (4), KSČM (2) CELKEM 18 mandátů
VARIANTA 3: ANO 2011 (7), PéVéčko (5), ODS (4), KDU-ČSL (2) CELKEM 18 mandátů
VARIANTA 4: ANO 2011 (7 mandátů), PéVéčko (5), ODS (4), ČSSD (4), KDU-ČSL (2) CELKEM 22 mandátů
VARIANTA 5: Na rovinu! (6), ODS (4), Změna pro Prostějov (3), KDU-ČSL (2), SPD (2), KSČM (2) CELKEM 19 mandátů
VARIANTA 5: ANO 2011 (7), Na rovinu! (6), PéVéčko (5), Změna pro Prostějov (3) CELKEM 21 mandátů

Vyjednávání o koalici

JSOU OPATRNÁ
PROSTĚJOV Večerník se těsně
před uzávěrkou tohoto vydání
snažil aktuálně zjistit, s jakými
výsledky probíhají povolební
vyjednávání o radniční koalici
v Prostějově. Představitelé politických subjektů, které by podle
předpokladů koaliční spolupráci
uzavřít měly, tedy ANO, PéVéčko,
ODS a ČSSD však byli v neděli večer hodně skoupí na slovo. Něco
podstatného jsme se ale přesto
dozvěděli!
„Já bych povolební vyjednávání zatím nechtěla nijak komentovat. Už
pár setkání proběhlo, včetně toho
s vítězem voleb hnutím ANO. Určitě se ještě potkáme znovu, ale jaký

bude konečný výsledek, to opravdu
nechci předjímat,“ uvedla pro Večerník Alena Rašková (ČSSD).
Opatrný na slovo je také předseda
oblastního sdružení ODS Petr Sokol. „Probíhá vzájemné oťukávání se
všemi stranami, které se ve volbách
umístily před i za námi. Ovšem s výjimkou dvou stran – SPD a KSČM,“
řekl pouze Sokol.
Ani Jiří Pospíšil nechtěl Večerníku
prozradit, zda už jsou z rozličných
setkání nějaké hmatatelnější výsledky. „Vyjednávání probíhají zatím odděleně, ale co se týká koalice, společně za jeden stůl si sedneme v pondělí
osmého října. Něco se už rýsuje, ale
nezlobte se, nechtějte po mně, abych

předbíhal událostem,“ řekl Jiří Pospíšil z PéVéčka.
A ten nejdůležitější na závěr. Lídr
vítězného hnutí ANO a budoucí
primátor Prostějova měl za sebou
velmi pernou neděli. Právě na něm
záleží, koho si vybere k radniční
spolupráci. „Jednání pořád probíhají a probíhat budou i v pondělí.
Koalice zatím není dohodnuta,“ napsal Večerníku v neděli pozdě večer
František Jura, lídr prostějovského
ANO 2011.
Večerník bude během tohoto týdne velice pozorně sledovat další
vývoj povolebního vyjednávání
a nové zprávy přineseme v dalším
vydání.

85%
6%
4%
3%
1,99%
0,01%

nechal se slyšet těsně po sečtení
všech hlasů v komunálních volbách
budoucí primátor František Jura
(ANO 2011). „První jednání s vítězem voleb už proběhlo. Nechci
to nyní více komentovat, snad jen
to, že jednání bylo plodné a úspěšné,“ pronesl během sobotní noci
Jiří Pospíšil (PéVéčko). „Co se týká
povolebního vyjednávání, určitě se
potkáme se všemi subjekty, které se
do zastupitelstva dostaly. Samozřejmě budeme diskutovat i s vítězem
voleb, od kterého zřejmě můžeme
dostat nabídku ke spolupráci,“ vyjádřila se Večerníku pragmaticky
lídryně ODS Milada Sokolová.
„Čekáme na telefon od vítězů voleb,“ přiznala také Alena Rašková,
dosavadní primátorka za ČSSD.
Koho by ale tato koalice měla
proti sobě? Nutno přiznat, že velice ostrou opozici! Hnutí Na rovinu! má šest mandátů, Změna pro
Prostějov tři, SPD-Tomio Okamura, KSČM a KDU-ČSL po dvou
mandátech. Dohromady to dává

patnáct křesel a hlasů v příštím pětatřicetičlenném zastupitelstvu.
Celou situaci však může zvrátit snaha Aleše Matyáška a jeho
hnutí Na rovinu!, který by si přál
rovněž sestavit fungující koalici.
Ale může se mu to podařit? Teoreticky ano, ovšem tato koalice
by musela čítat všech pět zmíněných subjektů a ještě by Matyášek
musel přesvědčit někoho z „velké
čtyřky“ ANO, PéVéčko, ODS či
ČSSD. A to se zdá zhola nemožné,
neboť představitelé těchto stran
se již dříve vyslovili v tom smyslu, že s demagogy a lháři nechtějí
mít nic společného... Stejně tak
je podle informací Večerníku nemyslitelná spolupráce ODS s komunisty. Ostatně o KSČM nechtějí slyšet ani lidovci...
I když o překvapení není v politice nikdy nouze, skutečně se dá
prakticky počítat s novou radniční
koalicí ANO, PéVéčko, ODS a nezávislé osobnosti města Prostějova
a ČSSD.

Volièi vadily
vajgly v kvìtináèi
NA VÁŠ NÁMÌT
PROSTĚJOV Městská ani státní
policie nezaznamenaly v Prostějově žádný vážnější incident či narušení veřejného pořádku během komunálních a senátních voleb. Na
jednu perličku vzbuzující úsměv
si ale přece jen vzpomněl velitel

Městské policie Prostějov. „Během
sobotního dopoledne jsme obdrželi
anonymní oznámení. Muž nás telefonicky upozornil na nedůstojné
prostředí v jedné z volebních místností v Prostějově. Když strážníci
přijeli na místo, zjistili, že v místnosti bylo příliš velké horko a tak volební komisaři otevřeli dveře dokořán.
Aby tyto dveře nezabouchl průvan,

zablokovali je velkým květináčem
s okrasnou rostlinou. Problém byl
v tom, že v hlíně v květináči byla
spousta „típnutých“ nedopalků cigaret, což v jednom z voličů vyvolalo pohoršení. Strážníci po domluvě
se členy volební komise nechali toto
nedopatření odstranit,“ usmál se
Jan Nagy, velitel Městské policie
Prostějov.



Kniha C

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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KVITOVÁ
se

chystá
do Singapuru!
PROSTĚJOV, SINGAPUR Po dvouleté pauze a celkově pošesté v kariéře si hráčka prostějovského tenisového klubu
Petra Kvitová zahraje na Masters WTA Tour. Ve vrcholném
podniku sezóny hrála nepřetržitě v letech 2011 až 2015 a při
své premiérové účasti turnaj v tehdejším dějišti Istanbulu
ovládla. Před třemi lety už v Singapuru byla finále.
„Jsem strašně šťastná, že to
vyšlo, nemůžu se dočkat. Děkuji všem za podporu. Postup
na závěrečný turnaj sezóny
pro mě znamená víc, než si
může kdokoli myslet,“ prohlásila dvojnásobná wimbledonská vítězka, které k postupu
na turnaji v Pekingu pomohla
Kateřina Siniaková vítězstvím

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

nad Nizozemkou Kiki Bertensovou.
Turnaj mistryň se uskuteční od 21. do 29. října s dotací
sedm milionů dolarů v Singapuru naposledy. Od příští sezóny se přesune do čínského
Šen-čenu, kde se má hrát do
roku 2028 s rekordní dotací 14
milionů dolarů.
(lv)

SPORT
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VELKÁ PARDUBICKÁ:

Naleznete
uvnitř

NA START SE POSTAVÍ

DVA



 

PŘIŠEL
O LÁSKU
 Úspěšný prostějovský kulturista Jiří Procházka v otevřeném exklustrana 4
zivním rozhovoru

ŽENSKÉ
DERBY



 Velký souboj rivalek přineslo
včerejší utkání moravskoslezské divize fotbalistek. Kdo vyhrál?
strana 7

Martin ZAORAL

HVOZD Už se to blíží! Svátek všech milovníků koňských dostihů je za dveřmi.
Tuto neděli 14. října se bude konat 128. ročník Velké pardubické a při jedné
z vůbec nejsledovanějších událostí roku v České republice bude mít zastoupení i prostějovský region. Na start nejtěžšího kontinentálního překážkového JESTŘÁBI
dostihu se totiž postaví i dva koně ze stáje Na Srdéčku u Hvozdu. Budou jimi UŽ JEDOU
devítiletý Vicody a třináctiletý Universe of Gracie. Držte palce!
 Hokejisté Prostějova zvládli

➢
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RUSKÁ RULETA
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Název titulku tohoto příspěvku odkazuje na sebevražednou hru vymyšlenou i oblíbenou v carském Rusku.
Stručně jde o to, že se do bubínku
revolveru umístí jeden náboj, zbylých
pět komor zůstane prázdných. A dva
hráči sedící naproti sobě si střídavě
přikládají zbraň ke spánku a mačkají
spoušť. Až poraženému proděraví
hlavu osudný výstřel.
Připodobňovat k téhle fatální „zábavě“
jakýkoliv sport je krajně přehnané, ale
přesto mě takové srovnání napadlo v
souvislosti s předpokládanou vyrovnaností současné UNIQA extraligy
volejbalistek ČR. Zatímco v předchozích letech vždy byly mezi jejími účastníky velké výkonnostní rozdíly, teď po
letních změnách tady máme deset více
či méně srovnatelných družstev.
A jak vše dopadne? Toť otázka lákavá
jak pro vlastní aktérky soutěže, tak pro
fanoušky hry pod vysokou sítí. A týká se
samozřejmě i žen VK Prostějov. Ty mohou dopadnout různě. Buď senzačně
obhájí mistrovský titul. Nebo dosáhnou
úspěchu ziskem stříbrné/bronzové
medaile. Či zažijí určité zklamání umístěním těsně pod bednou. Případně
propadnou ještě horší konečnou pozicí.
Věřme, že poslední varianta vlastního
„odstřelení“ nenastane.

Dlouhé roky fungovaly basketbalový i
volejbalový projekt marketingové agentury TK PLUS Prostějov na nejvyšší
tuzemské úrovni s nejvyššími výsledkovými ambicemi. A dlouho úspěšně.
Muži BK sbírali medaile, ženy VK tituly.
Daní za tuhle bohatou žeň bylo, že dresy
obou elitních týmů oblékali (téměř) výhradně hráči a hráčky přivedení z ciziny
či odjinud z České republiky, zatímco
skutečných Prostějováků a Prostějovaček nastupovalo za místní mančafty
naprosté minimum.
Jako první se situace začala měnit u
baskeťáků, přičemž za to mohly finanční krize tehdejšího vedení Orlů i
následný krach oddílu. Na maximální
hráčskou kvalitu již nebyly peníze, a tak
začali ve větší míře dostávat příležitost
mladí odchovanci klubu. V čemž do jisté míry pokračuje také nástupnické BK
Olomoucko.
Na volejbalovém poli se nyní podobnou
cestou vydalo i vékáčko, rovněž zde daný
proces nastartovala tvrdší ekonomická
realita. A děvčata z vlastní mládežnické
líhně rázem dostanou mnohem víc zápasového prostoru než dosud. Což je z
mého pohledu pozitivní posun, byť to
velmi pravděpodobně přinese sestup z
piedestalu národní klubové jedničky. Někdy méně může znamenat více.

Neradostné vzpomínky na mizerný
druholigový ročník 2016/2017 s rekordně nízkým ziskem bodů zahnali
fotbalisté 1.SK Prostějov hned vydařeným startem do letošní sezóny Fortuna Národní ligy, když poprvé prohráli
až ve čtvrtém kole na půdě silných
Českých Budějovic.
Potom následoval dokonce ještě lepší
kvartet střetnutí, aby během této vynikající série bez porážky Hanáci remizovali s dalším favoritem z Hradce
Králové, slavně skolili Zbrojovku Brno,
naplno uspěli ve Znojmě a vítězně si poradili i s vedoucím Ústím nad Labem!
Po takové super šňůře logicky atakovali nejvyšší příčky průběžného pořadí
a možná to vypadalo, že bude v jejich
silách prohánět papírově silnější protivníky nadále, třeba až do úplného
konce soutěže. Realisté naopak nabádali k opatrnosti a řekl bych, že právě
ostražitost je pořád na místě.
V kolektivních sportech se totiž stává
dost často, že nováčkům po skvělém
úvodu postupně dojde dech a další
body pak naskakují složitě. Navíc FNL
2018/2019 je natolik vyrovnaná, že
náskok na sestupové příčky není nijak
výrazný. Takže kluci: nic nepodcenit a
stále makat s vědomím, že i střed tabulky bude krásným úspěchem.

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

v uplynulém týdnu oba zápasy a
stoupají tabulkou Chance ligy
strany 10 -11

ŠLÁGR VEČERNÍKU – VOLEJBAL&BASKETBAL

Prostějov vs. Praha:
nejdřív volejbalistky,

pak baskeťáci
PROSTĚJOV Hned dvakrát
během tohoto týdne dojde k zápasové konfrontaci mezi týmy z
Prostějova a vyslanci české metropole. Prestižní dvojboj otevřou
volejbalistky, dovrší jej basketbalisté.
Ženy VK Prostějov přivítají PVK Olymp Praha ve čtvrtek 11. října od
17:00 hodin, půjde o střetnutí 2. kola UNIQA extraligy ČR 2018/19. Ze
soutěžní premiéry přitom odešli oba nadcházející soupeři diametrálně jinak: Hanačky dobrým výkonem vyloupily Ostravu 3:0, Pražanky doma
nestačily na favorizovanou Olomouc 0:3. „Je třeba potvrdit vydařený
vstup ze severu Moravy,“ přeje si kouč vékáčka Lubomír Petráš.
Muži BK Olomoucko hostí USK Praha v sobotu 13. října od 18:20
hodin před televizními kamerami ČT Sport v rámci 4. dějství Kooperativa NBL mužů 2018/2019. Domácí tým má dosavadní zápasovou bilanci 1-2 (Ostrava 95:70, Brno 86:90, Děčín 84:100), stejně
jako hosté (Ústí nad Labem 70:81, Hradec Králové 90:87, Svitavy
80:82). „Po dvou porážkách musíme zase vyhrát,“ říká jasně trenér
békáčka Predrag Benáček.
(son)

vs.
vs.

MNOHO PODROBNOSTÍ Z TÁBORŮ
PROSTĚJOVSKÝCH VOLEJBALISTEK I BASKETBALISTŮ
NAJDETE NA STRANÁCH 12-13 A 14 TÉTO KNIHY C
A TAKÉ VE SPECIÁLNÍ PŘÍLOZE, KTERÁ JE
SOUČÁSTÍ DNEŠNÍHO VYDÁNÍ VEČERNÍKU.

TBALEM

➢

KRAJSKÝ PØEBOR – 11. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 11. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 11. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 11. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 11. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
TJ TATRAN VŠECHOVICE
SOBOTA 13.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

TJ SOKOL PLUMLOV
SK LIPOVÁ
SOBOTA 13.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

SK PROTIVANOV
TJ SOKOL URČICE
NEDĚLE 14.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

TJ SOKOL ČECHOVICE
FK SPARTAK LIPNÍK NAD BEČVOU
NEDĚLE 14.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

HANÁ PROSTĚJOV
TJ SOKOL MOSTKOVICE
SOBOTA 13.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím
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PEKING, PROSTĚJOV Podruhé za sebou nestačila hráčka TK
Agrofert Prostějov Karolína Plíšková na Wang Čchiang. S čínskou
tenistkou prohrála v osmifinále ve
Wu-chanu a stejně dopadla také
odveta na turnaji v Pekingu, kde
se česká hráčka snažila přiblížit k
postupu na Turnaj mistryň. Ten-

tokrát prohrála ve dvou setech,
přestože v tom druhém vedla 4:1.
„Neproměnila jsem další brejkbol a
soupeřku to nastartovalo. Byla jsem
najednou pod velkým tlakem. Od
šesté hry neudělala ani jednu chybu,
nedala se zastavit,“ litovala promarněné šance Plíšková, která bojuje o
účast v Singapuru především s Kiki

ALMATY, PROSTĚJOV Do semifinále na challengeru v Almaty postoupil prostějovský tenista Lukáš Rosol, který se pomalu drápe žebříčkem ATP k vysněné stovce. V Kazachstánu nestačil na nejvýše nasazeného
Istomina z Kazachstánu, přesto po třech vítězných zápasech postoupil na 171. místo světového žebříčku.
„Do konce sezóny je ještě pár týdnů, zkusím uhrát co nejvíce bodů a v příštím roce se uvidí, kam až se dostanu. Když
budu zdravý, je návrat do světové stovky reálný,“ drží se naděje na další zlepšení Rosol.
Zdeněk Kolář vyhrál na turnaji jeden zápas, v tom druhém nestačil na Ukrajince Marčenka, přestože získal první
sadu. V dalším průběhu byl vždy o kousek lepší jeho soupeř, který v obou sadách dokázal získat Kolářův servis.
(lv)

Strýcová dosáhla
na další deblový titul!

PEKING, PROSTĚJOV Na třetí
pokus to české tenisové dvojici vyšlo. Po finálových startech v Tokiu a
Wu-chanu Barbora Strýcová společně s Andreou Sestini Hlaváčkovou
triumfovala v Pekingu. Zkušený pár
]  
ovládl silně obsazenou soutěž ve
čtyřhře, když v rozhodujícím duelu
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hrozně dobře, ani nevím proč,“ vykládala Strýcová, která ve čtyřhře získala
23. titul na okruhu WTA, čtvrtý z turnajů kategorie Premier Mandatory.
Druhá nejvýše nasazená dvojice v průběhu turnaje zvládla čtyři zápasy, ve
dvou případech rozhodoval o úspěchu
super tie-berak, což platilo také o finálovém duelu, který Strýcová zakončila tady být něco zvláštního. Bára ve finále
přesným lobem od základní čáry. „Ve udělala skvělou práci,“ ocenila deblovou
(lv)
finále jsem v Pekingu už potřetí, musí partnerku Sestini Hlaváčková.

Zápasníci excelovali

ves dokonce podlehl 6:8. Tím klesl na druhé místo, jeho
přemožitelé poskočili na třetí příčku. A kdo se vyhoupl
na první pozici? Obhájce titulu SK Chaloupka Prostějov, který na laškovském hřišti jasně vyřídil Medvědy
Prostějov 6:1 a přemohl lepšící se 1.FC Laškov 2:1. Dva
vedoucí kolektivy průběžné tabulky momentálně dělí
pouze skóre.
(kopa,son)

Bertensovou. „Obě budeme hrát v
Moskvě, tam se asi rozhodne,“ soudí
Plíšková.
V Pekingu se představily také Barbora Strýcová a Petra Kvitová. Ani jedna tenistka nepřešla přes první kolo,
Kvitová ve střetnutí s Australankou
Gavrilovovou dokonce uhrála pouze
tři hry.
(lv)

Stopku Rosolovi vystavil až Istomin

Dorost

ORLI OTINOVES PORAZILI DOBROCHOV,
DO ČELA PRVNÍ LIGY ŠLA CHALOUPKA

PROSTĚJOV Zatím velice zajímavý průběh má 1.
okresní liga mužů v malé kopané ČUS Prostějovska
2018/19. Tradice, že po každém kole se mění vedoucí tým, zůstala zachována i tentokrát.
Třetí turnaje se hrály v Laškově a ve Vrbátkách, kde měl
potíže každoroční favorit SK Tomek Dobrochov. Domácí FK udolal jen těsně 6:5 a v přestřelce s Orly Otino-

Odveta za Wu-chan Plíškové nevyšla
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MALÁ KOPANÁ
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výsledkový servis / tenis

KOLÁROVO, TICHÁ Další dvě
úspěšné štace mají za sebou členové zápasnického oddílu TJ Sokol Čechovice. Nejprve se jim v
polovině září podařilo získat dvě
prvenství a jedno třetí místo na
Slovensku, o týden později pak
přidali dalších třináct kovů ve
Slezsku.
V sobotu 15. září se vypravila trojice
čechovických zápasníků na mezinárodní turnaj do slovenského Kolárova. A trenéři Vojtěch Szilva a Jiří Vrba
mohli být spokojeni, v konkurenci
zápasníků z pěti evropských států si
jejich borci vysloužili dvě zlaté a jednu
bronzovou medaili.
Na nejvyšší stupínek vystoupali Lukáš
Vávra v přípravce B do 30 kilogramů
a Adam Lajčík v kategorii mladších
žáků do 44 kilogramů. Pro třetí místo

si pak dokráčel Ondřej Sekanina v přípravce A do 35 kilogramů.
Sedm dní nato zavítala hned třináctka zástupců TJ Sokol Čechovice do
Slezska, konkrétně do obce Tichá na
turnaj přípravek a mladších žáků ve
volném stylu. Mezi dvaadevadesáti zápasníky si vedli na jedničku a vybojovali stejný počet medailí – šest zlatých,
čtyři stříbrné a tři bronzové.
O to nejcennější umístění se postarali
Ondřej Sekanina, Adam Lajčík, Elena
a Šimon Polenovi a také Jakub a Matěj
Vrbovi. Těsně pod vrcholem zakončili
své vystoupení Bruno Tomšík, Václav
Sedlák, Lukáš Vávra a Filip Kouřil.
Bronzové medaile pak vyválčili Lukáš
Slezáček, Šimon Florián a Lukáš Sekanina. Elena Polenová k tomu navíc
získala trofej pro nejlepšího zápasníka
turnaje.
(jim)

LJ#"b+ "%%  Q% @%'  >E 9b + 3:3.
"7bE+4w4^4w4 Diváci: 55.
B)D  b+0.':(%w4K1?
!%@ Q_A
'    D E 'q) + B()- # ]  T& 
B( 1 %'X% '-8"%@1@'Aw4
* T& E% .401'('C("'M '
C(%@' 
M +]?X%@%'

*# 7   
# " "D &´


]?X*!hXK'(@ & 

 
Další výsledky 3. kola: C(1  Z ]%1% 44^
YKK " " Z B"$ :( I ^/ YK
K(.1Z]C, $%%'% 4^4"(1%ZY'; 
0%1.@4^8
Lg!hdBjM!m,
 YKK(.1
    8I^/ 
4 "(1%
    88^8 
 Y'; 0%1.@  4   /8^A A
A K %% B 
 4   I^/8 A
 ]%1%
 4   88^/ A
 q @1%
 4   I^8 A
/ :(I  4   I8^I A
8 ]C, $%%'%     4 A^/A 4
I 0.1%"    4 /^/8 
 & 
   4 8^I 
YKK""     8^ 
4C(1 
    /^I 
,tuwxMh+
.&    D'  /& )  =   &+ YB$
0.1% " Z YK K(.1 N^O 'q)
- Juliánov (16:00) ]%1% Z YKK " " ]C
, $%%'% Zq @1%M{ ,'  &1&01,
0 >&tJ bH .& &  +/IB"$:(
IZ"(1%NA  8^O

1810051136

rozhovor Večerníku - 1.díl

milujeme vecerník
k


BYLI JSME
U TOHO

Pondělí 8. října 2018
www.vecernikpv.cz

Martin
ZAORAL

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkk
se ptal

ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA
SMRŽICE

ŘEDITELE/ŘEDITELKY

Zemědělské družstvo Smržice

JIŘÍ PROCHÁZKA

vizitka

Druhou èást rozhovoru
najdete v pøíštím èísle
Veèerníku, které vychází
v pondìlí 15. øíjna

alkoholu, cigaretám a nočním akcím. V podstatě jsem změnil úplně
své priority, styl života a to většina nedovedla pochopit. Totálně
mě odstřihla nebo pomluvila, jak
jsem se změnil a tak podobně. Ale
to mi vůbec nevadilo, protože to
asi opravdoví přátelé nebyli!“
yy A nikdo vám prý nevěřil...
„Vzpomínám si na hlášky typu
‚Procházka začal cvičit? Co si
o sobě ten hubeňour myslí?‘ nebo
‚Co v té posilovně dělá? Nosí ručníky?‘ A to necituji ty vulgární.
Lidé se mi prostě vysmívali, a to
třeba i kvůli tomu, že jsem si začal
do školy nosit krabičky s navařeným jídlem. A teď? Stejní lidé
chtějí, abych jim pomáhal formovat postavy. Většinou pomáhám
všem, ale rozhodně nezapomínám...“
yy Cítil jste naopak nějaká podporu ve škole?
„Tam to bylo fantastické a hrozně
rád na školské roky vzpomínám.
Chodil jsem na SOU obchodní
v Prostějově, studoval jsem obor
číšník. A pan učitel z tělocviku
stejně jako pan školník mě měli
opravdu rádi. Viděli, že se snažím,
jsem houževnatý a cílevědomý.
Jako jedinému ve škole mi udělali
skřínku u školní posilovny. Školník mi otevíral posilovnu i o víkendech, což bylo skvělé, protože
jsem nemusel utrácet peníze za veřejnou posilovnu. Peněz jsem jako
student moc neměl a moje mamka
coby švadlena mě finančně příliš
podporovat nemohla. Za peníze,
které jsem si ušetřil, jsem pak nakupoval nějaké to fitness jídlo jako
třeba kuřecí prsa nebo rýži.“

nální kulturista
✓ mezi jeho největší úspěchy patří vítězství na Mistrovství ČR
v nejtěžší váhové kategorii v roce 2015
✓ ve stejném roce byl zvolen třetím nejlepším
Fitness Modelem světa 2015
✓ po vítězství v Londýně 4. listopadu 2017 získal profesionální
kartu federace WBFF
✓ na své první profesionální soutěži obsadil v Atlantic City třetí místo,
letos v březnu skončil třetí v anketě o nejlepšího sportovce města
Prostějova a stal se „Hvězdou prostějovských sportovních médií“
✓ ze soutěže v Las Vegas se vrátil s oceněním pro třetího
nejlepšího Muscle modela světa
zajímavost: o stravu se mu stará jeho sponzor - jedná se o brněnskou
firmu, která mu vše na míru navaří a on si pro jídlo jezdí autem do Brna

✓ narodil se 6. února 1992 v Prostějově
✓ vystudoval SOU obchodní Husserla, obor číšník
✓ pracoval jako barman, v současnosti působí
jako fitness trenér, výživový poradce a profesio-

yy Dokážete si představit, že byste svoji
nespornou vůli a disciplínu
napnul jiným směrem? A do
čeho jiného byste se případně
vrhl?
„Myslím, že tyto vlastnosti se dají
využít všude. Pokud jde o sport,
tak jsem vždy chtěl hrát závodně
americký fotbal, ale jinak jsem nad
tím zatím nepřemýšlel.“
yy V několika rozhovorech jste
řekl, že cvičit jste začal kvůli své
někdejší přítelkyni, abyste se
vedle ní necítil podřadně. Kolik
vám tehdy bylo let a jak na to
vzpomínáte?
„Ano, začal jsem kvůli dívce. Bylo
mi asi sedmnáct let. Býval jsem
hubený kluk s nažehlenou ofinou
a obepnutými jeansy. (smích) Ona
byla krásná a já vedle ní nechtěl
vypadat jako její kamarádka, ale
konečně jako chlap.“
yy Cítil jste se pak skutečně líp?
„No těžko říct, protože po pár měsících jsme se rozešli a to ještě nebyly výsledky vidět, jako jsou teď.
Nicméně cvičení mě tak chytlo, že
ho dělám už osm let.“
yy Jak ona sama vnímala změnu, která se s vámi po fyzické
stránce udála?
„Nikdy mě nepochválila, ani když
jsem prvně na svém těle uviděl
břišní svaly. (pousměje se) A to mě
v té době mrzelo, protože v podstatě jsem začal kvůli ní. Ale jsem
za to rád, protože kdyby nebylo
toho, tak jsem snad nikdy nezačal
cvičit, neživil by mě sport a v podstatě bych nedělal práci, která by
mě tak naplňovala a dělala šťastným jako ta současná. Díky cvičení jsem se naučil vařit, osamostatnil se a brzy se i odstěhoval od
mámy.“
yy Co na to říkalo vaše okolí?
„Přišel jsem o hromadu ‚kamarádů´. Přestal jsem totiž holdovat

Každý se mi vysmíval a nikdo si nedovedl
připustit, že bych byl cvičení schopen obětovat
všechno, včetně veškerého času. A já všem chtěl
ukázat, čeho jsem schopný docílit, když budu chtít.
Věřím, že když člověk chce,
tak dokáže cokoliv!

dok ázali,
a tím
tí byli
ins
inspirací
pro druhé. Lidi,
co šli neústu
ústupně
za
svým snem
a nakon
nakonec dokázali to, po
p čem
toužili. Ať už to
byli Arnold SchwarS
zenegger nebo tře
třeba Jarvyb
da Jágr. Chci si vybudovat
takové jméno, aby si je kkaždý se
mnou spojil i po mé smrti.“
yy Prý vám ze začátku nik
nikdo nevěřil...
„Ano, to byla moje vůbec největší motivace ze všech. Každý se mi
nedove přivysmíval a nikdo si nedovedl
pustit, že bych byl cvičen
cvičení schopen obětovat všechno, včetně
veškerého času. A já všem chtěl
ukázat, čeho jsem sc
schopný
docílit, když budu ch
chtít. Věřím, že když člověk chce,
ch tak
dokáže cokoliv!“
yy Projevovala se vaše
zarputilost nějak už v dětství?
b ve„Ano, jelikož jsem byl
dený vždy k pohybu
pohybu, sport
jsem odmalička m
miloval.
součás mého
A beru ho jako součást
p
života. Nedovedu si představit, že bych nic nedělal.“
yy Mohlo v tom hrát ro
roli i to,
Foto: archiv J. Procházky
prot
že jste se životem protloukal
á s mámou?
á
?
pouze sám
„Jsem rád za to, jak se můj život
vyvinul. Díky mojí mámě jsem
hledá kandidáta na pracovní pozici
dnes člověkem a sportovcem,
jakým jsem. To ona mě vedla ke
sportu a tak od třetí třídy až doteď aktivně sportuji. Na základní
škole jsem byl ve sportovní třídě a věnoval se atletice a plavání. Chvilku jsem dělal i jiu-jitsu
a boxoval, také jsem závodně hrál
fotbal. A teď víc jak osm let dělám
kulturistiku, a to už i profesionálNáplň práce: řízení a organizace běžné a obchodní činnosti družstva
ně. Každopádně až budu mít jedPožadujeme: y vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání v oblasti zemědělství
nou děti já, tak udělám vše pro to,
y zkušenosti s vedením týmu y znalost cizích jazyků výhodou
abych jim dal vše, co já neměl, ale
y zodpovědnost, komunikativnost
hlavně je povedu také ke sportu.
Nabízíme:
odpovídající platové ohodnocení + prémie
Bude pak už na nich, jaký si vybeV případě zájmu, prosím, zašlete životopis do 20. 10. 2018 na: druzstvo.smrzice@quick.cz, tel.: 528 381 181
rou...“

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

PROSTĚJOV Býval to typický hubený
„šampónek“, který s přáteli rád chodí
po barech, chlastá a domů se vrací nad
ránem. Kvůli své tehdejší přítelkyni začal před osmi lety cvičit. Ještě než zesílil
fyzicky, projevil se Jiří Procházka (na
snímku) jako mimořádně silná osobnost.
Navzdory posměchům okolí trávil v posilovně spoustu času. Mimo to začal důžovat speciální „kulturisticsledně dodržovat
k. Přestože jeho dívka jej za
ký“ jídelníček.
snahu nikdy nepochválila a zanedlouho
se rozešli, on sám projevil neuvěřitelnou
ínu. Ta jej zatím dovedla do
vůli a disciplínu.
amerického Las Vegas, kde v konkurenci
rofesionálních Muscle monejlepších profesionálních
o světa obsadil skvělé třetí
delů z celého
ože jej jeho milovaný sport
místo. Přestože
už nějaký čass živý, on sám na sobě stále
tvrdě maká. Na otázky odpovídal neobyně a upřímně, jeho odpovědi
čejně otevřeně
hly
stát inspirací pro mnohé
by se tak mohly
Zmatkù
usí přitom vadit, pokud kulz nás. A nemusí
ve
høe ubývá
žujeme
turisty považujeme
za „přerostlé dinosaury“. Celý rozhovor vám přinášíílech. Po dnešním
me ve dvou dílech.
dete ten druhý
úvodním najdete
ísle.
již v příštím čísle.
yy Co pro vás znamená
bronz, který jste si přiné soutěže
vezl z nedávné
v Las Vegas?
„Je to skvělé, podařilo
se mi za sebouu nechat
y, jako
takové hvězdy,
jsou Jaco de Bruyn
slím
a další. Myslím
si, že jsem mohl
ýše,
být ještě výše,
ezi
ale jsem mezi
profesionály
hce
nováček a chce
aně
se to takzvaně
avní
vyzávodit. Hlavní
je, že jsem se Ameukázal.
ričanům
Nyní všichni na světě
vědí, že jsem mezi TOP
to vidí
3 naJak
světě.“
yyKAPITÁNKA
Vy sám se však netajíte touhou jítt ještě dál. Jak se
pravujete na soutěž
aktuálně připravujete
v Londýně?
„V Londýně chci těm dvěma z Las Vegas, co byli přede mnou, porážku vrátit
esionálním ‚králem‘ Anglie.
a stát se profesionálním
yž amatérský trůn z mi(úsměv) I když
nulého roku zatím patří mně. Nic
z dosažených výsledků by nešlo bez
zorů. Jen díky nim se
pomoci sponzorů.
pravit i na Londýn,
teď mohu připravit
kam jsem si myslel, že ani nepoas totiž byla moje
jedu. Las Vegas
těž v kariéře. Do
nejdražší soutěž
m osm týdnů, což
Londýna mám
je poměrně dost času. Navíc
‚formu‘ z Lass Vegas stále udrem si asi na tři dny
žuji, i když jsem
povolil uzdu v jídelníčku. To
křka cokoliv, co mi
jsem snědl takřka
ku. (směje se) Kažpřišlo pod ruku.
uálně trénuji každý
dopádně aktuálně
ávám nic náhodě!“
den a nenechávám
yy Kde se vee vás bere ta neuvěvace?
řitelná motivace?
„Vždy jsem obdivoval
lidi, co něco
bdi
l lidi
ě

Jiří Procházka se při cestě na vrchol musel vypořádat nejen s dřinou v posilovně

„KVLI CVIENÍ JSEM PIŠEL O ‚KAMARÁDY‘ I O LÁSKU“

JEDNIČKA VK PODLE

C4
PROSTĚJOV První mač nové sezóny prostějovské volejbalistky
zvládly venku bezvadně. A teď je na
řadě poradit si pokud možno stejně
i s premiérou na vlastním hřišti. Tu
ženy VK absolvují ve čtvrtek 11.
října od 17.00 hodin v hale Sportcentra DDM proti Olympu Praha
a půjde o střetnutí 2. kola UNIQA
extraligy ČR 2018/19.

Bartecká. Naopak odešla pětice opor
Marie Kurková, Simona Kopecká,
Klára Melicharová, Anna Šotkovská
i Gabriela Bartošová.
Vedení pražského oddílu si přitom
dost slibuje od rozšíření trenérského
štábu, kde dlouholetého kouče Stanislava Mitáče doplnil coby asistent
Martin Hroch ze Sokola Šternberk.
„Se Standou jsme se potkávali v lize
dlouho a prvotní impuls vzešel od
něho. Je to zkušený trenér, mě možnost spolupracovat s ním zajímala. Věřím, že když se spojí naše zkušenosti,
které máme každý trochu odlišné, tak
se nám podaří tým posunout k vyšším
příčkám,“ uvedl Hroch.
Na úvod soutěže měl Olymp papírově nejsilnějšího soupeře, neboť ve
své hale přivítal Olomouc. A přes

značné vzdorování v zahajovací sadě
jí podlehl 0:3 (-25, -18, -16). „První
set byl oboustraně nervózní, ale i kvalitní. Hosté byli ovlivněni dlouhou
cestou z Mariboru, my jsme nastoupili s omlazeným týmem a bez první
nahrávačky Kačky Valkové, po jejímž
zranění na konci přípravy nebyla naše
situace růžová. Nová nahrávačka ale
zahrála dobře, byť jsme podlehli nula
tři,“ zhodnotil hlavní kormidelník
PVK Stanislav Mitáč.
Prostějovankám teď půjde o to, aby
družstvo z české metropole nebodovalo ani v dalším souboji s hanáckou
silou. Minulý ročník přinesl dva triumfy vékáčka ve vzájemných zápasech, jeden drtivý 3:0 na pražské palubovce a druhý komplikovanější 3:1 na
svém hřišti. Což však po četných změ-

klikni na

FOTOGALERIE

Marek SONNEVEND

jsou super holky, máme hodně dobrý
kolektiv, klub nám hráčkám vytváří naprosto profesionální podmínky včetně
výborného zázemí. A navíc to mám
blízko domů. Takže jak říkám, velká
spokojenost. Snad budeme hrát dobře
a pohoda vydrží.“ (s úsměvem)
ƔƔ A vaše prognóza na možné umístění v UNIQA extralize 2018/19?
„Já věřím, že budeme bojovat o medaili, podle mého názoru na to máme. Víc
ukáže až další průběh soutěže, která vypadá velice vyrovnaně a může být tentokrát hodně zajímavá i dramatická.“

Lucie Polášková (u míée) pomohla vékáéku na severu Moravy hlavn÷ kvalitní pąihrávkou.

Foto: Marek Sonnevend

Prostějov (son) - Nečekanou porážkou vstoupily volejbalistky UP
Olomouc do Středoevropské ligy
žen 2018/2019. Tři dny před zahájením nového ročníku české UNIQA
extraligy cestovaly do Slovinska, kde
je zdolal tamní Branik Maribor 3:1
(23, -24, 24, 22). „Rozhodující byl
závěr třetího setu, ve kterém jsme
vedli 16:11 a za stavu 24:22 měli
dva setboly, ale čtyřmi prohranými
výměnami v řadě jsme sadu ztratili.
Celkově to z naší strany byl velmi
špatný výkon. Holky si musí především uvědomit, že samy se dobré výsledky nedostaví,“ konstatoval trenér
úpéčka Jiří Teplý.
Ženskou MEVZU tvoří v aktuální
sezóně jen sedm družstev z pěti zemí
(viz níže) a Hanačky v ní obhajují
stříbro. Tentokrát však chtějí víc.
„Druhých míst už máme za poslední
roky dost, teď chceme s posíleným
kádrem útočit na prvenství,“ řekl
Teplý už dříve v létě.
Účastníci Středoevropské ligy žen
2018/2019: UP Olomouc (Česko), Strabag Bratislava, Slávia EU
Bratislava (oba Slovensko), Branik
Maribor, Calcit Kamnik (oba Slovinsko), RSE Békéscsaba (Maďarsko), Mladost Záhřeb (Chorvatsko).

MEVZA zaèala
Olomouci prohrou

Prostějov (son) - V kompletním
složení odstartovaly do nové sezóny
2018/2019 volejbalistky VK Prostějov. Z třináctičlenného hráčského kádru jsou všechny plejerky zdravé kromě
jedné, která si zranění způsobila mimo
svůj klub. Kdo vékáčko sleduje, ten ví,
že jde o novou posilu Marii Toufarovou s bolavým ramenem. Šestadvacetiletá smečařka musela kvůli zraněné
ruce opustit v létě reprezentaci ČR, načež během přípravy s prostějovským
týmem prodělala intenzivní léčbu.
A její stav se postupně lepší. „Už můžu
podávat i smečovat, ale optimální to rameno ještě není,“ prozradila Toufarová
naskakující do posledních přípravných
duelů i extraligové premiéry v Ostravě
coby střídající z lavičky. „Máří zapojujeme opatrně, aby si nic neudělala.
Neradi bychom její návrat do plného
zatížení uspěchali,“ upozornil kouč VK
Lubomír Petráš. Toho těší, že všechny
ostatní svěřenkyně má bez omezení
k dispozici. „Hodně si zakládáme na
tom, aby holky po veškerých stránkách
kvalitně trénovaly i regenerovaly, měly
co nejlepší kondiční základ. Z čehož
pevné zdraví dost vychází. A snad se
nám vyhnou úrazová zranění,“ přál si
Petráš.

0:3

Hanačky začaly nervózně a s chybami,
čehož soupeřky využily k vedení 4:2.
Vzápětí ale hostující plejerky zpřesnily
hru, zlepšily servis i útok a přidaly několik

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
reportáž pro Večerník
ník

OSTRAVA V Ostravě se nevyhrává
snadno, ale prostějovské volejbalistky
to v 1. kole UNIQA extraligy žen ČR
2018/2019 dokázaly, a navíc velmi přesvědčivě. Premiérové utkání nového
ročníku elitní tuzemské soutěže zvládly i po letní přestavbě kádru a určitých
problémech v přípravě na jedničku,
nebezpečný výběr TJ nepustily ani
v jednom setu přes dvacet bodů. Tím
pádem oslavily výsledkově suverénní
triumf, což je paráda! Večerník sledoval
utkání přímo na vlastní oči.

TJ OST
VK PV

NA

vítězných bloků, díky tomu rychle otočily
na 4:5. A vzápětí šňůrami účinného podání víc odskočily (6:10, 9:14). Dalo se
říct, že pokud Prostějovanky nekazily přihrávku, měly jasně navrch - 13:20. Domácí děvčata sama vyházela spoustu balónů,
zatímco v krásných růžových dresech
vékáčka spolehlivě bodovala kapitánka
Horká a přidávaly se i její parťačky. Zahajovací sada tak měla jednoznačný průběh
– 17:25 a 0:1.
V nástupu do druhé části však skvěle zapodávala Zemanová, čímž úplně rozhodila
příjem na druhé straně sítě - 5:0. Jenže
Petrášovy svěřenkyně okamžitě kontrovaly, když stejnou mincí oplatila Rutarová
(5:5). Zanedlouho se situace opakovala,
neboť při plachtách Makauskaite severomoravský celek utekl z 6:6 na 10:6, aby to
za chvíli bylo 10:9 a 11:11. Prostě nahoru
–TISKOVCE...
dolů jako na houpačce. Úřadující mistryně republiky se však už viditelně rozjely,
lépe jim znova fungovaly všechny činnosti
(12:15). Sice ne trvale, což ukázal následný
výpadek na 16:16, ovšem od toho okamžiku zvládl mančaft VK závěr výtečně. Zase
odskočil (17:20) a v koncovce nedal sokyním žádnou šanci – 20:25 a 0:2.
Bylo tedy jasné, že bodově neodjede ha-

nácký kolektiv domů s prázdnou, současně měl blízko k zápasovému triumfu. A po
vyrovnaném úvodu třetího dějství (6:6) se
k němu přiblížil ještě těsněji čtyřmi body za
sebou při podání střídající, kvalitně makající Poláškové na 6:10. Výborně blokovaly
Bezhandolska s Rutarovou, dost úspěšně
zakončovala Kojdová, ukázkové zákroky
v poli předváděla Slavíková, pestře nahrávala Zatloukalová. Dobře hrál zkrátka celý
prostějovský tým. Sice si opět neodpustil

dílčí zaváhání vedoucí ke ztrátě slibného
náskoku (10:10), ale hned poté naplno
zabral a po pětibodovém trháku prchnul
z 12:12 na 12:17. Šlo o rozhodující úder,
byť Ostravanky ještě zabojovaly dotažením
na 18:20. Po oddechovém čase obhájkyně
titulu otočily a mladá Weidenthalerová
naskočivší z lavičky mač nekompromisně
doservírovala – 18:25 a 0:3!
Statistiky z utkání a výsledkový servis extraligy najdete na straně 2 této knihy B

Zdenìk POMMER – TJ Ostrava:
„My jsme v některých fázích tlačili soupeře servisem, ale nedokázali toho využít. Mnohem nižší úspěšnost jsme měli na útoku, v tom se musíme zlepšit. Prostějov prokázal své kvality a zaslouženě vyhrál.“
Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov
„I když konečný výsledek vypadá jednoznačně, tak se jednotlivé sety lámaly až
ke konci. My jsme zápas urvali hlavně lepším útokem. Z naší strany tam ještě
byly nedostatky, ale celkově holky zvládly utkání velice dobře.“

ZAZN÷LONA
TISKOVCE...

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 1:1, 3:1, 4:2, 4:5, 5:8, 6:10, 9:10, 9:14, 12:15,
13:16, 13:20, 15:20, 17:22, 17:25. Druhý set: 5:0, 5:5, 6:6, 10:6, 10:9,
11:11, 12:12, 12:15, 13:16, 16:16, 17:17, 17:20, 19:20, 19:22, 20:25. Třetí set: 3:3, 6:6, 6:10, 10:10, 12:12, 12:17, 15:18, 16:20, 18:20, 18:25.

Pro venkovní zápasy letošní sezóny mají volejbalistky
vékáčka opravdu mimořádně slušivé růžové dresy.
Však se podívejte na připojenou fotografii. Co říkáte?

Foto: Marek Sonnevend

OBRAZEM
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Zdravotní stav
žen VK je dobrý

RYCHLÝ

Parádní start, z Ostravy dovezen jasný triumf! ZAUJALO

chybovaly a měly tam rezervy. Věřím,
že se postupně během sezóny dokážeme zlepšovat.“
ƔƔ Může vás tenhle dílčí úspěch
podpořit směrem do dalších soubojů?
„To rozhodně. Pokud si utkání správně vyhodnotíme, tak nás pozitivně
nakopne.“
ƔƔ Jak zatím hodnotíte více než dva
měsíce svého prostějovského působení coby letní posila vékáčka?
„Mně se v Prostějově strašně líbí a jsem
tady maximálně spokojená. V týmu

je super, ale vìøím, že dokážeme hrát ještì líp“

speciální přílohu Večerníku s názvem Volejbalovo-basketbalová smeč
vznikly i unikátní společné snímky
krásných sportovkyň VK s borci BK
Olomoucko. Jejich motto? „Společně
bojujeme za své město i region!“
Tak ať se vám co nejvíc daří! (son)

2x foto: Jindąich N÷meéek a Radek Váÿa

ProbĚhlo oficiální focení mládežnic i žen VK

Výběr PVK přitom prošel během léta
velkou personální obměnou. Hráčskou soupisku posílily zejména reprezentační nahrávačka Kateřina Valková
z TJ Ostrava a smečařka Romana
Staňková z Dukly Liberec, dále mladújezdů. Pomohla jak vynikající atmosfé- ší naděje Klára Fomenková, Varvara
ra v mančaftu, tak perfektně doražené Yakushina, Petra Vojíková a Nikola
koncovky setů. Za dobrý vstup do soutěže tak můžu děvčata určitě pochválit,“
vydechl slovenský lodivod s úlevným
úsměvem.
Už v sobotu večer se třemi body na
kontě ale myslel na další pokračování
otevřeného ročníku UNIQA extraligy ČR. Prostějovské ženy ve čtvrtek
11. října od 17:00 hodin přivítají
pražský Olymp, následně je čeká v sobotu 13. 10. ve stejný čas souboj na
palubovce TJ Sokol Frýdek-Místek.
V obou případech tedy potkají papírově slabší soky. „Jenže pořád platí to,
co jsem mnohokrát říkal během minulých týdnů: pro nás žádné utkání nebude ani trochu jednoduché. V současném Vlevo je spoleéná fotografie všech mládežnic VK Prost÷jov, vpravo týmový snímek volejbalových žen vékáéka.
složení musíme ke každému zápasu přistupovat absolutně na maximum a když PROSTĚJOV Každé nové sezóně Nejprve se ve čtvrtek 27. září odpoledne řich Němeček, který měl pořízení snímků
jen trochu polevíme v nasazení či ost- – respektive vstupu do jednotlivých fotily veškeré mládežnické výběry, a to mládežnic vékáčka tradičně na starost.
ražitosti, hned na to doplatíme,“ zvedl soutěží – předchází ve volejbalovém v nově otevřeném Národním sportovním O týden později, tedy ve čtvrtek 4.
Luboš Petráš varovný prst. „Sice máme oddílu VK Prostějov oficiální foto- centru Prostějov. „Dostat tolik děvčat října rovněž odpoledne, se pak fotily
za sebou úvodní výhru, ale je potřeba se grafování všech jeho týmů. Uskuteč- ve stejný čas na jedno místo není jedno- prostějovské volejbalistky věkové kadívat před sebe a jít naplno dál,“ doplnil nilo se i tentokrát a zase bylo jako duché, ale povedlo se,“ oddechl si trenér tegorie žen. V hale Sportcentra DDM
obvykle rozděleno na dvě části.
mladších žákyň a vášnivý fotograf Jind- je zvěčnil Radek Váňa a pro dnešní
důrazně.
Prost÷jovské volejbalistky se v Ostrav÷ radují ze vstupního vít÷zství do nové
extraligové sezóny.
Foto: Marek Sonnevend

www.vecernikpv.cz

nách v obou táborech nehraje nijak zásadní roli. Spíš může být důležité, zda
Olympu nadále bude ze zdravotních
důvodů chybět tvůrkyně hry Valková.
„Každopádně soupeř patří do skupiny týmů, které chtějí v lize bojovat
o přední umístění. V přípravě se mu
docela dařilo a my už zdaleka nejsme
v situaci, kdy bychom si před jakýmkoliv utkáním mohli říct, že bude
lehčí. Právě naopak. Soutěž se hodně
vyrovnala, každý může porazit každého a s tím větším nasazením musíme
do všech zápasů jít. Proti Olympu
samozřejmě taky. V rámci přípravy si
rozebereme jeho hru, důkladně se nachystáme a půjdeme předvést dobrý
volejbal. Nesmíme nic podcenit, chceme navázat na vítězství z Ostravy,“
nadhodil lodivod VK Lubomír Petráš.
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USTÁLY Ve čtvrtek domácí premiéra s Olympem

 k
vecerník

volejbal

íslo
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VÝHODNÉ

I po sobotě platí, že pouze jednou v klubové historii prostějovské ženy prohrály první soutěžní
zápas nového ročníku. Stalo se
poměrem 2:3 před třemi lety
právě v Ostravě, kde druhá taková porážka teoreticky hrozila
omlazenému družstvu VK i tentokrát. Hrozba se však vůbec nenaplnila.
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Je možné, že někdo o kvalitách ženstva VK Prostějov pro čerstvě zahájený
ročník 2018/2019 vůbec nepochyboval a už před jeho startem pevně věřil, že
omlazeně přebudovaný tým obhájkyň mistrovského titulu určitě bude patřit
k tomu nejlepšímu v české extralize.
Já se bez mučení přiznám, že mi taková jistota chyběla. Viděl jsem totiž několik přípravných utkání hanáckého mančaftu, v nichž jeho členky střídaly
kvalitní volejbal s mnohem horším, místy až vyloženě špatným. A to člověka
logicky ovlivní.
Začne pak víc než předtím zvažovat reálné i možné slabiny kolektivu místo
vnímání jeho silných stránek. Menší zkušenosti některých plejerek, větší psychický tlak z nutnosti zvládnout mistráky, různé objektivní nedostatky individuální nebo týmové.
Přesto jsem pro naše holky tipnul konečné druhé místo v elitní soutěži ČR za
favorizovanou Olomoucí, ale současně jsem na úvodní zápas do Ostravy necestoval stoprocentně přesvědčený o vítězství úřadujících mistryň republiky.
Na horké půdě severomoravského oddílu jsem byl po pravdě nachystaný na
cokoliv.
Tím větší byla moje radost z relativně jasného triumfu. Na druhou stranu
konečný výsledek určitě předčil hru, kterou parta okolo kapitánky Horké
u hranic s Polskem předvedla. Místy to pořád drhne, byť už ne tak moc jako
v předchozích týdnech.
Navíc viditelně nervózní soupeřky pomohly nadmíru vysokým počtem svých
vlastních hrubek, včetně nevynucených. Proto bych zdůraznil, aby prostějovská děvčata sobotní povzbuzení příliš nepřecenila a směrem k dalším soubojům zůstala maximálně ostražitá. Jinak může záhy přijít trest.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Helena HORKÁ, univerzálka VK Prostějov

„Abychom neměly před startem extraligy moc dlouhou zápasovou přestávku, tak jsme si
v úterý zahrály ještě jeden přátelák doma s Přerovem. A oproti většině předchozích utkání
během přípravy bylo znát, že šel náš výkon docela nahoru, nedělaly jsme tolik hloupých
chyb. I když záleží taky na výkonu soupeře. Každopádně mám radost, že jsme naše postupné zlepšování potvrdily i v Ostravě a díky tomu zvládly vstup do soutěže. V podstatě
jsme splnily bez větších problémů to, co jsme chtěly. Tedy zahrát dobře a zvítězit za tři body.
Taková výhra – a navíc venku na hřišti nebezpečného soupeře – je na úvod důležitá. První
zápas nové sezóny je vždy nervóznější, ale zvládly jsme to super. Teď je hlavně potřeba pokračovat podobně nebo ještě lépe i dál, v příštích utkáních. Zatím se ukazuje, že pokud se
na hřišti vyvarujeme úplných blbostí, dokážeme předvádět solidní volejbal. Nějaké chyby se
pochopitelně stanou vždycky, ale důležité je nedělat jich moc za sebou a navíc lehkých, zbytečných. Jak proti Olympu, tak ve Frýdku-Místku potřebujeme podat co nejlepší výkony.“
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Samozřejmě to nemusí být nezvratný
trend ani trvalý stav, ale zdá se, že velké výpadky včetně školáckých hrubek už herní projev prostějovských
volejbalistek nesráží dolů v takové
míře, jako během přípravy na aktuální sezónu. V přátelských střetech
se totiž Hanačkám poměrně často
stávalo, že v některých pasážích či
přímo celých setech úplně vypadly
z role vinou jednoduchých minel zejména na přihrávce, ale také v jiných
činnostech. A z toho následně pramenil chaos v mezihře vedoucí k prudkému poklesu týmového výkonu. Již
v úterý během zápasové generálky
proti Přerovu se žádný tak fatální výkyv neobjevil, totéž platilo při extraligové premiéře v Ostravě. Oba tyto
mače měly společné, že se soubor VK
nevyvaroval několika šňůr čtyř inkasovaných bodů za sebou (v jednom
případě maximálně pěti), ovšem výraznější propad nedopustil. A vzápětí se vždy rychle zlepšil. Což je slibně
pozitivní znamení!
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Z VÉKÁČKA ZÁPASU

ŽHAVÁ NOVINKA

Už během přípravy se bulharská posilaa jevila
ě. A při
ve většině přátelských duelů velice slibně.
vůjj pozápasové premiéře extraligové soutěže svůj
tenciál potvrdila. Živelná střeďačka šestkrát
estkrátt
bodově zaútočila s celkovou úspěšností
ostí
zakončení 55 procent, třikrát vítězně
zablokovala a přidala jedno eso, což dohromady dalo solidních 10 dosažených
bodů. A navrch užitečnost +8, nejvyšší
ze všech aktérek ostravského střetnutí. Veroničina komplexnost pomohla
volejbalistkám Prostějova zvládnout
důležitý vstup cenným poměrem 3:0,
proto právě Bezhandolskou oceňujeme
jako nejlepší hráčku vékáčka za první
ostrý týden nové sezóny.
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JEDNIČKA VK PODLE
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V Ostravě totiž chybovaly o poznání méně než
během přáteláků, hodně naopak kazily soupeřky

Pondělí 8. října 2018
www.vecernikpv.cz

společný znak. V klíčových momentech
Hanačky přestaly vyrábět hrubky či nepřesnosti a zapnuly vyšší kvalitu hry, čímž
dostávaly domácí plejerky pod zvýšený
tlak. A právě Severomoravanky pak chybovaly ve značné míře. Což dohromady
vedlo k opakovanému odskočení hostující party do rozhodujících náskoků.
„Bylo vidět, že jde o první extraligové
utkání nové sezóny, oboustranně vládla
nervozita. Na nás se po těch letních změnách projevila hlavně v úvodu, celkově
nám trochu ujel začátek každého setu.
Vždycky jsme se trápili na přihrávce, tím
pádem nefungoval ani útok a soupeřky
vedly,“ popisoval kouč vékáčka Lubomír
Petráš problematické starty jednotlivých

chytila i uklidnila. Pak už se mi hrálo líp,
spadlo mi tam i pár útoků. Člověk si tím
pádem víc věří, celkově mám pocity ze
zápasu pěkné. Samozřejmě nejdůležitější je vítězství.“
YY S ohledem na veškeré okolnosti
je hladký triumf na horké ostravské
půdě možná až nad očekávání...
„Nějaké obavy před vstupem do sezóny asi panovaly, z tohoto pohledu je
jasný výsledek 3:0 v Ostravě skvělý. Na
druhou stranu si myslím, že určitě dokážeme hrát ještě líp než dnes, kdy jsme
hlavně v některých úsecích zápasu dost

4:0

Přes léto posílený přerovský tým sice
v zahajovací části herně vzdoroval,
přesto mělo vékáčko díky dobrému
výkonu od začátku navrch. Rychle získalo čtyřbodový náskok, ten posléze
ještě zvýšilo (16:10). Jediný výpadek
přišel během šňůry soupeře z 19:14
na 19:18, ovšem koncovka opět patřila prostějovské kvalitě – 25:19 a 1:0.
Druhé dějství bylo ještě vyrovnanější. Hosté přitlačili, využívali i nevy-

Marek SONNEVEND

nucených chyb domácího družstva
(především na servisu a v mezihře).
Přesto svěřenkyně Lubomíra Petráše
a Lukáše Mičeka neustále mírně vedly, než na ně zase skočila slabší chvíle
v podobě čtyř inkasovaných bodů za
sebou (z 18:16 na 18:20). Podobně
jako v předchozím setu však na tohle
zaváhání rychle zareagovaly celkovým
zlepšením a závěr měly znovu bezpečně ve své moci – 25:22 a 2:0.
Třetí i čtvrtý díl přátelského mače
dvou hanáckých kolektivů se pak
hodně podobaly. Ovečky Radima
Vlčka vždy nejprve odolávaly (8:6,
respektive 1:3 a 7:7), načež ženy
VK jejich odpor nemilosrdně zlomily dlouhou sérií úspěšných výměn
v jednom postavení. V prvním případě trvala málokdy vídaných jedenáct
bodů na 19:6, v případě druhém osm
míčů v řadě na 15:7. Rozhozené protivnice pak už vůbec nedokázaly čelit
značné převaze pohodově šlapajících
Prostějovanek, které jim nadělily dva
dílčí debakly – 25:9 (3:0) a 25:11,
dohromady 4:0.

Polášková na 60 procent. A po zvládnuté třísetové práci základní sestavy
se od naskočení do duelu v posledním
dějství skvěle chytily i všechny holky
z lavičky, třeba Aneta Weidenthalerová výtečně podávala.
Statistiky z utkání najdete
na straně 2 této knihy C
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„Tenhle zápas jsme odehráli celkově dobře. První dva sety byly poměrně vyrovnané, tam Přerov prokázal svou nebezpečnost v současném složení. A my
jsme si neodpustili dva tradiční výpadky, ale jinak byl výkon mančaftu slušný.
Od třetí sady jsme potom ještě víc zatlačili servisem, který se nám tentokrát
dařil, a soupeř pod zvýšeným náporem podání i kvalitního útoku odpadl. Přes
hladké vítězství jsme se občas dopouštěli lehkých chyb, jež by silnější protivník
víc potrestal. Pozitivní věci však dnes převážily.“

NA

ZAZNLO TISKOVCE...

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

Výborně přitom zahrála zejména Petra Kojdová (19 bodů, užitečnost +16)
a své tradičně odvedla Helena Horká
(14 bodů, +11), ale pochválit tentokrát šlo úplně všechny plejerky úřadujících mistryň republiky. Například
Tereza Slavíková přihrávala na velmi
solidních 61 procent, střídající Lucie

        

PROSTĚJOV Dobrým výkonem
se prezentovaly volejbalistky VK
Prostějov v zápasové generálce na
UNIQA extraligu ČR 2018/2019.
Doma s Přerovem získaly všechny
čtyři odehrané sady, když ve dvou
úvodních rozhodly až lepší koncovkou, zatímco dvě další ovládly drtivým poměrem.

VK PV
V PŘE



3:0 odpověděla na několik otázek YY Nakolik těžké je naskočit do
utkání v jeho průběhu?
Večerníku.
„Úplně jednoduché to není, protože
Marek SONNEVEND člověk ví, že svým příchodem z lavičky
YY Jak vypadalo střetnutí z vašeho musí týmu pomoct a ne situaci ještě
pohledu?
zhoršit. Po téhle stránce cítíte tlak nut„Zpočátku dost nervózní, což zápasy nosti zvednout mančaft, ale zvládnout
prvního kola extraligy bývají. My jsme se to samozřejmě dá.“
si moc nepřihrály ani soupeřky netlači- YY Vám se to tentokrát povedlo, ne?
ly servisem, proto byl úvod slabší. A to „Tak asi jo. (smích) Nejdřív mi to chvíli
se opakovalo i ve druhém a třetím setu. nešlo, cítila jsem větší nervozitu. NaPokaždé jsme však hru postupně zpřes- štěstí se mi pak dostalo na ruce několik
nily, výkon zvedly. A víc předváděly balónů, které jsem zvládla dobře, a těsvůj volejbal. To vlastně rozhodlo.“
mihle přesnými přihrávkami jsem se

     

OSTRAVA Startovací bitvu nového ročníku nejvyšší české soutěže
zahájila mezi střídajícími na lavičce, nakonec se však stala jednou
z klíčových aktérek duelu Ostrava
versus Prostějov. Smečařka hostujícího družstva Lucie Polášková (na
snímku) nejprve na chvíli naskočila
během úvodní sady, poté se na hřiště
vrátila před polovinou druhého dějství. A už v zápasovém dění zůstala
až do konce. Výrazně totiž pomohla
zkvalitnit přihrávku VK, herně se
chytila i jinak. V radosti z vítězství

držnost našeho týmu. Nejvíc bodovaly
předpokládané opory Hela Horká,
Peťa Kojdová a Verča Bezhandolska,
ale svým dílem k prvnímu vítězství přispěly i další hráčky. Například Lucka
Polášková naskočila z lavičky a hodně
pomohla zklidnit do té doby horší přihrávku, načež jsme mohli z přesnějších
nahrávek účinněji zakončovat. Rozhodující bylo, jakým způsobem zejména
mladší holky zvládly nervozitu z premiéry v mnohem zodpovědnější roli. Bez
velkých výpadků a dlouhých bodových

   &£:-;<5:-;

sad. „Naštěstí jsme se pokaždé dokázali
včas zvednout, zpřesnit příjem i celkově
zkvalitnit hru. V porovnání s domácími
jsme dominovali především útokem,
v tom spočíval mezi oběma družstvy
největší rozdíl. A také jsme si v důležitých pasážích pomohli zlepšenou obranou jak na blocích, tak v poli. Odvedli
jsme solidní týmový výkon,“ hodnotil
lodivod prostějovských volejbalistek.
V součtu svěřenkyně Petráše triumfovaly dost vysokým rozdílem, což však
nechtěl přeceňovat. „Je potřeba vidět,
že Ostravanky skutečně moc chybovaly,
i když jsme je k tomu částečně donutili
my svým tlakem. Přesto v našem projevu stále je hodně nedostatků, na jejichž
odstraňování musíme pracovat. A nesmíme se tímhle úvodním vítězstvím
nijak uspokojit. Konečný výsledek totiž
pro nás vyznívá lépe, než jak podstatná
část zápasu vypadala. Na výkonu máme
spoustu co zlepšovat,“ upozornil kouč.
Přesto měl pro své ovečky slova chvály.
„Líbilo se mi kolektivní pojetí a sou-

" @_[ 

Průběh střetnutí ale tak idylický ani pohodový zdaleka nebyl. V prvním setu
protivnice vedly 4:2 a dotáhly na 9:10, ve
druhém dějství měly náskok 5:0 i 10:6,
později na ukazateli ještě svítil stav 17:17.
A rovněž třetí část byla poměrně dlouho
vyrovnaná, konkrétně do skóre 12:12.
Jenže všechny sady zároveň měly jeden

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
ství
pro Večerník

Leccos naznačilo přípravné období,

PROSTĚJOV Reálně hrozily herní potíže a třeba i porážka, místo toho přišlo přesvědčivé vítězství. Volejbalistky VK Prostějov
totiž v sobotním podvečeru na hřišti TJ Ostrava rázně rozptýlily dílčí obavy, které po přípravných duelech plných výkyvů
a chyb panovaly před jejich extraligovým vstupem. Ani zdaleka se tudíž nekonala žádná úvodní ztráta, nýbrž se dostavil
zahajovací úspěch v podobě příznivého výsledku 3:0.


 

PODLE

MILOSLAV BRÉDA
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Prostějov (tok) – Mezi 11. a 12.
kolem F:NL je na programu další reprezentační pauza. Na rozdíl
od té první nemají hráči před
sebou přátelské utkání. „V úterý jeden, středa, čtvrtek a pátek
máme dva tréninky, v sobotu
a neděli mají kluci volno, protože jsme nesehnali žádného
soupeře, který by byl ochoten
hrát. Volno vyplníme tréninkem
a regenerací, spíše dobít baterky.
Ohledně taktiky budeme pracovat až v dalším týdnu před domácím utkáním s Vítkovicemi,“
nastínil nejbližší program trenér
Machala.

V reprezentaèní pauze
pouze tréninky

RYCHLÝ


65

V této minutě naskočil do zápasu
střelec vyrovnávací branky Lukáš
Hapal.




6
MICHAL
TOMA

PROSTĚJOV Nominace reprezentačního výběru České republiky U19 na přípravu s Černou
Horou a Portugalskem je opět i s
Davidem Píchalem. Národní tým
této věkové kategorie má na programu v rámci říjnového programu dva přípravné zápasy.
V prvním z nich se utkají svěřenci
trenéra Jana Suchopárka s Černou
Horou (pátek 12. 10.) a v druhém s

Portugalskem (úterý 16. 10.)
První utkání s Černou Horou se
hraje v Kroměříži, druhé utkání s
Portugalskem ve Zlíně. Obě utkaní mají výkop v 17:00. V neděli 14.
října se taktéž od 17:00 utkají mezi
sebou v Kroměříži celky Portugalska a Černé Hory. K oběma střetnutím byl nominován také stále
ještě sedmnáctiuletý prostějovský
David Píchal.
(red)
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1.SK Prostìjov

Přestožejsmemělivneděliodpoledne
jednání o sestavení radniční koalice,
stačil jsem mezitím i sledovat průběh
našeho zápasu v Táboře. V konečném
součtu budeme asi rádi za bod, utkání
bylo vyrovnané a průběh tomuto
výsledku odpovídal. V Táboře byla
horká půda po všech stránkách, jak
jsem vyrozuměl, i prostředí nebylo
k nám úplně nejférovější. Trenér
chválil hráče za bojovnost a nasazení, takže bod nám určitě sluší.
Velké pozitivum vidím v tom, že už
několikátý zápas po sobě dokázali
zvrátit či aspoň vyrovnat průběh zápasu střídající hráči. Na tomto faktu
se dá stavět. Reprezentační přestávku
jsme chtěli využít k tomu, aby méně
vytěžovaní hráči mohli hrát zápas,
ale termínová listina je náročná a je
možná dobře, že nakonec hrát
nebudeme a tým si bude moci
odpočinout.

FRANTIŠKA JURY

Ze
zápisníku
pøedsedy

Oba gólmani byli ozdobou jinak spíše bojovného utkání. Je
    
      
 !"      !#"
uplatnit bohaté zkušenosti, o šest let mladší Bréda je spíše na startu vrcholové kariéry.
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MILOSLAV
BRÉDA

Už třetí zápas po sobě si nepřipsal čisté konto, to však vůbec neznamená, že by podával
horší výkony. Právě naopak. Slovenský gólman na úrodné Hané pomalu dozrává
a mnohokrát svůj tým v kritických
fázích zápasu podržel. Stejně tak
tomu bylo hlavně v prvním poločase
zápasu s Táborskem. I jeho zásluhou dopadlo utkání solidní remízou.

29

vali kromě Kroupy hlavně Koudelka
se Šteiglem.
Tohle rozestavení, důležité vzhledem
k fyzickým dispozicím hráčů soupeře, vzalo za své ještě před přestávkou.
S nečekanými zdravotními problémy
se přihlásil o střídání právě Martin
Sus. „Museli jsme v 36. minutě střídat
Suse, kterému se točila hlava, což nám
trochu narušilo plány. Chyběl nám
hráč do standardních situací, domácí
to hodně nakopávali, měli hodně centrů a standardních situací. S tím jsme
měli trochu problémy,“ zmínil po zápase trenér Machala.
Domácí šli ovšem brzy po přestávce
do vedení, což tým na chvostu tabulky logicky povzbudilo. Jenže na
eskáčko jako by tuto sezónu nějaké
stresové situace neplatily. Krédem je
trpělivost s tím, že šance a její využití

klikni na

FOTOGALERIE

Tomáš KALÁB

  

Foto: Facebook

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz
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SEZIMOVO ÚSTÍ, PROSTĚJOV
Zápas proti poslednímu týmu tabulky má vždy svá úskalí a Prostějov to v neděli odpoledne v rámci
jedenáctého kola opět poznal na
hřišti Táborska. Domácím šlo o
hodně a průběh zápasu tomu odpovídal. Jihočeši se sice po bezbrankovém poločase dostali do
vedení, dvanáct minut před koncem však Hapal srovnal na konečných 1:1.
Utkání začalo velmi opatrně a v
ospalejším tempu, oba týmy nechtěly udělat chyby, vědomy si důležitosti každého bodu. Po deseti minutách
to přece jen zkusili domácí, Březina
zprava našel Musiola, střelu mířící k
tyči srazila obrana do bezpečí. Pokusy o technické zakončení skončily na

FC TAB
1.SK PV

obou stranách shodně vedle branky.
Po dvaceti minutách se do obvyklého brejku nastartoval Koudelka,
jenže Toma se k míči dostal dřív než
rychlý záložník eskáčka.
V poslední čtvrthodině první půle
přišly gólové šance na obou stranách. Bréda si nejprve poradil s nebezpečnou střelou k tyči, jenže na
dorážku Pfeifera už nedosáhl. Ta
ke zklamání domácích fanoušků
ovšem skončila na břevně! Hosté byli vedoucímu gólu blízko po
rohovém kopu, jenže Toma si poradil jak se sraženým míčem pod
břevno, tak se Žikolovou navštívenkou.
Druhý poločas začal náporem
eskáčka, jeho jediným vyjádřením
byl ovšem Koudelkův pokus mimo
branku. Deset minut po přestávce
po centru ze standardní situace zůstal osamocený Musiol a hlavičkou
přesně trefil k tyči hostující branky
– 1:0!

Statistiky z utkání a výsledkový
servis s průběžnou tabulkou
F:NL najdete na straně 2 této
knihy C

Střelecky to zkoušel i Polák, jenže
mimo. Domácí se snažili strhnout
vítězství na svou stranu, jenže eskáčko se sice nervózně, ale pozorně
bránilo. Dělba bodů tak spravedlivě
odpovídala dění na hřišti.
(tok)

„Začali jsme aktivněji než v Sokolově, tam nám začátek vůbec nevyšel. Měli jsme
několik brejkových situací, ale ty jsme bohužel nedohráli. V obranné fázi jsme ale
obstáli, nedělali jsme takové chyby jako v Sokolově. Domácí měli jednu šanci,
kterou neproměnili. My jsme měli dvě tři situace, které jsme mohli zahrát úplně
do koncovky, ale bohužel se nám to nepodařilo, nebyli jsme dostatečně přesní a
důrazní. V druhém poločase jsme byli více na míči, pak jsme ale dostali gól ze
standardní situace. Museli jsme znovu zvolit riskantní variantu a stáhnout hru
na tři obránce. Vyplatilo se to, Hapal dal gól a zápas skončil myslím spravedlivou
remízou. Jsem rád, že jsme opět neprohráli, otočili jsme zápas, takže se opět projevil charakter týmu. Bod je velmi cenný i z toho hlediska, že jsme jej ubojovali, byl
to bojovný zápas s množstvím soubojů.“

Oldøich Machala - trenér 1.SK Prostìjov:

POHLEDEM TRENÉRÙ

Vedoucí branka domácí uklidnila
a iniciativa zůstala na jejich kopačkách. Šance na dobrý výsledek ale
držel Bréda, který vytáhl perfektní zákrok proti stoprocentní šanci
Frýdka. Domácí vystřídali poprvé
třináct minut před koncem a zadělali
si tak na problém. Prošek si dostatečně neohlídal prostor, čehož využil
Hapal přízemní střelou k tyči Tomovy branky – 1:1!
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Zápas s Táborskem měl trochu smůlu na datum. 7. října, co je na tom
zvláštního, řeknete si? No jo, to by ale nesměly být den předtím komunální a senátní volby. A to je vždy perný den jako pro politiky, tak novináře.
Předseda klubu František Jura tak v době zápasu jednal o schématu nové
radniční koalice, po očku ale sledoval i vývoj zápasu. Do Tábora nakonec
neodcestoval s týmem ani redaktor Večerníku, aby mohl část dne věnovat
i aktuální politické situaci. Sport je přece jen stále zábava, což by se ovšem
v politice věru stávat nemělo.
prostě přijdou. Šance přišla a pro- pochvaloval si kvalitu širšího kádru
měnil ji střídající hráč, čímž začíná Machala.
být Machalův tým pověstný. Že by A ještě v něčem jeho svěřenci na
zázračná trenérova ruka?
podzim dominují. Při letmém po„Musíme tomu pomoci, je ale jasné, hledu na tabulku je zřejmé, že jsou
že vždy je to o štěstí. Několikrát se šampioni v počtu remízových utkánám to podařilo, teď Hapal, před- ní. Pět na kontě jich nikdo nemá,
tím Šteigl, Fládr. Jsem rád, že když i když další půltucet má čtyři remízy.
střídající hráči přijdou na hřiště, že V dalším domácím utkání po repremají kvalitu a týmu dokáží pomoci,“ zentační pauze to bude chtít doma
brát všechny body, aby se počet výOBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019
her a remíz aspoň srovnal.
V průběžné tabulce po 11. kole je
1.SK Prostějov stále na sedmém
místě, od barážových pozic jej dělí
pětibodové manko, od sestupových příček jednou tolik. V příštím kole hostí svěřenci trenéra
Machaly Vítkovice a hrát se bude
až v sobotu 20. října.

Při víkendovém výjezdu do jižních
Čech zvolil realizační tým podobné aranžmá, jako v případě utkání
v Českých Budějovicích. Výprava
odcestovala v neděli kolem osmé
hodiny ranní, do místa zápasu přijela
na oběd a hráči měli k dispozici pokoje pro regeneraci po náročnějším
přesunu. K utkání byli v zásadě připraveni všichni hráči, ale zdravotní
potíže stále trenéru Oldřichu Machalovi zasahují do plánů.
Zahajovací sestava byla totožná s tou
z druhého poločasu domácího utkání proti Pardubicím s tím rozdílem,
že místo Hapala hrál Šteigl. Hapal
byl připraven na střídání a jeho chvíle v zápase teprve měla přijít.
Zadáním dne bylo vyhnout se podobným minelám jako v posledním
venkovním utkání v Sokolově. Proto
vyztužená defenziva, kdy stopery
Schustera s Janíčkem jistil defenzivní
záložník Sus. Hru dopředu obstará-

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Před další reprezentační přestávkou svedlo
11. kolo Fortuna:národní ligy
prostějovské fotbalisty k zápasu s poněkud překvapivě
posledním týmem tabulky.
Na utkání s Táborskem nemají ti, kteří je zažili před dvěma
lety, zrovna dobré vzpomínky.
A leccos naznačovalo, že utkání s tímto soupeřem se prostě
nevyznačují nejférovější atmosférou.
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Před reprezentační přestávkou zůstává eskáčko sedmé

výsledkový servis / tenis

REMÍZOVÍ KRÁLOVÉ

letos slavíme jubileum...

VEČERNÍKU

OBMĚNĚNÉ VOLEJBALISTKY PREMIÉRU HRÁČ
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Tip

Jiskra Brodek u

Tip
Veèerníku:

POØADÍ KANONÝRÙ

připravila sportovní redakce Večerníku

Pondělí 8. října 2018
www.vecernikpv.cz

2:1
činil a svými průniky nadělal obráncům několik nových vrásek. Svoje sólo
od půlky hřiště ale zakončil těsně vedle
brány. Do velké šance se dostal znovu
také Kolář, ale tváří v tvář Drčkovi zklamal v zakončení. Obrat nakonec přišel
v 54. minutě. Hrající trenér Brodku
Müller parádně zatočil volný přímý
kop před branku, kde si po hlavičkovém souboji nešťastně srazil do vlastní
sítě Baránek. Domácí pak chtěli svoje
vedení potvrdit třetím gólem, v zakončení jim ale chyběly přesnost a důraz.
Hosté v závěru ještě napnuli všechny
síly a pokusili se o vyrovnání z několika rychlých brejků, které ale byly
obranou Brodku zastaveny. Tři body
do celkového zúčtování si tak připsali
domácí a mohli vítězství oslavit svým
klasickým pokřikem v šatně.
Statistiky z utkání najdete
na straně 2 této knihy C
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Patrik MÜLLER – TJ Jiskra Brodek u Konice:
„Do zápasu jsme nevstoupili vůbec šťastně a soupeř
nás hned potrestal gólem. Zápas probíhal vyrovnaně
a nám se do poločasu podařilo srovnat skóre. Řekl
bych, že ani z jedné strany to nebylo nejlepší utkání,
každopádně tři body do tabulky se určitě počítají a pro
morálku je vítězství dobré. Celkově s výkonem spokojený nejsem, ale kluci to vybojovali, takže je v šatně
také pochválím.“ (úsměv)

Miroslav KRUTOVSKÝ – Sokol Vícov:
„Utkání jsme zahájili výjimečně dobře a ujali se vedení. Bohužel během vedení jsme ztratili iniciativu, nedrželi jsme míč
a zbytečně jsme šli po druhé žluté do deseti. To byl nepochopitelný faul našeho útočníka na brankáře Brodku. Myslím ale, že
i když soupeř měl o jednoho hráče navíc, hra probíhala pořád
stejně. Nebyl to fotbal valné kvality, musím říct. Nám se pak už
nepovedlo vytvořit si větší šance a korigovat výsledek. Prohra
mě mrzí hlavně proto, že jsme vedli a zápas ztratili.“

Pozápasové hodnocení trenérù

krásný centr za obranu Svoboda a našel
dobře nabíhajícího Koláře, jehož náběh
Vícovští absolutně nezachytili a domácí
forvard tak měl lehkou práci s přehozením brankáře Drčky – 1:1. Špatný konec
poločasu vyvrcholil vyloučením Plisky
po druhé žluté kartě za hrubý faul už ve
41. minutě. Hosty tak čekal celý druhý
poločas v deseti lidech.
A početní převaha byla hned od prvních minut znát. Aktivní domácí využívali krajních prostorů a zejména
Zdeněk Koudelka se na levé straně

BRuK
#9EH

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz
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VIDEO & FOTOGALERIE

FK Skalka 2011
Sokol Čechovice B

(2:2)

4:3

(0:0)

2:1

(3:1)

6:1

Branky: 37., 57. Gryc, 14. Němec
z penalty, 25. Tyl, 60. Abrahám, 72.
Fojt – 43. Šnajdr. Rozhodčí: Kropáček – Novák, Slabý. Žlutá karta: 14.
Vodák (U). Diváků: 40.
Horní Štěpánov: Suchý – Sígl, Ščudla, Gross, Klimeš (55. Meluzín) – Bašný (83. Červinka), Němec, Tyl, Rychnovský – Fojt, Gryc (60. Abrahám).
Vedoucí: Adolf Langer.

TJ Horní Štěpánov
Sokol Určice B

Branky: 53. a 60. Fiferna – 85. Václavík. Rozhodčí: Němec - Wieser, Budaj. Žluté karty: 80. Valach – 38. Kratochvíl, 75. Václavík, 80. Blumenstein,
88. Rochla. Diváků: 65.
Držovice: Menšík – Apalovič (75.
Budaj), Valenta, Štverák, Valach (84.
Štěpánek) – Šťastný, Fiferna, Chubyk
(55. Nováček), Furmantes, Srbený –
Zahradníček. Trenér: Jindřich Skácel.
Dobromilice: . Trenér: Michal Rochla.
Pohledem trenérů:
Jindřich Skácel: „Velice nepříjemný
a silový soupeř. První poločas byl naprosto vyrovnaný. Druhý poločas už
byl lepší a zápas z naší strany rozhodl
Fiferna dvěma identickými góly. Soupeř pak už jen ke konci zápasu výsledek korigoval.“
Michal Rochla:
S trenérem se bohužel nepodařilo telefonicky spojit.

TJ Sokol Držovice
FC Dobromilice

Pohledem trenérů:
Karel Vlach:
S trenérem se bohužel nepodařilo telefonicky spojit.
Zdeněk Oulehla st.
S trenérem se bohužel nepodařilo telefonicky spojit.

(0:1)

3:1

Branky: 63. Hradil, 66. Konupka, 72.
Dostál – 36. Matoušek. Rozhodčí:
Krátký – Mašek, Kašpar. Žluté karty:
64. Coufalík – 75. Hanák. Diváků: 105.
Vrchoslavice: M. Jurčík – Trávníček,
Kankovský, Coufalík, Holub – Dostál,
Fialka, Horák, Machálek (70. R. Jurčík) – Konupka (78. Ruber), T. Hradil. Trenér: Miroslav Panáček.
Brodek u Prostějova: Dorschner –
Zatloukal, Stejskal, Hanák, Selucký
(71. Crhonek) – P. Matoušek, P. Soldán, Typner, R. Soldán – J. Matoušek,
Müller. Trenér: Tomáš Bureš.
Pohledem trenérů:
Miroslav Panáček: „V prvním poločase jsme neproměnili spoustu šancí,
což se nám vymstilo, protože se podle
pravidla ‚nedáš – dostaneš‘ soupeř
ujal vedení. Nevycházela nám finální
fáze, do druhého poločasu bylo třeba
především hru uklidnit. Začali jsme
hrát svoji hru, dvěma slepenými góly
otočili stav utkání, soupeř v koncovce
fyzicky odpadl.“

Sokol Vrchoslavice 1946
SokolBrodekuProstějova

Určice B: Pokorný – Kadlec (46. Berčák), Bureš (75. Hudský), Vodák, Grulich – Šnajdr, Hanzelka, Nakládal (67.
Čajan), Pospíšil (69. Hýbl) – Kouřil,
Antoníček. Trenér: Karel Vlach
Pohledem trenérů:
Adolf Langer:
Z rozhodnutí klubového vedení se vedoucí mužstva k utkání nevyjadřuje.
Karel Vlach: „Byli jsme připravení
hrát ze zajištěné obrany, což se nám
zpočátku dařilo, dostupovali jsme soupeře a byli za balónem. Pak jsme ovšem
vyrobili zbytečnou penaltu a soupeř
nás začal přehrávat svojí jednoduchou
hrou. Snažili jsme se o kombinační fotbal, jenže když o poločase prohráváte
1:3, už s tím na malém hřišti, jako ve
Štěpánově mají, moc nenaděláte.“
(0:4)

0:7

Branky: 7., 38. a 52. Špička, 1. a 37.
z penalty Musil, 71., 72. Stejkora. Rozhodčí: Zika – Hubený, Dömisch. Žluté karty: 36. Krajíček – 25. Oulehla,
85. Flajzar. Diváků: 70.
Výšovice: M. Škop – Obručník, Pelikán, Krajíček, M. Okleštěk (61. F
Okleštěk) – Baterdene, Křivinka, Dostál, Krčmář – Fildán, Olbert (81. Dudík). Vedoucí mužstva: Michal Dudík.
Nezamyslice: Buriánek – Ošťádal,
Lakomý, Hájek, Machálek – Stejkora
(75. Flajzar), Špička, Přidal, Oulehla –
Musil, Dostalík (65. Majer). Vedoucí:
Vlastimil Michlíček.
Pohledem trenérů:
Michal Dudík: „S nadsázkou se dá
říci, že nejlepší výkon dnes podali
u udírny a v bistru. Když prohráváte ve
dvacáté sekundě po hrubé chybě 0:1,
těžko lze od zápasu čekat pozitivní výsledek. Výkon hráčů se nedá hodnotit,
každý si jej musí přebrat v hlavě, chceme-li do budoucna hrát důstojnou
roli.“
Vlastimil Michlíček: „V zápase nám
vycházelo úplně vše, už v prvních minutách jsme dali dva góly a pak už nám
tam padalo všechno. Soupeř bojoval,
ale nám dobře zachytal brankář. Kdyby si kluci v posledních dvaceti minutách nezačali s míčem víc hrát, mohl
být výsledek ještě výraznější.“

FK Výšovice
Haná Nezamyslice

Michal Jelínek: „Sešla se nám termínově utkání hlavního týmu i rezervy,
ale podařilo se nám hráči pokrýt obě
utkání. V prvním poločase jsme se
soupeřem drželi krok a dostali se do
vedení, po přestávce nás domácí začali
přehrávat ve všech herních činnostech.
Obrat v utkání jsme domácím hodně
usnadnili našimi individuálními chybami. Domácí se prosadili kvalitou,
čemuž dopovídá výsledek.“

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

Jakub
ČERMÁK
Pravděpodobně jedno z posledních
teplých a slunečných odpolední připravilo pro hráče i diváky ideální fotbalové
podmínky. Nicméně pro domácí hráče
i fanoušky začalo hodně přituhovat už
ve třetí minutě. Do vedení se totiž dostali hosté díky pohotovému zakončení
Bernarda Boše a domácí jako opaření se
mohli zlobit jen na sebe - 0:1. I po gólu
zůstali hosté opticky aktivnější, měli více
v držení míč a dokázali plynule přecházet do útoku. Obrana Brodku se ale už
nenechala nachytat v nedbalkách, právě
naopak. Domácí pomalu převzali iniciativu a chtěli s výsledkem něco udělat.
Hra se ale bohužel pro nějakou dobrou
kombinaci stále přerušovala častými
a hlavně tvrdými fauly. Fotbalisté Vícova
až příliš často tahali za záchrannou brzdu,
což sice útok soupeře zastavilo, ale také to
bylo několikrát oceněno žlutou kartou.
Brodečtí od Konice se ale vyrovnání
přece jen dočkali. Ve 37. minutě poslal

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

BRODEK U KONICE Desátým kolem pokračoval uplynulý víkend
Okresní přebor-II. třída OFS Prostějov. V sobotním programu přivítal
Brodek u Konice na své půdě sokoly zVícova. A hned od začátku utkání bylo živo, když se hosté dostali do vedení a zmrazili tak domácí hráče i fanoušky. Hosté se ale, dá se říct, připravili o body sami. Nejprve si
nechali dát až příliš lehce vyrovnávací gól, načež se poté vlastní nerozvážností dostali do početní nevýhody ještě před koncem poločasu.
Pak už byla jen otázka času, kdy domácí jednoho hráče navíc v poli
využijí, což se také stalo. A výsledek si už do konce zápasu pohlídali. Na
zápas se Večerník podíval v rámci své pravidelné reportáže.

Hosté odehráli celý druhý poločas v deseti a bylo to znát

BRODEK U KONICE OTOČIL PROTI VÍCOVU

2.5(61«3ą(%25SRGOXSRX9HêHUQËNX

milujeme vecerník


Konice
4:1
Branky: 25. Slamenec, 41. a 66. Filka,
V souboji dvou Brodků by měl tahat za delší konec ten mající výhodu domácího prostředí. Jiskře se venku vůbec nedaří a Sokol může v posledních 60. Pinkava – 19. Frys, 29. Naicler, 87.
Foret. Rozhodčí: Mlčoch – ProcházVS. týmu.
utkáních stavět na soudržnosti
Tip
ka, Hyžďák. Žluté karty: 89. Šobr.
Veèerníku:
xx ] "  ;+¥
Diváků: 70.
Šlágr kola. Tištín doma body nerozdává, zatímco Vrchoslavice
1:2
Skalka: A. Glouzar – Slamenec, Karáv dosavadním průběhu jen jednou prohrály. Na specifickém posek, Sedlák (46. Spisar), Petržela – Filvrchu jim kombinační převaha nemusí být moc platná, domácí zavřou obranu.
ka, M. Glouzar, Hýžďal (79. Donát),
Chytil (86. Svozil) – Bartoník, Šimek
(53. Pinkava). Trenér: Roman Pinkava.
1. Jan Studený (Sokol Vrahovice)
10 Čechovice B: Zapletal – Šťastný,
2. Libor Němec (TJ Horní Štěpánov)
9 Naicler (46. Kravák), Šobr, Začal – FoPetr Zahradníček (TJ Sokol Držovice)
9 ret, Vybíhal (83. Meixner), Rozehnal
(46. Němeček), Frys – Hodulák, Wol4. Jakub Špaček (FC Dobromilice)
8 ker. Trenér: Rudolf Valný.
Karel Gryc (TJ Horní Štěpánov)
8
Pohledem trenérů:
6. Miroslav Musil (Haná Nezamyslice)
7 Michal Pinkava: „Jsme hlavně rádi
Borja Solano Valina (TJ Sokol Držovice)
7 za tři body. Zbytečně jsme dostávali
Pavel Foret (Sokol Čechovice B)
7 laciné góly. Ve druhém poločase jsme
prostřídali, byli jsme lepší, ale nakonec
Lukáš Fiferna (TJ Sokol Držovice)
7
jsme se o body ještě strachovali. Kaž10. Tomáš Hradil (Sokol Vrchoslavice 1946)
6 dopádně tři body se počítají a příští
Bernard Bošek (Sokol Vícov)
6 kolo je musíme potvrdit v DobromiRadek Soldán (Sokol Brodek u Pv)
6 licích.“
13. David Abrahám (TJ Horní Štěpánov)
5 Rudolf Valný:
Svatopluk Bukovec (Sokol Vrahovice)
5 S trenérem se bohužel nepodařilo telefonicky spojit.
Vojtěch Vávra (Sokol Vícov)
5
Lukáš Konupka (Sokol Vrchoslavice 1946)
5 Sokol Vrahovice
5:2
(1:0)
17. Martin Dostál (Sokol Vrchoslavice 1946)
4 TJ Tištín
Patrik Richter (FC Dobromilice)
4
Branky:
10.
Prucek,
47.
Kučera,
49.
Jakub Kratochvíl (FC Dobromilice)
4
Jakub Mojtek (TJ Tištín)
4 Pořízka, 52. Studený, 78. Petík – 67.
Návrat, 75. Stančík. Rozhodčí: Milar
Jiří Fojt (TJ Horní Štěpánov)
4
– Protivánek, Řezníček. Žluté karty:
Jiří Karásek (FK Skalka 2011)
4 bez karet. Diváků: 89.
Kristián Koukal (FK Výšovice)
4 Vrahovice: Krč - Vitásek, Olejník, Po24. Jan Bartoník (FK Skalka 2011)
3 řízka (64. Kratochvíl), Prucek - BukoStanislav Filka (FK Skalka 2011)
3 vec, Dvořák, Kučera, Varga - Studený,
Zdeněk Fildán (FK Výšovice)
3 Alexy (31. Petík). Trenér: Jan Dvořák.
Zdeněk Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
3 Tištín: Koutský – Cetkovský, R. Návrat, J. Hanák, Rehák – R. Návrat,
Petr Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
3
Bosák, Stančík, Blumenstein – MojDavid Kolář (Jiskra Brodek u Konice)
3 tek, P. Hanák. Trenér: Zdeněk OuJan Typner (Sokol Brodek u Pv)
3 lehla st.

VS.
Sokol Brodek u Pv

Tip
VS.
] x]\
 
Vícovu se v posledních zápasech zrovna nedaří a Držovice mu Veèerníku:
los nepřihrál zrovna v pravou chvíli. Na druhou stranu každá série
2:2
jednou končí.

Tip
FC Dobromilice VS. FK Skalka 2011
Pokud bychom se orientovali pouze podle dosud odehraných Veèerníku:
3:2
zápasů, neměly by Dobromilice na domácím trávníku zaváhat.
Jsou jasným favoritem utkání.

VS. _' 
]^" 
Tip
Kdo se chytne v konfrontaci dvou sousedů na dně tabulky? Vý- Veèerníku:
šovice prožívají herní krizi a zvenku ještě nepřivezly ani bod, za3:1
tímco rezervě Čechovic se nedaří odlepit ode dna tabulky. Teď,
nebo nikdy!

Haná Nezamyslice VS. TJ Horní Štìpánov
Tip
Shodou okolností oba týmy v minulém kole zažily vysoká vítěz- Veèerníku:
ství, zejména Hané to mohlo zvednout sebevědomí. Horní Ště3:4
pánov ovšem umí svým jednoduchým fotbalem udolat každého.

Rezerva Určic neprožívá dobrou výsledkovou sezónu, přestože Veèerníku:
se snaží o atraktivní fotbal. Doma se jí nepříliš daří, což ovšem pla2:1
tí i o venkovních zápasech lepšících se Vrahovic.

aneb Večerník předpovídá
Sokol Urèice B VS. Sokol Vrahovice

PROGNÓZA NA 11. KOLO

Když dáte ve třetí minutě vedoucí branku, máte našlápnuto k pohodovému průběhu utkání. Jako vždy ale závisí na přístupu hráčů. Když si
nepodržíte iniciativu a přenecháte aktivitu soupeři, navíc se ještě pošlete
do deseti kvůli zbytečnému faulu, pak dopadnete stejně jako Vícov
v Brodku u Konice. Vlastní vítězný gól je už jen důsledkem vlastní nemohoucnosti. Pozdě pak litovat dobře rozehraného mače.

SOKOL VÍCOV

SM LÍK

KOLA

Někdy vám prostě vyjde, na co sáhnete, zatímco soupeři by vyrostl i trpaslík. Tak přesně tento zápas viděly v neděli Výšovice, kde podle vyjádření
domácích fungovaly bezchybně pouze udírna a bistro. Jenže když dáte
první gól už po pár sekundách hry a další po sedmi minutách, jsou karty jasně rozdané. Haná si mohla s chutí zastřílet a ke konci ještě trochu
pošetřit nešťastného, i když stále bojujícího soupeře.

HANÁ NEZAMYSLICE

ŠAMPI N

KOLA

C06

PROSTĚJOV Prvoligová tabulka se
po jedenácti kolech zase nevídaně vyrovnala, vždyť vedoucí České Budějovice a desátý Havířov dělí pouhých
pět bodů! A prostějovští hokejisté
v pokračování téhle výsledkové rulety momentálně míří na dva soupeře
postavené vůči jejich osmé pozici
o něco níž.
Ve středu 10. října od 18.00 hodin Jestřábi přivítají na svém ledě Horáckou

Slavii Třebíč. Ta je aktuálně jedenáctá
a nasbírala 14 bodů, tedy o tři méně než
borci LHK. Přesto pozor na ni, neboť
naposledy přemohla České Budějovice
4:3 po nájezdech. Na druhou stranu
venku padla farma extraligové Komety
Brno čtyřikrát za sebou a uspět dokázala pouze v úvodním vystoupení na
kluzišti Ústí nad Labem. Navíc v minulém ročníku Hanáci ovládli tři ze čtyř
vzájemných duelů, zatímco v letní pří-

pravě to proti SK měli zcela vyrovnané
(3:2 a 2:3).
V sobotu 13. 10. od 17.00 hodin pak ptačí dravce čeká střetnutí 13. kola Chance
ligy 2018/19 na zimáku HC Stadion
Litoměřice. Tento klub už druhým rokem po sobě funguje jako „česká Dukla“,
kde se sdružují mladí tuzemští plejeři
s výhledem prosadit se do juniorských
reprezentací ČR. Bez ohledu na tenhle
projekt si kolektiv zatím vede dost solid-

1. Divíšek (Prostějov) 15 (7+8),
2. Pechanec (Vsetín) 15 (5+10), 3.
Pekr ( Jihlava) 14 (9+5), 4. Jonák
(Vsetín) 14 (7+7), 5. Rob (Vsetín)
14 (7+7), 6. Kloz (Litoměřice) 14
(5+9), 7. Račuk (Prostějov) 14
(4+10), 8. Nouza (Prostějov) 13
(6+7), 9. Melka (Ústí) 13 (6+7),
10. Korkiakoski (Litoměřice) 13
(2+11).
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1. Pekr ( Jihlava) 9, 2. Žálčík (Prostějov) 8, 3. Divíšek (Prostějov) 7,
4. Rob (Vsetín) 7, 5. Jonák (Vsetín)
7, 6. Dostálek ( Jihlava) 7, 7. Nouza
(Prostějov) 6, 8. Melka (Ústí) 6, 9.
Anděl ( Jihlava) 6, 10. Klíma (Kadaň) 6.
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Nikdo jiný pro nás nic
významného neudělal!
Snad kromě planých či
nepravdivých proklamací...

Výrok:

Tolik kanadských bodů za sedm
gólů a osm asistencí posbíral nejproduktivnější Jestřáb tohoto
prvoligového ročníku Tomáš Divíšek, jenž díky tomu vede v dané
statistice průběžné pořadí celé
soutěže. Devětatřicet let věku mu
evidentně není na překážku.

15

C11

triumf 5:0. Tři získané body proti čtvrtému celku prvoligové tabulky a navrch udržené čisté konto, to byla pro
zkušeného gólmana skvělá středeční
vizitka.
yy Jak složité bylo uhájit nulu?
„Těžké to bylo, Havířov hrál dobře. Chvílemi dost tlačil a definitivně se o výsledku
rozhodlo až deset minut před koncem.
Kdybychom za stavu 2:0 inkasovali, byl
by zbytek utkání asi mnohem složitější.
Takhle kluci suprově dali tři góly rychle za

sebou na 5:0, tím pádem už nebylo co řešit. Konečné skóre však moc neodpovídá
průběhu zápasu, který byl docela vyrovnaný. Rozhodovaly naše slepené trefy.“
yy Co měli hosté nejnebezpečnější?
„Určitě přesilovky. Vytvářeli si při nich
tlak, často stříleli a snažili se dorážet. Nejvíc těžších situací jsem musel řešit asi ve
druhé polovině prostřední třetiny a potom v úvodu třetí části. Naštěstí mi kluci
pomohli výbornou obranou, celkově to
tak dobře dopadlo.“

4:5

ÚSTÍ NAD LABEM, PROSTĚJOV
Podruhé za sebou nasázeli prostějovští
hokejisté pět branek, ovšem v sobotním duelu 11. kola Chance ligy to na vítězství stačilo jen tak tak. Na ledě HC
Slovan Ústí nad Labem se gólově činili
i domácí a po divácky atraktivní přestřelce se tudíž zrodil divočejší výsledek
4:5.
Hostům se vyplatil aktivní vstup do
utkání. Brzy měli k dispozici jednu přesilovku a krátce po ní druhou, která vedla
k využití. V 7. minutě bek Foltýn napřáhl
od modré, mladý strážce tyčí Groh (ještě
na jaře ve službách LHK) nestihl zasáhnout – 0:1. Zanedlouho sudí neuznali
Hanákům druhou trefu kvůli postavení
útočícího hráče v brankovišti, načež měli
dvě obří šance Severočeši. Melkovo sólo
však vychytal Neužil a Pšenička zakončil
trestné střílení ranou vedle. Další příležitost Melky ve 13. po individuálním
průniku zmařil Neužil tím, že mu holí

HC ÚNL
LHK PV

vypíchl puk. O půldruhé minuty později trefil Nouza z levé strany bližší tyčku
a v 16. Jestřábi zvýšili náskok zásluhou
úspěšné dorážky Karpova z velkého závaru – 0:2. Pouhých devatenáct sekund
před první přestávkou ale Ústečtí proměnili početní výhodu, když Vágner
švihem zpoza kruhů využil zakrytého
výhledu Neužila – 1:2.
Jenže sotva se oba týmy vrátily z kabin na
kluziště, vedli draví ptáci opět rozdílem
dvou kusů. V čase 20.25 Mikliš místo střely
od modré nahrál k pravé tyči Nouzovi, jenž
zavěsil do odkryté svatyně nad přesouvajícím se Grohem – 1:3. Co víc, za dvě minuty Prokeš vybojoval u zadního mantinelu
kotouč, okamžitě jej poslal před Groha najíždějícímu Venkrbcovi a ten zblízka vymetl levou šibenici – 1:4. Bohužel slibně velký
náskok Prostějované neudrželi. Ve 28. výběr HC znova zužitkoval přesilovou hru
tím, že křížný pas Vrdlovce nechytatelně
poslal zprava pod víko Melka – 2:4. A byť
Březák po půlce zápasu zahodil samostatný nájezd minutím klece, dostali se domácí
na jednogólový dostřel. V 36. minutě platilo: další přesilovka a další přesný zásah,

„Pojali jsme to spíše ofenzivně než defenzivně, na rozdíl od minulého zápasu s Havířovem. Proti tomu jsme hráli výborně z obrany, zatímco tentokrát víc do útoku. Pozitivní
je, že jsme znovu získali tři body, navíc venku. Ale jak říkám, naše hra byla spíš atak než
defenzivní.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

„Musíme hrát disciplinovaně. Nemůžeme vstoupit do utkání a mít během prvních pěti
minut dvě vyloučení. Samozřejmě jsme hned dostali gól a na nedisciplinovanost pak dopláceli celý zápas. Sice se nám dařilo opakovaně vracet do hry dotahováním vícególové
ztráty, ale na body to logicky nestačilo.“
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neboť Vrdlovcova zamýšlená přihrávka
se štěstím prošla rozklekem Neužila až do
sítě – 3:4.
Příští oslabení zkraje třetí části hanácká
letka naštěstí přežila, aby v 50. při vlastní
přesilovce popáté udeřila. Po obléhání soupeře v útočném pásmu se puk odrazil na
pravý kruh k Nouzovi, který ze své tradiční
palebné pozice nezaváhal – 3:5. Ovšem
pouhých čtyřiačtyřicet vteřin nato Slovan
zase kontroval díky T. Jandusovi a jeho podobné jedovce též z pravého kruhu – 4:5.
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do týmové kasy zaplatím. Takhle to chodí
všude, já rád přispěju.“
yy Berete pozitivně své střídavé starty
za Jestřáby v Chance lize?
„Rozhodně jo. Ve Zlíně se teď do brány
moc nedostanu, Sedlo (Jakub Sedláček
- pozn.red.) chytá výborně. Proto jsem za
každou pozvánku do Prostějova rád a dá
se říct, že vždycky čekám, jestli přijde.“
yy Jste už dopředu domluveni na konkrétní duely, nebo se vše řeší operativně zápas od zápasu?
„Určitě platí ta druhá varianta. Před každým utkáním Prostějova záleží na situaci
tady, stejně jako na našem programu ve
Zlíně, a podle toho se zdejší vedení rozhoduje, jestli mě povolá.“
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yy Zdálo se mi, že jste kvůli clonám
protihráčů před bránou často neviděl
rány od modré. Bylo to tak?
„Je pravda, že jsem asi čtyřikrát neviděl
při střelách soupeře vůbec nic. Havířovští
hráči tam dobře clonili a to pak gólman
potřebuje štěstí, aby ho puk buď trefil,
nebo šel mimo. Já takovou kliku dnes
měl.“
yy S týmem Prostějova netrénujete,
vždy jen přijedete na vlastní střetnutí. „Před zápasem si řekneme, jak bychom
Jak potom funguje spolupráce s beky? chtěli hrát, a od začátku utkání to pak zkoušíme. Když všechno vychází, pokračujeme
tak, jakmile se něco nepovede, musíme si
to hned říct a reagovat. Jde o takové řešení
metodou pokus – omyl.“ (smích)
yy Tentokrát vše fungovalo vzhledem
k vítězství 5:0 dobře, ne?
„Tak určitě. (opět se směje) Defenziva
nám fungovala a nedostali jsme ani gól,
takže super.“
yy Spoluhráči při odchodu z ledu do
Co zbytek dramatu? Elhákáčku pomohl šatny vykřikovali, že to po premiérodlouhý trest 2 + 2 minuty pro Melku za vém soutěžním shutoutu za LHK buvysokou hůl, ačkoliv tuhle početní převahu dete mít hodně drahé. Co očekáváte?
utnul v čase 57.33 zbytečným vyloučením „Zatím přesně nevím. Ale kluci mi to urDivíšek. Polabští se pak minutu před kon- čitě spočítají a v kabině rádi oznámí, kolik
cem normální hrací doby odhodlali k power play šest na čtyři, leč vůbec k ničemu
nebezpečnému nevedla. Jestřábi alespoň
klíčový závěr dobře ubránili.
(son)
Statistiky z utkání, výsledkový servis
a průběžnou tabulku najdete
na straně 3 této knihy C
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úspěšně. Nejenže je třetí v průběžné tabulce kanonýrů, navíc vévodí
celkovému pořadí v kanadském
bodování! To je přitom tak našlapané a vyrovnané, že ač jeho týmový
parťák Marek Račuk nasbíral o jediný bodík méně, figuruje zatím „až“
sedmý. O další bod zpět drží Tomáš
Nouza osmé místo, zatímco ve střeleckém žebříčku se už propracoval
na sedmou pozici. A pozor, prostějovský snajpr Lukáš Žálčík pronásleduje vedoucího Matěje Pekra ze
druhé příčky.
(son)

  

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Na moravské derby
s havířovským AZ povolal kouč Jestřábů mezi tyče brankářskou dvojku
extraligového Zlína. A vyplatilo se,
Tomáš Štůrala s pomocí lépe fungující
prostějovské obrany vychytal hladký

|Q5 

PROSTĚJOV Za deset odehraných
zápasů Chance ligy 2018/19 nasázeli hokejisté LHK Jestřábi Prostějov již úctyhodných jednačtyřicet
gólů. Nejenže tím mají v průměru
dosažených branek druhou nejlepší ofenzivu soutěže, ale navíc se
někteří produktivní hráči logicky
pohybují v popředí individuálních
statistik. Stejně jako v minulých sezónách.
Korunu krále střelců druhé nejvyšší
soutěže ČR obhajuje z loňska Tomáš Divíšek. A nutno říct, že zatím
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ně, na deváté příčce má stejný zisk jako
Jestřábi (17). A čerstvě porazil hned
dvakrát za sebou Přerov v unikátním domácím dvojboji poměrem 4:1 a 4:3! Ani
elhákáčku se na Severočechy dlouhodobě moc nedaří.
Bilance vzájemných utkání z minulé
sezóny: Prostějov – Třebíč doma 9:0
a 4:1, venku 3:1 a 2:4. Prostějov – Litoměřice doma 1:4 a 3:1, venku 3:2p a 1:3.
(son)

Ve středu doma s Třebíčí, v sobotu do Litoměřic
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hodně gólů. A pozitivní je, že jsme
i v takové přestřelce dokázali uspět,
přivézt tři cenné body. Venku jsme doteď vyhráli jedině v Praze na Slavii, pro
větší sebevědomí týmu jsou vítězství
z kluzišť soupeřů důležitá,“ zdůraznil
Jiří Vykoukal.
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JESTŘÁB PODLE

lední hokej

-

Zkraje této sezóny měli prostějovští
muži problémy s bráněním přesilovek soupeřů. A během sobotního
střetnutí na severu Čech tahle hrozba znovu ožila. Tým LHK hrál šest
oslabení a hned třikrát v nich inkasoval, což je pouze padesátiprocentní
úspěšnost.

 
v Ústí

Premiérově v aktuálním ročníku
Chance ligy se Jestřábům podařilo neinkasovat v utkání žádnou
branku. Stalo se 3. října doma proti
Havířovu a nutno říct, že Hanáci
v tomhle duelu skutečně bránili
nejlépe ze všech dosavadních bitev
2018/19.
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Ve výtečně zvládnutém derby
s Havířovem byla hezká většina
z pěti nasázených tref, ale jedna
ty ostatní ještě trochu předčila.
Šlo o akci ze 49. minuty, kdy Tomáš Divíšek v přesilovce přihrál
doprava jmenovci Nouzovi, ten
chvíli podržel puk, následně ho
vrátil do jízdy kolegovi a hokejový bard nechal rozeznít svou
hokejku pohotovou i krásnou
střelou přímo do levého vinklu.
Bylo zvýšeno na 4:0 a definitivně
rozhodnuto.

Nejkrásnější
akce

-

HOKEJOVÉ

„Havířov k nám přijel s dobrou formou a věděli jsme, že jde o nebezpečného soupeře. Tím
víc jsme se na ně vyhecovali, měli velké odhodlání a celý zápas odehráli v dobré týmové
atmosféře, hodně jsme se povzbuzovali. Ze začátku se povedlo přečkat nějaké jejich šance,
potom jsme dali dva slepené góly. A cítil jsem, že máme všechno pod kontrolou i díky
výborně chytajícími Tomu Štůralovi. Hráli jsme kvalitně z obrany, vraceli se v pěti dozadu,
tak to má být. V Ústí to pak bylo úplně jiné utkání, mnohem otevřenější. Oni hrají většinou
uvolněně, bezstarostný hokej hrrr dopředu bez nějakého většího bránění. Díky tomu jsme
docela rychle vedli 4:1 a já si vzpomněl na minulý rok, kdy jsme tam zvítězili 9:1. Jenže tentokrát místo toho snížili na 4:3, potom jsme se s nimi tahali až do úplného konce. Naštěstí
úspěšně, ale uvědomujeme si, že jsme se až moc přizpůsobili jejich pojetí, takové přestřelky
nemusí vždycky dopadnout dobře. V sobotu naštěstí jo a přivezli jsme tři důležité body
z venku. Ve vyrovnané soutěži je teď potřebujeme co nejvíc sbírat, ideálně přidat další výhry
Matouš VENKRBEC,
ve středu doma s Třebíčí a následně v Litoměřicích.“
útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Živý stroj na kanadské body se zkraje probíhající sezóny rozjížděl trochu pomaleji než normálně, hlavně čekal až nezvykle dlouho na první vstřelený gól. Teď už je ale zkušený útočník
zase v plné formě. Ve středu proti Havířovu ukázkovým
blafákem otevřel skóre a ještě ostřílenějšímu parťákovi Divíškovi asistoval u trefy na 4:0. V sobotu na
ústeckém ledě pak zvyšoval zblízka na 3:1, později dal ze své parkety na pravém kruhu vítěznou branku při těsné výhře 5:4. Osobní bilance
uplynulého týdne 3+1 podpořená velkou herní
i střeleckou aktivitou udělala z Toma Nouzy
nejlepšího plejera LHK za dané období.

TOMÁŠ NOUZA

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019
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Dvě výhry v uplynulém týdnu vynesly muže LHK
na osmé místo průběžného pořadí

i na formě jak Kuby Neužila, tak Tomáše Štůraly. Ten nám dnes každopádně
pomohl, v klíčových momentech pochytal několik šancí Havířova,“ viděl
kouč přínos zkušeného matadora.
V sobotu již stál mezi tyčemi kmenový člen elhákáčka a byť za žádnou
z inkasovaných tref vyloženě nemohl,
zvrhl se souboj 11. kola Chance ligy
ČR 2018/19 na ledě Ústí nad Labem
v oboustrannou palbu. Precizní bránění mužů Prostějova se stalo minulostí
a mohli být rádi, že výborně rozjeté
měření sil těsně dotáhli k úspěšnému
vyústění. Nevyzpytatelný HC Slovan
jim nakonec podlehl 4:5.
„Čtyři obdržené branky jsou moc, ale
je potřeba vidět, že tři z nich dali domácí v přesilovkách. Což na druhou
stranu ukazuje, že vlastní oslabení
jsme podobně jako v úvodu sezóny
zase příliš nezvládali. Jinak to byl spíš
ofenzivně vedený zápas se spoustou
příležitostí na obou stranách, padlo

5:0

+


ve 3. minutě slušnou příležitost Rehuš, jehož příklep z mezikruží vyrazil
Štůrala. Aktivnější hosté zahrozili i v 5.
Procházkovým výpadem z levé strany
zakončeným do boční síťky. A nejvíc
to před bránou LHK zahořelo v 8., kdy
Semanovi v tutovce zablokoval hokejku jeden z beků. Hanáci se soustředili
na pevnost svých zadních řad, směrem
dopředu je dlouho brzdily nepřesnosti.
Postupně však přidávali plyn a také se
dostávali do zajímavých situací. Nahození Bažanta i Žálčíka si pohlídal Bláha,
bomba Havlíka prosvištěla mimo pravý vinkl, Račukův průnik pravým křídlem finalizovaný chytrým pokusem
zpoza klece Bláhu nepřekvapil. A první
velkou šanci v 16. minutě během přesilovky poslal Nouza volejem z pravého
kruhu kousek vedle. Následně už to
přišlo. Co? Dvě trefy prostějovských
borců v rozmezí 53 sekund! Nejprve
v 18. důrazný Prokeš u svatyně protivníka obral o puk Chrobočka, okamžitě
jej poslal najíždějícímu Nouzovi a ten si
vychutnal Bláhu blafákem mezi betony
– 1:0. Vzápětí tři metry před svou kleci
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Většina úvodní třetiny se nesla v hodně
opatrném, viditelně obranném módu.
Ani jeden tým nechtěl udělat lacinou
chybu, kterou by soupeře pustil do vedení a sám se tím dostal do nevýhody.
Po vstupních propagačních střelách
Račuka s Dujsíkem přesto měl hned

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Havířovský AZet byl
až do středy jedním z největších
překvapení letošní hokejové sezóny. Uprostřed minulého týdne však
přijel do Prostějova, kde ho místní
Jestřábi v 10. dějství Chance ligy vyklepli vysokým rozdílem. Celkově
to sice nebyla tak hladká partie, jak
napovídá konečný výsledek, ale díky
kvalitní defenzivě i dvěma smrštím
branek rychle za sebou svěřenci
kouče Vykoukala nebezpečného
soka odkázali do patřičných mezí.

LHK PV
AZ HAV

hrubě chyboval i Houdek, Karpov získaný kotouč vracel zleva prudce před
Bláhu a nešťastník Houdek si černou
pryž srazil bruslí do vlastní sítě – 2:0.
Náhlý úder mohli ještě znásobit Meidl těsně před první přestávkou a agilní
Nouza hned dvakrát záhy po návratu
z kabin. Tyhle možnosti však zůstaly
nevyužity, stejně jako následná početní
převaha s ránou Nouzy těsně vedle + Račukovou marnou snahou překonat Bláhu
z bezprostřední blízkosti. Poté Severomoravané podnikli bleskový kontr, na jehož
konci volný Matai vypálil z levého kruhu
nad. Loženka se před polovinou zápasu
naskytla Dvořáčkovi, leč sólo s blafákem
do bekhendu mu vystihl Bláha. V následující pasáži pak bylo cítit, že se hosté víc
osmělují, a neměli daleko ke snížení stavu,
tím i zdramatizování jeho vývoje. Leč Pořízkova rána ze slibné pozice na levé straně postrádala přesnost, nebezpečný brejk
dvou na jednoho Havířovští doslova zazdili a závar po jedovce Pořízka z mezikruží vyřešil pozorný Štůrala. Načež domácí
vyskočili z útlumu přesilovou hrou, v níž
dobré rány Havlíka i Starého jen tak tak
vytěsnil Bláha.
V šatně o druhé pauze posbírali plejeři RESIDOMO všechny síly, aby je
zkraje třetí periody vrhli do snahy něco
udělat s výsledkem. Rázně proti ovšem
byl Štůrala, jenž postupně zlikvidoval
průnik Semana zprava včetně dorážky
Maruny, přesilovkové bomby Pořízka
s Mataiem i teč Maruny s následnou
snahou o doklepnutí a nakonec též
Dujsíkův příklep od modré nepříjemně tečovaný v letu. Nápor AZ tedy
ptačí dravci zdárně přestáli, načež sokovi sami zasadili smrtelný klovanec do
vazu. Měl konkrétní podobu tří slepených gólů během pouhých devadesáti
vteřin! Čas 48.07: Starý nádherným
švihem zpoza levého kruhu zavěsil pod
horní tyč – 3:0. Čas 48.41: v početní
výhodě si Divíšek ukázkově narazil
s Nouzou a zprava trefil krásně do vzdálenější šibenice – 4:0. Čas: 49.37: hbitý Dvořáček přebruslil celou obranu
a perfektním blafákem přelstil i Bláhu –
5:0! Nebohého strážce hostujících tyčí
tím vyhnal z brány, kam nastoupil Matoušek. A ve zbytku střetnutí mohli být
Režnarovi svěřenci rádi, že nevyfasovali
ještě větší debakl, další šance Divíška,
Prokeše i Matýse totiž zůstaly neproměněny. Na druhé straně uhájil Štůrala
čisté konto zlikvidováním přesilovkové
snahy Gřeše o stahovačku zblízka.
Statistiky z utkání najdete
na straně 3 této knihy C

„První dva góly jsme soupeři vyloženě darovali hroznými chybami. Herně i střelecky se
nám dařilo držet krok, ale chyběla jakákoliv produktivita. A dvakrát během zápasu jsme na
chvíli úplně vypadli z role, branky inkasované rychle za sebou rozhodly.“
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„Před utkáním jsme si v kabině řekli, že musíme proti Havířovu hrát velmi dobře z obrany.
To se i díky dobrému výkonu brankáře podařilo a tým si došel pro vítězství. Děkuji klukům
za předvedenou hru a fanouškům za jejich podporu.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

¸67<75(1§5č

Havířov dostal pětku, odrovnaly ho slepené góly

Výsledkově suše zvládli prostějovští
hokejisté středeční duel na vlastním
kluzišti v 10. kole soutěže, když smetli
AZ RESIDOMO Havířov 5:0. Průběh bitvy sice dlouho tak jednoznačný nebyl, ovšem konečný triumf punc
zaslouženosti rozhodně nepostrádal.
„První třetinu jsme odehráli tak, jak
jsme chtěli, to znamená dobře z obrany. Soupeře jsme tím k ničemu moc
nepustili, sami pak dali dvě minuty
před přestávkou dva slepené góly.
Deset minut ve druhé třetině jsme
podobně úspěšně pokračovali, ale pak
začali kluci zbytečně propadat v útočném pásmu. Útočníci moc vystupovali, hosté toho využívali a přehrávali
nás. V tu dobu mančaft podržel Tom
Štůrala. Asi rozhodující byla třetí
branka Honzy Starého ve 49. minutě,
za kterou jsem byl hodně rád. A po ní
jsem už pevně věřil, že zápas dovede-

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

me do vítězného konce,“ zrekapituloval hlavní trenér LHK Jiří Vykoukal.
Severomoravané se během derby dopustili několika fatálních hrubek v okolí vlastní klece, což se v aktuální sezóně
dost často stávalo právě Hanákům. Ve
středu však ne. „Snažíme se dostávat
soupeře pod tlak při jeho rozehrávce,
stejně jako se oni snaží o totéž vůči
nám. Tentokrát jsme z chyb havířovských hráčů vytěžili nějaké vstřelené
góly, za což jsem rád. A těší mě i fakt, že
se kluci podobných zaváhání vyvarovali. Snad se v tomhle směru zlepšujeme.
Navíc se mi líbilo, jak se útočníci v drtivé většině utkání zodpovědně vraceli
dozadu, dobruslovali protihráče a ještě
v závěru obětavě blokovali pokusy hostů, aby Tomášovi pomohli vychytat čisté konto,“ ocenil Vykoukal.
Á propos Štůrala: jak je to vlastně
s jeho povoláváním z extraligového
Zlína? „Chceme vždycky po několika
zápasech dát Kubovi Neužilovi v bráně
oraz, aby si odpočinul. A záleží na situaci, kdy přesně se tuhle dohodu s vedením zlínského klubu podaří naplnit.
Teď to vyšlo a uvidíme dál, kdy přijde
další možnost Toma nasadit. Jak říkám,
bude záležet na vývoji a samozřejmě

PROSTĚJOV Logický plán vytěžit maximum možných bodů ze série šesti střetnutí s papírově přijatelnějšími protivníky zatím hokejovým Jestřábům vychází. Z tohoto zápasového půltuctu úspěšně
ukrojili během uplynulého týdne dvě vítězství a díky šesti získaným
bodům se vyhoupli na osmou pozici v tabulce, jež po základní části
znamená poslední postupovou příčku do play off.
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letos slavíme

TBALOVÁ R

ZHLEDNA

milujeme vecerník

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

fotbal
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Střely na branku:

Rozhodčí: Popelák – Zatloukal, Milar

Diváků: 70

MOSTKOVICE

Střely na branku:
Rohové kopy:

5
2

2

KARAFIÁT

Robert

Střely mimo branku:

Nováčková

Hejcmanová

Branky: bez branek

Štefková

Holubová

Lisická

Kraváková

Žlutá karta: 26. Jančíková

7
4

( 0 :0)

Šimková

Vaverková

Všetičková

Ptáčníková

Jančíková

1 :0

Malinková

Dorotovičová

DRŽOVICE

Niklová

Frömmlová

Albertová

Gottwaldová

Střídání: Kaňáková, Kozlovská, Karafiátová, Dreiseitlová, Hasová, Cetkovská, Švecová

Rohové kopy:

Sokol Mostkovice

Žluté karty: bez karet

3

Jetelová

Neherová

Gnipová

Langerová

Maťová

1 :0

6. kolo MSDŽ, skupina „B“ Olomouckého KFS

Sokol Držovice

„Držovice byly lepší, měly víc ze hry. Hlavní výhodu bych viděl v silových
hráčkách, které soupeřky mají a my ne. Díky tomu vyhrály spoustu osobních
soubojů. Nám se nedařila kombinace, měli jsme problémy držet míč, ale
i přesto jsme si ve druhém poločase vytvořili tlak. Jinak odmakaný zápas, ve
kterém rozhodla standardní situace, škoda. Protože za bod bychom byli rádi.“
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najdete nás na

DRŽOVICE V ženském regionálním derby odběhala celý zápas
a pomohla tak týmu vydřít důležité tři body. Natálie Gnipová (na
snímku) patří k základním pilířům
držovického týmu v zápase proti
Mostkovicím předvedla solidní
výkon, který po zápase ocenil
i trenér. Co podle ní rozhodlo toto
utkání a jak si vede tým, vysvětlila
  
Večerníku v exkluzivním rozhovoru.
munikuje s obranou, což je cenné.“
YY Z vaší strany to bylo dobré
Jakub ČERMÁK
utkání směrem dopředu, ale chtěYY Jak byste zhodnotila nedělní lo by to proměňovat více šancí...
derby?
„Snažíme se a je vidět, že nás trenér
„Ukázaly jsme se před domácími stále posouvá k lepším výkonům.
fanoušky konečně jako tým. Po mi- Holky vepředu dnes měly spoustu
nulém zápase jsme se pohádaly, tak- šancí, takže ta práce na trénincích je
že jsem ráda, že jsme si to dokázaly vidět.“
vyjasnit a dnešní zápas vyhrát.“
YY Čím to je? Protože minulou
YY Do brány se vám vrátila gól- sezónu jste zpravidla dostávaly
manka, která za vás pravidelně hodně gólů a některé výsledky
chytala celou minulou sezónu. To byly i dvojciferné. Co se změnilo?
je nečekaná ale asi příjemná posi- „Myslím, že to je přístupem nás
la...
všech hráček v týmu. Loni jsme moc
„Přesně tak. Je to strašně šikovná pravidelně netrénovaly a některé
holka, která umí, takže jsem opravdu z nás viděly míč před zápasem třeba
ráda, že ji opět máme v bráně. Ona si dvakrát, což se letos změnilo, a jak
to umí vzadu srovnat, zakřičet si. Ko- jsem říkala, je to vidět.“

Natálie Gnipová

radovala se

Střídání: Solange Soares, Šišmová, Klimešová, Hrabalová, Zbořilová

Střely mimo branku:

klikni na
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www.vecernikpv.cz

přestal hrát fyzicky náročný fotbal
a domácí fotbalistky chtěly přidat
BYLI JSME
pojišťovací gól. Vytvořené šance
U TOHO
však nedokázaly ve finální fázi přetavit v gól, a tak diváci na držovickém > &"  {!!"        %  % + ;/
  
stánku viděli pouze jeden, zato roz-   Y 
hodující gól.
Hanou. Hned první pokus skon#  
čil na břevně a Michal Trnavský se
#  marně chytal za hlavu. Do čtvrté série pak byli střelci stoprocentní, ná- Pikantní taktiku střídání na dnešní zápas
První poločas nepřinesl moc zajímavé- sledně se ale projevila letošní smůla zvolil trenér domácích Tomáš Jetel. Kvůli
ho. I tak si Držovice vytvořily dvě slibné Hané v rozstřelu, když podruhé vysokému tempu hry střídal co sedm mišance, které ale gólem neskončily. Ve 27. nastřelil břevno Makowski a o vítězi nut za poločas, aby hráčkám dopřál chvilminutě si pohotově naskočila na centr bylo rozhodnuto - 2:1.
ku odpočinku a ony mohly do svých miz levé strany Malinková. I přes dotírající
nut na hřišti dát sto procent. I díky tomu
   
hráčku zvládla hlavičku umístit, bohubyly domácí fotbalistky častěji na míči
žel míč prolétl těsně vedle tyče. O deset
a měly více sil v závěrečných minutách.
minut později se na hranici vápna opře- Hráčkou utkání je tentokrát Klára Bylo to až skoro hokejové střídání.
la z voleje do míče Frömmlová, balón Frömmlová. Celý zápas odběhala ve
  Q  @  
však netrefila ideálně a ten bez potřebné vysokém tempu. Své technické dovedrazance skončil v pohodě v náruči bran- nosti využila při útocích na křídle, kde
předvedla i několik atraktivních fines Lehce studenější nedělní odpoledne
kářky Mostkovic.
Ve druhé půli se mohli konečně při obcházení obrany. Byla u všech přilákalo na stadion v Držovicích zhrudomácí fanoušci radovat. Po roho- důležitých akcí a pro svůj tým uměla ba stovku diváků z obou táborů. Početvém kopu si právě Frömmlová na- dobře podržet míč svojí hrou tělem. ná skupina hostů byla příjemně slyšet
šla dostatek místa ve vápně a i přes Svůj velmi dobrý výkon korunovala při povzbuzování jejich hráček a ani
bránící hráčku zvládla uklidit míč gólem, který nakonec zápas rozhodl, domácí se nenechali zahanbit. I přes
do sítě – 1:0. O pár minut později a i poté dál útočila, nebo když bylo po- značnou rivalitu si ale fanoušci obou
se prezentovala hodně povedeným třeba, stáhla se do obrany a vypomáha- mužstev zachovali sportovního ducha
a zápas proběhl v dobré atmosféře.
volným přímým kopem Gnipová, la s bráněním.
dokonce někteří diváci už gól pokládali za jasnou věc. Míč bohužel přeletěl branku o pár centimetrů. Další,
kdo ukázal svoje útočné kvality, byla
Soňa Malinková. Ta si převzala míč
xx¢]\  =
na půlce a z obránkyň Mostkovic si
„Tentokrát jsme hráli jako tým. Byli jsme rychlejší, dařila se nám kombinace
udělala cvičné kužely. Bohužel v zaa vypracovali jsme si spoustu šancí. Naše střídání se nám vyplatila, protože
končení její střela postrádala razanci. hráčky měly dostatek energie, aby zápas odehrály na sto procent. Výkon
V zápase tak padla jediná branka, se mi opravdu líbil a musím kompletně všechny hráčky za zápas moc pokterá rozhodla o osudu utkání.
chválit.“
Penaltová loterie nezačala dobře pro

Branka: 56. Frömmlová

JETEL

Tomáš

Jak již bylo řečeno, zápas začal ve
vysokém tempu a hrál se náročný,
běhavý fotbal plný osobních soubojů. Byli to ale domácí, kdo více
hrozil směrem dopředu. Zdobily je
převážně dobré úniky po křídlech
a držení míče, který hráčky dokázaly vybojovat v soubojích uprostřed
hřiště. Nicméně obě obrany držely
celý první poločas, a tak se skóre po
45 minutách nezměnilo. Ve druhé
půli však hosté zabrali a dokázali
uzamknout domácí hráčky hluboko na jejich polovině. Bohužel pro
Mostkovice z toho žádná výraznější
střela na bránu nepřišla. Naopak ze
standardní situace udeřili domácí
a ujali se vedení. Ani poté se ne-

' & 

Oba týmy nedrží v tabulce zrovna přívětivé statistiky a tahají spíše za kratší
konec. Držovice zvládly vybojovat tři
body a Mostkovice zatím jeden. I tak
se ale oba soupeři na zápas pečlivě připravili, jako by šlo o první místo. V lepší
pozici a formě byly nicméně držovické
hráčky, které i přes prohry podávají slušné výkony. Mostkovické hráčky už nutně potřebovaly vzpruhu, kterou by jim
výhra v utkání určitě dala.
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Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ reportáž

DRŽOVICE Šesté kolo Moravskoslezské divize žen přineslo dlouho
očekávané derby mezi regionálními výběry Držovic a Mostkovic.
Vzájemný souboj má vždy svůj specifický náboj, oba týmy chtějí
vyhrát a kralovat tak na místní scéně. A utkání také začalo v hodně vysokém tempu. Hra se přelévala z jedné strany na druhou, ale
byly to domácí fotbalistky, které byly po celý zápas nebezpečnější
a vytvořily si více šancí. Jednu z ni ch nakonec dokázaly proměnit
a potvrdily tak svoji dobrou formu na podzim. Večerník se na utkání
zajel podívat ve svém pravidelném víkendovém šlágru.

O vítězství nad Mostkovicemi rozhodl jediný gól

V ŽENSKÉM DERBY URVALY TŘI BODY DRŽOVICE „Konečně jsme hrály jako tým,“

F

Pondělí 8. října 2018
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MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
11. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Vyškov (sobota 13.10., 12.30, Šamaj –
Ehrenberger, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
11. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Vyškov (sobota 13.10., 10.15, Ehrenberger – Šamaj, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – MLADŠÍ:
11. kolo: Slovácko „B“ – 1.SK Prostějov (neděle 14.10., 12.30, Mayer
– Zaplatilová, Zl KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – STARŠÍ:
11. kolo: Slovácko „B“ – 1.SK Prostějov (neděle 14.10., 10.30, Zaplatilová – Mayer, Zl KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
\#%]_§¨=
7. kolo: Zlín – Držovice (sobota 13.10,
10.00, Marek), Mostkovice – Mutěnice
(neděle 14.10., 10.00, Páral).

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „B“:
11. kolo, neděle 14. října, 15.00
hodin: Protivanov „B“ – Otinoves (sobota 13.10., 15.00), Zdětín
– Ptení (sobota 13.10., 15.00),
Kostelec na Hané „B“ – Čechy pod
Kosířem, Hvozd – Přemyslovice,
Plumlov „B“ – Brodek u Konice „B“
(hřiště Krumsín), Kladky volno.

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „A“:
Dohrávané 3. kolo, neděle 14. října, 15.00 hodin: Brodek u Prostějova „B“ – Otaslavice „B“ (sobota
13.10., 15.00), Bedihošť – Olšany
u Prostějova (sobota 13.10., 15.00),
Biskupice – Nezamyslice „B“, Pavlovice u Kojetína – Němčice nad Hanou „B“, Želeč – Kralice na Hané „B“.

PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
11. kolo, neděle 14. října, 15.00 hodin: Nezamyslice – Horní Štěpánov
(sobota 13.10., 15.00), Čechovice
„B“ – Výšovice (sobota 13.10., 15.00),
Určice „B“ – Vrahovice (sobota 13.10.,
15.00), Dobromilice – Skalka, Vícov
– Držovice (hřiště Krumsín), Brodek
u Prostějova „B“ – Brodek u Konice,
Tištín – Vrchoslavice.

LION SPORT
1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
11. kolo, neděle 14. října, 15.00
hodin: Loštice – Jesenec, Velká Bystřice – Smržice.

SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
11. kolo, neděle 14. října, 15.00
hodin: Haná Prostějov – Mostkovice (sobota 13.10, 15.00), Otaslavice – Troubky (sobota 13.10,
15.00), Ústí „B“ – Klenovice na
Hané, Tovačov – Pivín, Radslavice –
Němčice nad Hanou.

ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
11. kolo, sobota 13. října, 15.00
hodin: Bělotín – Kostelec na Hané,
Plumlov – Lipová, Protivanov – Určice (neděle 14.10., 15.00), Čechovice – Lipník nad Bečvou (neděle
14.10., 15.00).

FGP STUDIO
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
11. kolo, sobota 13. října, 15.00
hodin: Maletín – Konice.

CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
11. kolo, sobota 13. října, 15.00 hodin: Kralice na Hané – Všechovice.
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V prodeji od 9. 10. 2018 na stáncích tisku.

Magazín zajímavostí SPIRÁLA

govali Répal a Gábor. Ovšem to už za
stavu 4:0 pro domácí. V 73. dovršil Fialka hattrick a zaokrouhlil tak konečné skóre na 5:2. „Nezbývá nám než
se poučit, i když letos na podzim je to
už poněkolikáté. Vysoká porážka, řekl
bych až ostuda, domácí vyhráli zaslouženě. Nechápu, co se stalo po začátku
zápasu. Nevím, kde se stala chyba, každopádně to byla hra nehodná dresu
Kralic. Určitě se z toho vyvodí nějaké
důsledky,“ prozradil lodivod Kralic.
„Také nám chybělo několik hráčů,
kteří jsou na hřišti vůdčí typy, Krobot
byl vykartován, Neoral je zraněný od
minulé sezóny a já jsem také nemohl
nastoupit, takže absence byla výrazná,“ dodává.
Kralice si můžou spravit chuť už tento
víkend, kdy na svém stadionu hostí
Tatran Všechovice.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis krajského přeboru najdete na
straně C2 této knihy

2:0
(2:0)

Sokol
Konice
 
na Hané

příjemných důvodů. „V sestavě nám
chyběl Širůček, který jel na mistrovství světa do jedenadvacti, takže je to
pro nás velká událost tady v Konici,
všichni mu fandíme,“ prozradil trenér.
Tři body může potvrdit Konice tento
víkend proti Maletínu, kam vycestuje
na venkovní zápas.

Branky: 31. Bílý, 32. Kamený.
Rozhodčí: Motal – Vedral, Winkler.
Žluté karty: 77. Knoll, 82. Krása, 85.
Kořenovský – 34. Heil, 39. Dostál, 76.
Vymětal, 83. Elsner.
Diváků: 156.
Sestava
Konice: Zapletal – Knoll, Bílý, Procházka, Drešr (79. Blaha) – Kamený,
Tichý, Kořenovský, Krása (86. Ryp) –
Liška, Paš.
Trenér: Petr Ullmann.
(jč)

FK Nové Sady

 

Branka: 10. Gottwald – 56. Christomidis, 59. Frank, 90. Kvapil. Rozhodčí: Vachutka – Řezníček, Luža. Žluté
karty: 70. Kotlár. Diváků: 155. Sestava Smržic: Volf – Doseděl, Zbožínek,
Klus, M. Studený – Pleva – Kotlár,
M. Verner – A. Studený, Š. Verner –
Gottwald (46. Vařeka). Trenér: Petr
Gottwald.

1:3
(1:0)

vyvíjel hned od prvních minut dobře
a myslím, že jsme po celou dobu drželi pevně otěže zápasu ve svých rukách.
S hrou a třemi body jsem každopádně
spokojený.“
Po devítigólové přestřelce s Kožušany z minulého kola už se Smržice
vzpamatovaly, ale bohužel ani domácí prostředí a podpora fanoušků
nepomohly k vítězství proti soupeři
z Nových Sadů. Zápas pro domácí
ale nezačal vůbec špatně, když se po
deseti minutách dostali do vedení
díky Gottwaldovi. Tento stav vydržel až do konce prvního poločasu,
což dávalo Smržicím pozitivní naděje do druhé půle. Ty ale soupeř
utnul hned v zárodku a deset minut
po začátku dvěma góly skóre otočil, což byla pro domácí velká rána.
V poslední minutě zápasu upravil
soupeř ještě skóre na 1:3, takže si
Smržice na body musí počkat minimálně do dalšího kola.
„Sešli jsme se pouze ve dvanácti lidech. My se dostali do vedení dá se
říct hned v začátku zápasu a soupeř
za celý poločas nepředvedl nic, co
by nás nějak výrazně ohrožovalo.
Do druhé půle jsme nastoupili s tím
samým herním plánem, který jsme
si řekli před zápasem a který fungoval v první půli, takže jsme začali
aktivně. Měli jsme dvě šance, kdy
jsme měli navýšit naše vedení a rozhodnout zápas. Místo toho jsme
dostali během dvou minut dva góly,
druhý po naší chybě. Snažili jsme se
o vyrovnání, měli míč a tlačili jsme,
ale bohužel to k výraznější šanci už
nevedlo.“
(jč)

Hodnocení trenéra Smržic
Petra Gottwalda:

     

PROSTĚJOVSKO Desáté kolo za sebou mají týmy z I.B třídy skupiny B Olomouckého KFS. Jesenec si
doma v pohodě dokráčel pro tři body a ještě si k tomu zastřílel. Slatinice si zpět odvezly pět branek. To
Smržice přijely na hřiště těžkého soupeře z Nových Sadů, kde se jim bohužel nezadařilo. I přestože vedly
po deseti minutách, nakonec prohrály třemi brankami ve druhém poločase.

druhé půli byl soupeř poněkud nervózní, kupily se fauly a rozhodčí musel
několikrát sáhnout do kapsičky pro
karty za tvrdé zákroky, které hosté
ve své frustraci předváděli. Ani to ale
domácím nezabránilo, aby se pokusili
zvýšit svůj náskok a uklidnit tak sebe
i své diváky. „Další šance přibyly, když
dvakrát tyč trefil Liška, takže zápas
mohl skončit vyšším rozdílem,“ přiznal po utkání Petr Ullmann. Zároveň
dodává, že chyběl důležitý hráč základní sestavy, i když tentokrát z velice

KONICE SI PORADILA S NÁMĚŠTÍ NA
HANÉ A DERE SE TABULKOU NAHORU

ději to už bylo o dvě branky, když se
trefil Vlk a za stavu 2:0 se šlo do kabin.
„Soupeř vyhrál zaslouženě. My jsme
hráli, to co jsme si řekli, tak prvních
deset minut. Poté jsme si mysleli, že
to půjde samo, což nebyla pravda.
Utkání jsme nezvládli, soupeř nám dal
hodně branek, takže takto se krajská
soutěž hrát nedá,“ zhodnotil výkon
svého týmu trenér Kobylík.
Ani druhý poločas nepřinesl zlepšení,
i když skóre dvěma brankami zkori-

PROSTĚJOVSKO Další víkend mají za sebou účastníci „B“ skupiny I.A třídy Olomouckého
KFS. Výbornou podzimní formu potvrdily Určice, které vyhrály doma regionální derby proti
Čechovicím. Lipová také získala tři body, když si doma poradila s těžkým soupeřem z Bělotína.
To Kostelec nejel z Beňova s dobrou náladou, místo to si odvezl čtyři branky. Ani dobře hrající
Plumlov nedosáhl na plný počet bodů, když nestačil v penaltovém rozstřelu na Brodek u Přerova
a to samé zažili také hráči Protivanova proti Kojetínu.

chvilku jeho nepozornosti. Řekli jsme
si, že musíme dát gól, který by nás nakopl k otočení zápasu, což se povedlo.
Samozřejmě to vyžadovalo obrovskou
Branky: 2. Slezák, 58. Halouzka, 60. a bojovnost, což bylo klíček k výhře.“
86. Hejduk – 23. a 39. KOlečkář. RozHodnocení trenéra Čechovic
hodčí: Hampl – Kylar, Štěpán. Žluté
Lukáše Koláčka:
karty: 22. Menšík, 35. Zbožínek – 46.
Jančík, 58. Jano, 65. a 72. Běhal. Čer- „Se vší vážností, to, co sem tam dělo
ze strany funkcionářů Určic a hlavně
vené karty: 72. Běhal. Diváků: 95.
Sestava Určic: Mlčoch, Zbožínek, arbitrů, sem ještě nezažil. Pohybuji
Zelina, Rotscheld (46. Frehar) – se ve fotbale přes dvacet let a nikdo
Kotlán (46. Dračka (88. Bureš)), nikdy mě nebo mančaft, ve kterém
Menšík (81. Krajíček), Slezák, L. Ha- jsem hrál, neponížil tolik jako funklouzka – Hejduk (90. Hýbl), P. Ha- cionáři Určic a arbitři tohoto utkání.
Jednoznačně vedené utkání na jednu
louzka. Trenér: Pavel Zbožínek.
Sestava Čechovic: Klimeš – Veselý, stranu ze strany rozhodčího. Penalta
Lakomý, Běhal, Jančík (76. Hanák) – proti nám, červená karta, která neměNovák, Kolečkář, Matula (83. Jano), la být, oproti tomu za úmyslné hraní
Chmelík (84. Muzikant) – Jahl (79. rukou nedostal hrál Určic ani žlutou.
Klváček), Halouzka. Trenér: Lukáš Jsem zklamaný a hlavně překvapený,
jelikož se Čechovice a Určice znají a
Koláček.
spolupracují. Proto nechápu, co za
Hodnocení trenéra Určic
facku jsme tam dostali. V pondělí na
Pavla Zbožínka:
výboru dám určitě podnět k tomu,
„Nás čekalo derby s Čechovicemi, kde aby se to nenechalo jen tak. Máme
ani není důležité hráče motivovat, jeli- utkání natočené, takže můžeme vše
kož se na takovéto derby vždycky těší a doložit. Takhle to nejde, je to neojsou nahecování. Zápas se pro nás vyví- mluvitelné.
jel dobře do chvíle, než nám soupeř dal

dvě branky. Každopádně jsme si řekli,
že druhý poločas může patřit nám, je4:0
FC Kostelec
(2:0)
likož soupeř mohl být spokojený s výna Hané
sledkem, takže bychom mohli využít

 

1:1

(0:1) pk
5:4

FK Brodek u
! 
Sokol Plumlov

PROSTĚJOVSKO Víkendový program pokračoval desátým kolem i v I.A skupině B Olomouckého
KFS, kde má Prostějovsko hned půltucet fotbalových zástupců. Deset výher z deseti zápasů má
Pivín, který tuto sezónu neuvěřitelně jede a stíná jednoho soupeře za druhým, tento víkend to
byly Otaslavice. I Mostkovice se pomalu ale jistě sbírají a další výhra, tentokrát proti Radslavicím,
je toho důkazem. Klenovice odehráli s Tovačovem vyrovnanou partii, kterou museli rozhodnout až penalty. Haná se dál trápí a čeká na svoji premiérovou výhru.

„Hráli jsme s velice kvalitní soupeřem,
ale začátek nám vyšel dobře. Měli
jsme několik šancí, které jsme zezačátku neproměnili, ale pak se podařilo
utéct soupeři o dvě branky. Vypadalo
to, že je rozhodnuto, ale soupeř zabral
a dorovnal, i díky dobrému brejku.
Naštěstí Štěpánek pár minut před
koncem zajistil tři body a myslím, že
zaslouženě.“

Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:

Branky: 13. Pjatkan, 36. a 86. Štěpánek – 38. Lošťák, 69. Kus. Rozhodčí:
Milek – Molík, Aberle. Žluté karty:
64. Palla, 72. Dreksler – 18. Novosad,
23. Kus, 48. Lošťák, 48. Matůšů, 63.
Žerávek, 73. Březík, 87. Pjatkan. Diváků: 105.
Sestava Lipové: R. Vybíhal – Moštěk,
Žilka, Takáč (86. Novák) – Dreksler,
Horák (77. Jamrich), Pekař, Palla (90.
Abrahám) – Štěpánek (90. M. Vybíhal), Dostál, Přikryl. Trenér: Pavel
Růžička.

nebudou vozit body, takže jsme soupeř vyrovnal chvíli před konspokojení s bodem. Potěšující byl cem. Takže zasloužená remíza, si
určitě první poločas, kdy měl zá- myslím.“
pas z naší strany slušné parametSK Lipová
ry. Druhý poločas jsme se snažili
neprohrát a Kojetín měl více ze
3:2
"#$
(2:1)
hry.“

S trenérem se bohužel nepodařilo telefo- Branky: 88. Hrabal – 44. Parák. Roznicky spojit.
hodčí: Šteier – Kopecký, Bašný. Žluté
karty: 78. Spáčil. Diváků: 160.
Kojetín –
Sestava Plumlova: Simandl – Kutný,
Kovalovice
Kiška, Ševcůj (76. Bureš), Vysloužil –
1:1
(1:1) pk SK Protivanov
Zabloudil, Spáčil, Hrstka (80. Chme4:3
lař), Kotlán – Parák, Hladký. Trenér:
Branky: 45. Žůrek – 22. Grmela. Roz- Pavel Voráč.
hodčí: Kučera – Majer, Čampišová.
Hodnocení trenéra Plumlova
Žluté karty: 73. Hrušák – 72. M. SedPavla Voráče:
lák, 84. D. Sedlák. Diváků: 90.
Sestava Protivanova: M. Pospíšil – „Soupeř byl zdatný, takže nás
Z. Pospíšil, Dvořák, Milar (84. Nejed- trápil. Nicméně jsme odolávali.
lý), M. Sedlák – Musil, Sekanina (55. Pomohlo nám, že soupeř neproKropáč), D. Sedlák, F. Pospíšil, Liška měnil penaltu. My jsme se poté
(78. R. Sedlák) – Grmela. Trenér: Mi- snažili držet míč, zatímco soupeř
hrál přímočařeji. Dostali jsme se
lan Piták.
do vedení a Brodek nás potom
Hodnocení trenéra Protivanova
zmáčknul, když chtěl vyrovnat.
Milana Pitáka:
My měli šance, které jsme měli
„My jsme včera zavítali do Ko- proměnit, protože pak by ten zájetína, kde je jasné, že soupeři pas vypadal jinak a i kvůli tomu

Hodnocení trenéra Kostelce
Jaroslava Klimeše:

Branky: 22. a 57. Navrátil, 45. a 47.
Machač. Rozhodčí: Brázdil – Kaňok,
Stloukal. Žluté karty: 41. Navrátil –
53. Móri. Diváků: 65.
Sestava Kostelce: Zelinka – Holoubek, Chytil, Vymazal, Popelka –
Grulich, Lužný, Peka (79. Vinklárek),
Móri – Hruban, Preisler. Trenér: Jaroslav Klimeš.

SK Radslavice

1:1

(0:1) pk
4:5

Klenovice na
Hané
 

ní době jsou jen odrazem toho, jak
k tomu přistupují.“
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Branky: 65. Všianský – 12. Štimpl. Rozhodčí: Dokoupil – Dömish,
Navrátil. Žluté karty: 4. Liška, 30.
Dreksler, 77. Frys – 34. Štimpl. Diváků: 80. Sestava Klenovic: Pokorný Frys, Šlézar, Cetkovský, Popelka (46.
Spálovský) – Dreksler, Liška – Grepl
Hodnocení trenéra Mostkovic
(46. Borovský), Rozehnal, Sigmund
Iva Kroupy:
(74. Merdita) - Všianský. Trenér: Vla„První poločas byl jak nasazením, dimír Horák.
tak bojovností velice podprůměrný.
Hodnocení trenéra Klenovic
Druhý poločas už byl o něčem jiném
Vladimíra Horáka:
a soupeře jsme přehráli, každopádně
mě v tomto utkání chybělo srdíčko. „Z naší strany první poločas byl horší,
Jinak jsem velmi rád, že na klucích po- udělali jsme dvě chyby a soupeř nás
zoruji, že si každý zápas naplno užívají, potrestal brankou.“

Branky: 39. Šlambor, 63. P. Zapletal,
80. Hatle – 5. Matyáš. Rozhodčí: Bašný – Mašek, Dostálek. Žluté karty: 82.
P. Zapletal – 79. Herzog. Diváků: 100.
Sestava Mostkovic: Karafiát – Kazda,
Milar, Doseděl (86. Sekanina), O. Zapletal (68. Dadák) – Šlambor (85. Šubert), Bureš (46. Sedláček), L. Zapletal, Vojtíšek – P. Zapletal (83. Krejčí),
Hatle. Trenér: Ivo Kroupa.

3:1
(1:1)

Mostkovice jsou ve formě, Pivín dál vítězí, Haná prohrává
Sokol Mostkovice to je krásná změna. Výsledky v posled-

I.B třída skupina A

4:2
(1:2) 

C9

´
menicko

´
´
zapasove

KRAJSKÝ
PØEBOR PØÍPRAVEK:
9. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma
Olomouc (neděle 14.10., 9.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!

OKRESNÍ PØEBOR
`\_ª=
11. kolo, sobota 13. října: Vrahovice – Ptení (9.00), Kostelec na Hané
– Horní Štěpánov (10.00), Určice
– Výšovice (11.00), Přemyslovice
– Mostkovice (neděle 14.10., 9.00),
Otaslavice – Nezamyslice (neděle
14.10., 10.00), Smržice „B“ – Lipová
(neděle 14.10., 11.00).

OKRESNÍ PØEBOR
]x_ª=
Dohrávané 3. kolo, sobota 13.
října, 10.00 hodin: Protivanov –
Brodek u Konice / Horní Štěpánov
(9.00), Klenovice na Hané – Pivín,
Mostkovice – Kralice na Hané,
Plumlov – Hvozd (12.30), Určice –
Brodek u Prostějova (13.00).

FLY UNITED KRAJSKÁ
]x©`\_ª=
9. kolo, sobota 13. října: Radslavice – Smržice (11.00), Haná Prostějov – Troubky (13.00), Kralice
na Hané – Šumperk (neděle 14.10.,
13.00).

FLY UNITED KRAJSKÝ
[`\_ª=
11. kolo, sobota 13. října: Němčice nad Hanou / Nezamyslice – Mohelnice (9.00), Kozlovice – Olšany
(10.00), Dub nad Moravou – Konice (11.15), Jeseník – Čechovice
(11.45).

FLY UNITED KRAJSKÝ
[]x_ª=
11. kolo, sobota 13. října: Dub nad
Moravou – Konice (9.30), Jeseník
– Čechovice (10.00), Němčice nad
Hanou / Nezamyslice – Mohelnice (10.30), Kozlovice – Olšany
(11.30).

SpSM – U12 JIH:
9. kolo: Vyškov – 1.SK Prostějov
(neděle 14.10., 10.00).

SpSM – U13 JIH:
9. kolo: Vyškov – 1.SK Prostějov
(neděle 14.10., 10.00, Drozdy).

MORAVSKOSLEZSKÁ
_]_¡;+=
9. kolo: Baník Ostrava – 1.SK Prostějov (sobota 13.10., 11.45, MS KFS
– Mankovecký, MS KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
_]_¡;=
9. kolo: Baník Ostrava – 1.SK Prostějov (sobota 13.10., 11.00, Mankovecký – MS KFS, MS KFS).

_]_]x©
DOROSTU, SK. „B“:
11. kolo, sobota 13. října, 12.30
hodin: Nezamyslice – Protivanov /
Brodek u Konice, Otaslavice – Ústí,
Plumlov – Pivín (neděle 14.10.,
10.00), Horní Moštěnice – Němčice
nad Hanou / Brodek u Prostějova
(neděle 14.10., 15.00).

_]_]x©
DOROSTU, SK. „A“:
11. kolo: Olšany – Šternberk (sobota 13.10., 10.00).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
11. kolo, sobota 29. září: Zábřeh –
Čechovice (sobota 13.10, 10.00), Konice – Určice (neděle 14.10., 10.00).

´
menicko

´
´
zapasove

Pondělí 8. října 2018
www.vecernikpv.cz

Určice ovládly derby proti Čechovicím,
Protivanov neuspěl v penaltách, padl Kostelec

I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...

KRALICE PADLY
NA PŮDĚ OLOMOUCE

    

Veselský. I tak ale byl Jesenec aktivnější, byl více na míči a držel územní převahu. Svůj tlak dokázal využít
v bleskových dvou minutách, kdy
se dvakrát trefil Tichý a dodal tak
lehký klid na kopačky sobě a svým
spoluhráčům. Soupeř se ale nechtěl
vzdát bez boje a opět snížil. To však
domácí hráče nerozhodilo a pojistili
si výsledek dalšími dvěma brankami.
Minutu před koncem tak Tichý dovršil hattrick a zakončil svůj dobrý
individuální výkon.

Branka: 3. Burget, 25., 27. a 89. Tichý, 73. Poles – 6. Ryšavý, 52. Veselský. Rozhodčí: Hruboš – Zika, Slabý.
Žluté karty: Burget – 52. Veselský,
66. Ryšavý, 89. Pluháček, 89. Doležel.
Diváků: 60. Sestava Jesence: Kýr –
Žouželka, Ullman, Burian, Horák –
Křeček (60. Kořenek), Čížek, Tichý
(90. R. Burget), J. Burget (64. Poles)
– Navrátil, Bross (84. Ošlejšek). TreHodnocení trenéra Jesence
nér: Petr Tichý st.
Petra Tichého:
Jesenec začal zápas výborně, když už
po třech minutách se radoval Bur- „Co k tomu říct...? Slatinice mají dobget. Radost ale domácím vydržela rý mančaft a prezentovaly se u nás
pouhé tři minuty, za hosty srovnal dobrým výkonem. Pro nás se ale zápas

SK Slatinice

Jesenec – Dzbel



5:2
(3:1)

ukázalo, že byl vlastně rozhodující pro
celý zápas,“ zhodnotil vývoj utkání
trenér Konice Petr Ullmann. „Soupeře jsme svírali a podařilo se nám dát
první gól, kdy dobrou akci založil Krása a Bílý pak měl snadnou práci. Hned
poté Kamený zvýšil, takže ta pětiminutovka byla hodně důležitá z naší
strany,“ popsal gólové situace Večerníku lodivod konického mančaftu.
I tak ale kouč nechtěl nechat nic náhodě: „V poločase jsem kluky nabádal,
že vedení o dvě branky je zrádné.“ Ve

I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

KONICE, PROSTĚJOV Nedělní desáté kolo ALEA sportswear 1.A třídy
skupiny „A“ nabídlo souboj Konice
s Náměští na Hané. Náš jediný regionální zástupce v této soutěži začal zápas přímo fantasticky, kdy už po půlhodině vedl o dvě branky. I tak si ale
domácí výsledek zodpovědně hlídali
a přidali další šance, které už bohužel
gól neznamenaly. Čisté konto a tři
body se nicméně určitě počítají.
„První poločas nám velice vyšel, a to
jak herně, tak výsledkově. Nakonec se

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

OLOMOUC, PROSTĚJOV Na
víkendovém rozvrhu také bylo
desáté kolo Clean4you krajského
přeboru, ve kterém Kralice přijely na horkou půdu béčka 1. HFK
Olomouc. A našemu regionálnímu
zástupci v této soutěži se zápas vů-

1.HFK B
KRnH

bec nepovedl, když schytal bůra.
„Musíme rozebrat, co se stalo,“
potvrdil po zápase trenér Kralic
David Kobylík.
Prvních deset minut nenaznačovalo,
že by si měli kraličtí odvézt zpět tolik
branek od soupeře. Hra byla vyrovnaná na obě strany a hosté předvedli několik atraktivních kombinací. Nicméně plán se začal sypat po čtvrthodině
utkání, kdy se domácí poprvé trefili,
prosadil se Fialka. O sedm minut poz-

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PŘEBOR:

151204111262
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HRÁČ

VEČERNÍKU PŘÍPRAVA NENÍ LIGA. NOVÉ POSILY
PROSTĚJOV Výkony a výsledky v přípravném období nabily
fanoušky regionálního reprezentanta v nejvyšší soutěži optimismem. Po úvodní výhře nad Ostravou ale přišlo nečekané
klopýtnutí s Brnem a následující porážka v Děčíně. V plné nahotě se ukázalo, že především zahraniční posily se potřebují
v lize aklimatizovat a zlepšit své dosavadní výkony.

LUKÁŠ PALYZA
A

V obou posledních zápasech byl českýý reprezentant
tahounem Olomoucka. Brnu nasázellosmnáct
osmnáct bodů
a při střelecké chuti byl rovněž na severu
veru Čech.
d voČtyřiatřiceti body držel svůj tým nad
ojek
dou. Na úspěch to nestačilo, šest trojek
a osm doskočených míčů potvrdilo, že
ozkušené křídlo je platné na obou polohu
vinách palubovky a i v dalším průběhu
sezóny bude patřit mezi lídry týmu.

KLINTON
CARLSON

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Máme opět nové zahraniční hráče
a o jejich výkony se musí naše hra
opírat. V Děčíně jeden chyběl, další dva byli úplně mimo, neodvedli
dobrou práci. Tak by to nešlo,“ nechal se slyšet trenér BK Olomoucko
Predrag Benáček.
Naposledy pod košem chyběl Hanákům Javonte Douglas, T. J. Dunans
zase utkání nedohrál. Pátý faul dostal
po necelých třiadvaceti minutách na
palubovce. A Jure Pelko netrefil ani
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Nováek v d%ínské sestav% odvedl parádní práci, pestože neprom%nil ani
jeden ze tí trojkových pokus#. Pesto
se dostal na dvacet bod#, kde kterým
pidal jedenáct asistencí a zaznamenal
sv#j premiérový double-double. Hostující pivot se za celý zápas dostal ke
tyem stelám a píliš úsp%šný nebyl
ani na doskoku. Svých 206 centimetr#
využil pouze ke tem doskok#m.

RYCHLÝ
VEERNÍK

Pøišel, vidìl, odjel
Prostějov (lv) - Více než rok trvalo,
než horské kolo od společnosti Decathlon našlo svého prvního majitele. Hlavní cena v soutěži ve střelbě
na koš z poloviny hřiště dlouho zůstávala v úschovně BK Olomoucko.
Od středečního utkání proti Brnu
to neplatí. Po třetí čtvrtině utkání
přišel na palubovku Matouš Pelikán, jeho pokus prolétl košem,
načež vítěz zamával publiku a odjel
na novém kole ke svému místu na
tribuně. „Klub Matoušovi pochopitelně gratuluje. Soutěž ovšem
nekončí, bude dál pokračovat. Sám
jsem zvědavý, kolik výherců bude
v sezně mít,“ uvedl Michal Pekárek,
sportovní manažer BK Olomoucko.

Na USK o 20 minut
pozdìji
Prostějov (lv) - O dvacet minut
později odstartuje duel 4. kola
nejvyšší domácí soutěže, v němž
BK Olomoucko přivítá USK Praha. Úvodní rozskok proběhne
v sobotu 13. října v 18.20 hodin.
Důvodem je televizní přenos. „Je
to pouze malý posun, který by fanouškům neměl vadit. Jsme rádi,
že o naše utkání projevila televize
zájem,“ poznamenal sportovní
manažer BK Olomoucko Michal
Pekárek.

Pohár bez divoké karty
Praha (lv) - Také letos čekají na basketbalisty Olomoucka dvě soutěže.
Kromě Kooperativa NBL se zapojí
do bojů v Českém poháru, který se
tentokrát odehraje bez instrumentu
„divoké karty“ a vyvrcholí turnajem
Final Four v Novém Jičíně. Ten si
tak připomene své nejslavnější časy,
včetně titulu z roku 1999, u nějž
jako klíčoví hráči stáli například dva
současní ligoví trenéři Levell Sanders a Dušan Medvecký.

3

jednu střelu z pole a proměnil jediný ze šesti trestných hodů. „Jsem
naštvaný, že jsme dostali tolik snadných košů z rychlých protiútoků.
Hrál jsem hrozně, musím být lepší
a víc pomoct týmu. Příště budu lepší,“ uvědomil si špatný osobní výkon
Pelko, zkušený slovinský křídelník.
V zakončení se zatím nedaří ani Janu
Močnikovi. Ústřední rozehrávač sice
zatím drží průměr na necelých deseti asistencích na zápas, celkově ale ve
třech odehraných zápasech dal pouFoto: www.bkolomoucko.cz
ze sedmnáct bodů. „Musíme si naši
hru rozebrat a poučit se,“ pronesl Lukáš Palyza, největší tuzemská po- „V Děčíně odehrál skvělý zápas,“
Močnik už po střetnutí proti Brnu. sila Olomoucka, který zatím dává všiml si kouč Benáček. K Palyzovi se
Vysoký standard si naopak drží v průměru téměř čtyřiadvacet bodů. však musí přidat i další hráči.

Selhání v koncovce pineslo první ztrátu
BK OL
B BRN

86:90

PROSTĚJOV Hodně nečekanou
ztrátu si na své konto připsali basketbalisté BK Olomoucko už ve druhém
utkání nové sezóny Kooperativa NBL
2018/2019. S Brnem po vyrovnaném průběhu prohráli uplynulou
středu na palubovce Sportcentra
DDM 86:90 a hned na startu si tak nedokázali uhájit vlastní palubovku.

Ladislav Valný
Po vlažném začátku z obou stran se
jako první odhodlal k většímu vstu-

pu do utkání překvapivě brněnský
Geiger a jeho trojka odstartovala
hostující nápor. Domácí zaskočená
obrana nevěděla koho bránit. Brno
dalo za první čtvrtinu čtyři trojky,
úspěšné bylo i při pokusech pivotů
a místy vedlo až o osm bodů. Až na
konci periody se Hanáci probrali
a snížili na 23:28.
Ve 12. minutě se domácím podařilo po delší době překlopit výsledek
na svoji stranu, bojujícího soupeře,
který pokračoval v hodně úspěšném zakončení, ovšem nezlomili.
Povedená trojka Dunanse na začátku 19. minuty znamenala pouze vyrovnání na 43:43. Útočně laděnou
koncovku poločasu však přece jen

CO ZAZNLO NA TISKOVCE...
OVCEE...

zvládli o chlup lépe domácí a odcházeli do kabiny za stavu 49:48.
Absolutně vyrovnaný duel pokračoval i ve třetí desetiminutovce.
Predrag BENÁEK – BK Olomoucko:
Brňané těžili z pestřejšího zakonsi zasloužil vyhrát. Skvěle střílel a dával i těžké koše. Ale přesto jsme měli točení. Až do 28. minuty měli do- „Soupeř
hle utkání zvládnout. Jsem zklamaný z přístupu hráčů, špatně komunikovali, chyběla
mácí pouze pět úspěšných střelců, jim energie. V závěrečných sedmi minutách jsme podali zbabělý výkon v útoku. Brno
jejich soupeř osm, z toho čtyři byli prostě chtělo vyhrát. Nám chyběla touha, se kterou jsme vyhráli první zápas sezóny.“
dvouciferní. Také proto ve 28. miDejan JAKARA – Egoé Basket Brno:
nutě vedli o šest bodů a o vyrovnání na 68:68 po třiceti minutách „Oproti zápasu ve Svitavách hráči plnili pravidla, která jsme si pro toto utkání
se postaral čtyřmi body v rychlém stanovili. Druhým důvodem vítězství byla naše velice přesná střelba, kterou jsme
sledu Křemen – šestý úspěšný stře- si uměli výrazně pomoci v obtížných chvilkách. A navíc se nám dařilo nabourat
přechodovou fázi soupeře. Dokázali jsme zastavit řadu rychlých protiútoků už
lec Olomoucka.
v zárodku a zformovat obranu, kde jsme domácí nepouštěli ke snadným střelám.“
Domácí viditelně znervózněli,
Statistiky z utkání
nedařila se jim kombinace a kon- cem, na začátku 39. minuty už však
najdete
covku nezvládli. Naposledy vedli ztráceli šest bodů 79:85 a bylo po
na straně 2 této knihy C
o jediný bod pět minut před kon- nadějích.

V D&ín vedli Hanáci jedinou minutu
BK D
BK OL

100:84

DĚČÍN, PROSTĚJOV Na domácí
ztrátu s Brnem chtěli basketbalisté
Olomoucka zapomenout v Děčíně,
opět ale doplatili na nesoustředěný
výkon několika hráčů. Hosté se nestačili vracet do obrany a dostávali
snadné koše. Nervózní byli také při
střelbě trestných hodů. To vše se
podepsalo pod konečnou porážku
84:100, kterou neodvrátil ani skvěle
hrající Lukáš Palyza.
První koš jakoby naznačil obraz celého
utkání. Domácí Klint Carlson po rychlém

přechodu prošel až ke koši a přesně zakončil. Také další body vzešly z rychlého
protiútoku domácích. Z vedení 18:9 však
hosté rychle ukrojili především díky skvěle
hrajícímu Palyzovi, aby na tabuli svítilo po
prvních 10 minutách skóre 23:22. Za hosty v tu chvíli Palyza dal 16 bodů.
Druhou čtvrtinu však trojkou otevřel
Feštr a Válečníci se jali navyšovat svoje
vedení z nejtěsnějšího až na dvouciferné
během pěti minut. Hostující tým táhl Palyza, jemuž výrazněji sekundoval pouze
Dunans. Na poločasových 51:42 korigovali olomoučtí Váňa s Norwou.
Děčín vyhrál dvě prostřední čtvrtiny
v součtu 53:36, z čehož vyplývá, kdy
se utkání rozhodovalo. Druhý poločas
totiž začal Šiška s Kroutilem tříbodo-

vými trefami, na něž kontroval Dunans
hbitými nájezdy. Dva výraznější borci
na straně hostů však nezvládli odolávat
pestřejšímu útoku Děčína, který ve svém
středu našel čtyři dvouciferné střelce. Po
třetí části tak stav 76:59 sváděl k jasnému
průběhu.
Ač se Válečníci v útoku činili, třeba jako
hned na startu posledního dějství Carlson údernou smečí, stále nemohli setřást
útočně nebezpečného protivníka. Ve 36.
minutě zužitkoval krásnou Pomikálkovu
asistenci Žikla na 90:73, Norwa s Palyzou
však stihl do 38. minuty zabojovat a snížit
na 92:82. V domácím dresu se pak skórování chopili Autrey, Pomikálek, znovu Autrey a symbolicky pak skóre zápasu uzavřel
hráč utkání Klint Carlson.
(lv)

CO ZAZNLO NA TISKOVCE...
OVCEE...

Pavel BUDÍNSKÝ – BK D)/ín:
„Olomoucko bude výborným týmem, má zkušené atraktivní výborné hráče. Oba jejich zápasy budily respekt – s jakou atletičností a lehkostí jsou schopní hrát dobrý útok,
což také prokázali především díky Lukáši Palyzovi. My jsme také chtěli napravit dojem
ze Svitav, což se povedlo měrou vrchovatou, dali jsme sto bodů, všichni z týmu se zapojili do skórování. Osmadvacet z nich jsme vstřelili z rychlého protiútoku, kde vidím
primární důvod naší výhry.“
Predrag BENÁEK – BK Olomoucko:
„Děčín odehrál slušný zápas. Vedl devětatřicet minut, je vidět, že vyhrál zaslouženě. My jsme vyrobili neuvěřitelné množství chyb, hlavně obranných. Myslím, že
jsme dostali takových dvacet laciných košů z rychlého protiútoku. Na to, jak máme
zkušené hráče, tak by se tohle nemělo stávat. Hráli jsme trochu nervózně. Ta byla
nejvíc znát na trestných hodech, kde jsme měli pouze poloviční úspěšnost.“

Statistiky z utkání, výsledkový servis i průběžnou tabulku
najdete na straně 2 této knihy C

„Cizí hráči se musí lize přizpůsobit,“
PROSTĚJOV Pořádnou obměnou prošel před startem nové
sezony kádr basketbalistů BK Olomoucko. Mezi nové tváře patří také americký pivot Javonte Douglas. V úvodních zápasech
pravidelně bodoval a naznačil, že si rychle porozumí s novými
spoluhráči.„Sestavy se mění, to je basket. Žádný problém,“ tvrdí pětadvacetiletý nováček v týmu sídlícím v Prostějově.
systémy jsou přece podobné. Je ale vý-

www.vecernikpv.cz

MUSÍ ZABRAT

XAVIER
SMITH

EXKLUZIVNÍ rozhovor
hodou, když máte dobrého kouče, který
pro Večerník novým hráčům vysvětli určité odlišnosti.

YY více informací
YY více fotogra\í, videí

Pondělí 8. října 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k


basketbal

My ho máme.“ (úsměv)
YY V létě jste neměl herní přestávku
YY Do kabiny přišlo hned šest nových a zahrál jste si novozélandskou ligu.
hráčů. Není to příliš zásah do kádru? Není to příliš vyčerpávající program?
„Není to nějaká zásadní potíž. Herní „Po odchodu z univerzitního basketbalu

Ladislav VALNÝ

jsme se na tom domluvili s mým agentem. Potřebuji a chci co nejvíce hrát. Jedině s počtem odehraných zápasů roste váš
výkon. S únavou problémy nemám, tělo
je na zátěž zvyklé.“
YY Hrál jste za Taranaki Mountain.
Jaká je vůbec nejvyšší soutěž na Novém Zélandu?
„Není vůbec špatná, hraje v ní celá řada
kvalitních basketbalistů. I díky tomu, že se
liga hraje v letních měsících, kdy má řada
soutěží přestávku. Domácí hráči, které má
každý tým, mají také svoji kvalitu.“
YY Jak se vám líbí ta česká?
„Z toho, co jsem stačil zjistit, je kvalitní.

říká pivot
DOUGLAS

V zápasech se hraje docela agresivně, je
atletická, což je trend.“
YY Bude vám vyhovovat?
„Proč by neměla? Každá liga je trošku
jiná. Cizí hráči se musí soutěži přizpůsobit, pak můžou být úspěšní. Opačně to
nefunguje. A s tím nemám problém.“

Foto: www.bkolomoucko.cz

Pondělí 8. října 2018
www.vecernikpv.cz
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Prostjovští házenkái v Ivan&icích nepropadli,
favoritovi soutže podlehli jen o sedm branek
HK IV
SO PV

31
24

IVANČICE, PROSTĚJOV Na
hřiště asi nejvíce favorizovaného celku jihomoravské skupiny
2. ligy mužů zajížděli házenkáři
TJ Sokol II Prostějov ve 3. kole
soutěže. Venku proti HK Ivančice těžko mohli pomýšlet na
bodový zisk, který skutečně nevybojovali, ale přesto se domů
vraceli se zdviženými hlavami.
Papírově silnější sok je totiž

zdolal pouze 31:24 (14:11).
„Soupeř byl od začátku lepší a potvrdil svou sílu možná největšího
favorita. Až do patnácté minuty
jsme se dost složitě prosazovali v útoku a dali jen dva nebo tři
góly, čímž domácí utekli do většího náskoku. Potom přišlo naše
zlepšení, druhou čtvrthodinu
jsme zvládli mnohem kvalitněji.
A tříbranková ztráta o přestávce
vypadala slibně,“ popisoval vývoj
střetnutí trenér „dvojky“ Tomáš
Černíček.
„Po změně stran jsme ještě zachytili úvod druhého poločasu, několik minut udržovali stejný rozdíl

ve skóre. Pak se ale projevila silná
ivančická lavička, jejich široký
kádr. Postupně nám utíkali, až to
bylo o jedenáct gólů, hrozil menší
debakl. Jenže kluci nic nezabalili
a v závěru zabojovali, díky čemuž
se povedlo výsledek zkorigovat.
A podlehnout na horké půdě Ivančic o sedm rozhodně není žádná
ostuda,“ zdůraznil Černíček chválící Jana Čelovského za osm nastřílených tref a solidní obranu v čele
s Michalem Jurou.
Navzdory porážce v něm převládaly pozitivní dojmy. „Chlapci
makali, hráli docela dobře. V tabulce zatím máme ze tří zápasů

jediný bodík, což nevypadá valně,
ale výhled do dalšího průběhu
sezóny není podle mého mínění vůbec špatný. Když budeme
na trénincích společně pracovat,
tak by další body měly brzy přijít,
ideálně hned v sobotu na vlastní
palubovce s Juliánovem. Potřebujeme zabrat a uklidnit se prvním
vítězstvím,“ řekl prostějovský kouč
s odkazem na nadcházející duel
doma v hale RG a ZŠ města PV ve
Studentské ulici. Hraje se 13. října
od 16:00 hodin. (son)
Statistiky z utkání
a výsledkový servis 2. ligy
najdete na straně C3 této knihy

sport
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Kostelec urval těsnou
výhru v Maloměřicích
SHC MAL 26
S KNH 27
MALOMĚŘICE, PROSTĚJOV Podruhé v sezóně nastoupili házenkáři
TJ Sokol Kostelec na Hané HK venku
– a podruhé získali všechny body!
Tentokrát uspěli ve 3. kole 2. ligy
mužů Jižní Morava 2018/2019 na
palubovce SHC Maloměřice B, kde
doslova vydřeli nejtěsnější vítězství
poměrem 26:27 (12:13) z pohledu
domácích.
Pro Hanáky jde o dvojnásob vítanou satisfakci, neboť před týdnem na vlastním
hřišti podlehli rovněž o gól Bohunicím.
V sobotu 6. října u nováčka soutěže
podstoupili naprosto vyrovnaný boj, po
celý zápas maximálně dramatický až do
úplného konce. V něm dokázali udržet

minimální náskok a jejich závěrečná radost mohla propuknout naplno.
Hosté se prezentovali solidní obranou
jištěnou brankářskou dvojicí Mayer,
Grulich. Směrem dopředu exceloval
devítigólový Lukáš Varhalík, pěti brankami přispěl další tradiční kanonýr Smékal
a stejnou měrou se prosadil i Dostál.
Zajímavostí je, že do střetnutí aktivně
naskočili oba trenéři HK: hlavní Milan
Varhalík (jednou skóroval) i asistent
David Ševčík (dostal žlutou kartu a byl
jedenkrát vyloučen).
V součtu má mladý kostelecký tým na
kontě čtyři body, ve vyrovnaném popředí
průběžné tabulky drží čtvrté místo. A ve
4. dějství soutěže přivítá ve své hale třetí
Velké Meziříčí, lákavý mač je na programu
v neděli 14. října od 10.30 hodin. Chce to
premiérové domácí vítězství v rozjetém
druholigovém ročníku!
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
2. ligy najdete na straně C3 této knihy

Na podzim Prostjov Házenkáští minižáci Kostelce bronzoví v Lovosicích
uvidí turnaj
v boxu policist
PROSTĚJOV Město Prostějov
je v posledních letech jedním
z hlavních center českého boxu.
Mužský výběr zdejšího oddílu
BC DTJ každoročně sbírá medaile z extraligy družstev ČR,
několikrát dokázal tuto soutěž
i vyhrát (naposledy letos). K tomu
se zmíněný klub vzorně stará o talenty a pořádá vrcholné turnaje,
viz červnové mistrovství republiky školní mládeže. A teď chystá
ve spolupráci se spřáteleným subjektem další zajímavou akci.
Půjde o 1. ročník boxerského turnaje pro policisty, který se uskuteční
v pátek 12. října v areálu BC DTJ
Prostějov v Krasické ulici (vedle
aquaparku). Premiérovou edici
tohoto klání organizuje společně
s détéjéčkem i Sportovní klub Policie Moravan Prostějov, hlavním
partnerem turnaje je statutární
město Prostějov.

„Zúčastní se a bojovat v ringu budou jak policisté, tak zaměstnanci
Ministerstva vnitra ČR. Začátek jednodenní akce plánujeme na 10:30
hodin, předpokládané ukončení
okolo osmnácté hodiny,“ informoval
Večerník coby mediálního partnera
celého podniku Lukáš Přikryl, první
místopředseda výkonného výboru
SKP Moravan Prostějov.
Naprostou
podporu
turnaji
vyjádřil šéf DTJ, hlavní trenér
BC a někdejší špičkový rohovník
v jedné osobě Petr Novotný. „Už
po národním šampionátu školní
mládeže zkraje léta jsme říkali, že
do budoucna chceme uspořádat
vedle extraligových zápasů i další
boxerské turnaje různého charakteru. Tohle policejní klání
ve spolupráci s SKP Moravan
je jedním z nich. A všichni si
dáme maximálně záležet, aby se
vydařilo,“ uvedl Novotný. (son)

LOVOSICE, PROSTĚJOV V pátek
7. září se sjela házenkářská mládež
z celé České republiky, ale také ze
Slovenska a Německa, aby absolvovala třídenní druhý největší turnaj
mládeže v zemi (po celosvětovém
Prague Handball Cupu) Házenkářský festival Lovosice. Akce
patřila kategoriím minižáků (ročníky
narození 2008 + 2009), mladších
žáků (2006 + 2007) a starších žáků
(2004 + 2005). Počet zúčastněných
družstev se vyhoupl na 61.
O průběhu celého klání Večerníku
podrobně referoval trenér minižáků
TJ Sokol Kostelec na Hané HK Patrik
Coufal. „My jsme se téměř dva měsíce
rozhodovali, zda se přihlásíme či ne.
S tímto turnajem jsme dosud neměli
žádné zkušenosti a já osobně ani se
starší kategorií minižáků. Ještě před
prázdninami jsem trénoval mladší kategorii minižáků, která v květnu triumfovala na mezinárodním turnaji Playminihandball ve slovenské Stupavě. A tito
hráči se z většiny přesunuli po prázdninách právě do vyšší věkové kategorie.
Nakonec rozhodnutí přihlásit se padlo
v poslední možný den s vědomím, že
nás posílí starší minižáci ročníku 2008,“
popisoval Coufal.
„Z nejrůznějších důvodů jsme nakonec

Z malé stáje u Hvozdu vyrazí

Bronzový tým házenkáských minižák Kostelce na Hané z velkého turnaje v Lovosicích.
Foto: archiv P. Coufala

odjížděli s hodně mladou sestavou
tak nějak na zkušenou, s cílem učit se,
poznávat konkurenci a prověřovat, na
co se dál zaměřit. Do základní skupiny
jsme dostali hned samé megakluby:
Duklu Praha 2, HK Lovosice 1 i HBC
Jičín 2, k tomu ještě nevyzpytatelný TJ
JM Chodov. Hned na páteční úvod
jsme ale senzačně porazili HK Lovosice 1 27:14, na vyhranou Duklu
Praha 2 (budoucího vítěze turnaje)
to už nestačilo 22:32. V sobotu nás na
úvod čekal obávaný Chodov, leč obavy
se naštěstí brzy rozplynuly a brali jsme

vítězství 26:15. K poslednímu utkání
ve skupině nás pak vyzval Jičín 2 a my
jednoznačně uspěli 31:11. Radost byla
obrovská, protože ze všech čtyř skupin
postupovaly do čtvrtfinále vždy pouze
dva nejlepší týmy. Kostelec tedy pronikl
mezi nejlepších osm, což byl i můj docela odvážný cíl vzhledem k tomu, že jsme
v podstatě nastoupili jen s loňskými
minižáky mladšími,“ pokračoval kouč
talentů HK.
„Jako druzí ze skupiny jsme šli do
konfrontace s vítězem jiné grupy, což
nebyl nikdo jiný než Dukla Praha 1.

Obrovským nasazením a za vydatného
povzbuzování našeho šestého hráče
na hřišti neboli starších žáků Centra
Haná jsme dokázali soupeře fantasticky
porazit 21:19, přestože ještě v prvním
poločase dostal náš klíčový člen sestavy
Černý červenou kartu, takže jsme hráli
většinu zápasu bez něho. V nedělním
semifinále jsme narazili na výborný
HBC Jičín 1 (loňský vítěz) a na ten už
jsme nestačili 16:22. O třetí místo jsme
si pak zahráli se špičkovým celkem TJ
Lokomotiva Louny, jenž v druhém
semifinále podlehl Dukle Praha 2 až na
sedmičky. Náš naprosto vyhecovaný
a namotivovaný tým však na soupeře
vletěl jako tajfun a deklasoval jej 30:17.
A tak se stalo, že maličký klub z Hané
a tým, který jel původně jen sbírat
zkušenosti, se na stupních vítězů ocitl
ve společnosti těch největších klubů
z ČR v konečném pořadí: 1 Dukla
Praha 2 (zlato), 2. HBC Jičín 1 (stříbro),
3. TJ SOKOL Kostelec na Hané HK
(bronz),“ dokončil šťastný Patrik Coufal, jak se zrodil velikánský úspěch jeho
svěřenců.
Sestava TJ SOKOL Kostelec na
Hané HK: J. Coufal, O. Černý, M.
Schönfeld, M. Stuchlík, P. Stuchlík,
R. Řezníček, M. Zimmermannová.
Trenér: P. Coufal.
(son)

Al Bustan ze Srdéka bral v Meranu stíbro

letos do Pardubic celkem 14 koní V dostihu, který je dotovaný štědřeji než
➢ z titulní strany
HVOZD Ani jeden z dvojice koní,
které trénují Na Srdéčku, nebude
ve Velké pardubické patřit k užšímu okruhu favoritů. Větší šance se
dávají Vicodymu, který loni dokázal zvítězit v Ceně Labe, což je druhý nejprestižnější dostih pardubického závodního odpoledne.
„V zářijové kvalifikaci na Velkou
pardubickou skončil třetí a vypadal
dobře. Věřím, že může příjemně
překvapit, ale bude to chtít i trochu
štěstí. Vicody je totiž hodně specifický kůň, který při dostihu potřebuje svůj klid a pohodu,“ zhodnotil
šance svého svěřence trenér Stanislav Popelka.
Jeho dalším želízkem v ohni bude
Universe of Gracie. Třináctiletý
veterán své nejlepší výkony předváděl před třemi roky, kdy ve Velké pardubické doběhl čtvrtý za
tehdy vítězným Nikasem. Ten byl
později diskvalifikován. „V jeho případě to bude vůbec poslední dostih
v závodní kariéře. Pokročilý věk však
na něm není znát, trénink ho baví

a řekl bych, že je na tom stejně dobře
jako loni, kdy doběhl šestý,“ vyjádřil
se Popelka, který bude mít v dalších
dostizích nedělního dostihového
odpoledne v Pardubicích dalších
osm svěřenců.
Do Ceny Labe nastoupí šestiletý
Mahony a veteránka Modena. „I pro
ni to bude rozloučení se závodní kariérou, následně půjde do chovu,“
zmínil se koňský lodivod. I v Ceně
Vltavy se představí dva koně ze Srdéčka, půjde o Marca Aurelia a klisnu Quatiky. Svého zástupce bude
mít Stanislav Popelka i v Poplerově
memoriálu, který loni senzačně vy-

hrála klisna Loire. Tentokrát se na
jeho start postaví nadějný pětiletý
Imphal. Jako vůbec první pak v neděli vyběhnou na pardubické závodiště Shegerton a Kornelius, kteří se
utkají v Ceně firmy Chládek a Tintěra pro pětileté koně. Další čtyři koně
z Popelkovy stáje se tamtéž představí
už v sobotu.
„Věřím, že všichni, kteří jdou do dostihu, mají šanci uspět. Jinak bych
je tam nehlásil a ušetřil majitelům
peníze,“ usmál se uznávaný trenér,
jehož svěřenci se pravidelně umísťují
na čelných místech jednotlivých dostihů.
(mls)

Výsledky koní ze Srdéèka ve Velké pardubické:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Hirsch
Mandarino
Hirsch
Mandarino
Mandarino
Mandarino
Nikas
Nikas
Nikas
Nikas
Modena
Nikas
Universe of Gracie

2. místo
4. místo
Nedoběhl
4. místo
5. místo
Nedoběhl
Nedoběhl
2. místo
Nedoběhl
1. místo
8. místo
Nedoběhl
6. místo

Velká pardubická, skončil první ze „zbytku světa“

HVOZD Obrovským úspěchem
nejen pro stáj Na Srdéčeku, ale
i pro celý český turf skončil loni
největší italský překážkový dostih
Gran Premio v Meranu. Zvítězil
v něm tehdy sedmiletý valach Al
Bustan, kterého u Hvozdu trénuje Stanislav Popelka. Po roce
se skvělý skokan se strhujícím
finišem do Itálie opět vrátil. Po
vítězství v jarní Ceně Evropy,
uspěl i v Gran Premio.
Poslední zářijová sobota patřila známému závodišti v italském Meranu
79. ročníku dostihu Gran Premio. Al
Bustan ze Srdéčka tuto závodní trať
velice dobře zná. Loni tam v bohatě
dotovaném dostihu Gran Premio
dokázal zvítězit, přemožitele tam
nenašel ani v jarní Ceně Evropy.
Z letošního Gran Premia se obhájce
vítězství vracel se skvělým druhým
místem. Nad jeho síly byl pouze
francouzský soupeř Le Costeaud.
Al Bustan ale jistě porazil „zbytek
světa“, čímž získal přes milion korun a potvrdil své nesporné kvality.
„Chtěli jsme opět vyhrát, ale letos se

Al Bustan v sedle s žokejem Janem Faltejskem práv probíhá cílem prestižního
dostihu v italském Meranu.
Foto: galopp-reporter.cz

prostě objevil soupeř, který byl lepší.
Druhé místo je ale výborný výsledek, kterého si moc vážíme. Francouz si po celý dostih držel vysoké
tempo. Přestože v závěru přišlo Al
Bustanovo obvyklé zrychlení, tak
jsme se k němu nepřiblížili natolik, abychom ho nějak ohrozili. Al
Bustan však jistě porazil všechny
další soupeře, což je při kvalitě startovního pole v Meranu nesmírně

cenné,“ prohlásil trenér Stanislav
Popelka, který se nevyhnul srovnání
malé, nicméně velmi úspěšné stáje
Na Srdéčku s tou francouzskou.
„Trenér Macaire má na výběr z víc
než dvou stovek koní. Letos s sebou
vzal hodně kvalitního soupeře, který
v celém dostihu nezaváhal. Nicméně
Merano Al Bustanovi očividně sedí,
takže doufám, že se sem i za rok opět
vrátíme,“ uzavřel Popelka.
(mls)
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* reportáže z volebních místností i štábů politických subjektů * prvotní ohlasy * konečné výsledky ze všech míst Prostějovska

navštivte stále více oblíbenější internetové
stránky www.vecernikpv.cz
původní zpravodajství pro Večerník: Michal Kadlec, Martin Zaoral, Tomáš Kaláb, Petr Kozák
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PROSTĚJOV Ve volebním
štábu ČSSD nebyla v sobotu večer příliš juchavá nálada, ovšem na druhé straně
nebylo ani moc smutno.
Sociální demokraté si přece jen v Prostějově připsali
jeden významný úspěch,
když kandidátka horní komory Parlamentu České republiky Božena Sekaninová
zcela ovládla první kolo senátních voleb. A ženu, která usiluje v pořadí již o třetí
mandát senátorky za sebou, se podařilo Večerníku
vyzpovídat.

Jak moc vás těší váš osobní výsledek a celkem jednoznačné
vítězství?
„Můj výsledek mě velice těší,
protože obhajovat svůj mandát
je vždycky těžší než jít do senátních voleb jako nováček. Touto
cestou bych každopádně z celého srdce chtěla poděkovat všem
svým voličům za důvěru a za
účast ve volbách do horní komory Parlamentu České republiky.
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Zároveň bych je chtěla
o tuto důvěru požádat ještě jednou při druhém kole
senátních voleb.“
>>>Dokončení rozhovoru
čtěte na straně D7!

MICHAL KADLEC

yy Jak moc těžké byly tyto senátní volby?
„Volební výsledky jsem sledovala od samého začátku, kdy
na internetu začaly naskakovat
první průběžné údaje o sčítání
hlasů. Musím říct, že souboj nás
kandidátů byl velice vyrovnaný.
A to svědčí o tom, že kandidáti
to byli všichni velice dobří. Do
posledního okamžiku
nebylo jasné, s kým
se utkám ve druhém
kole. Bylo to nejnapínavější první
kolo senátních
voleb na Prostějovsku,
Tovačovsku
a Kojetínsku.“
y y

PROSTĚJOV Druhou postupující do rozhodujícího
kola senátních voleb za obvod číslo 62 - Prostějovsko,
Tovačovsko a Kojetínsko,
vyzpovídal Večerník během nedělního odpoledne. Na Jitce Chalánkové
byla rovněž patrná únava.
Jednak z náročné předvolební kampaně, jednak
z nebývale napínavého
sčítání hlasů. Známá prostějovská lékařka nyní prosí
své voliče, aby vážili cestu
do volebních místností ještě jednou.

Foto: Michal Kadlec

yy Jaké jsou vaše pocity po včerejšku?
„Tak samozřejmě mám velkou
radost. Počítání hlasů bylo napínavé do poslední chvíle. Ovšem
v politice jsem zažila mnohem
více stresujících momentů, takže jsem vše brala s klidem. Ráda
bych znovu poděkovala obča-

telské péče, když je potřebná.
Ale nejvíc mne potěšilo, že mi
starší občané vyprávěli o svých
životních osudech. Opravdu
moudrost.“
yy Nebylo pro vás komplikací
kandidovat jako nezávislá?
„Naopak. Sbírání podpisů a pak
následná kontaktní kampaň byly
určitě nejlepší možností. Jednou
jsem deklarovala, že budu kandidovat do Senátu, tak jsem musela
svůj slib splnit, to je jasné.“
yy A poznávali vás lidé?
„Potěšilo mne, jak moc a jak
přesně lidé znali případ chlapců
Michalákových odebraných norskou sociální službou Barnevern.
Těch případů řeším nebo jsem
řešila více. Upozorňovat
na ně musím, neboť jsem
přesvědčena, a odhalení
pedofila v řadách psychiatrů Barnevernu mi dává
za pravdu, že Norsko absolutně nemá celý tento
systém pod kontrolou.
Jenže Norsko jako stát je
za systém na svém území
zodpovědné i z pohledu
mezinárodního
práva.
Občané případ pochopili
a čekají na
další vývoj. Zdlouhavé
lhůty v Norsku vedou
samozřejmě k odcizování
Foto: Michal Kadlec
dětí a rodičů, což bývávalo chápáno jako porunům, kteří mi umožnili svým
šování lidských práv. Ale
podpisem kandidovat. A všem, boj nekončí.“
kteří mi dali svůj hlas. Nyní bych yy Věříte si pro druhé kolo sesi dovolila je poprosit, aby příští nátních voleb?
týden ještě jednou našli čas na „Samozřejmě že si věřím.
cestu do volebních místností. (úsměv) Vím, o co mi jde, co chci
Jde opravdu o každý jednotlivý hájit. Výše uvedený případ souvihlas.“
sí se širší problematikou rozvolyy Jaká byla předvolební kam- ňování základních hodnot. Byla
paň, jak ji hodnotíte?
o tom přednáška pana profeso„Chtěla bych vyzdvihnout ko- ra PhDr. Petra Piťhy a paní Ing.
rektnost ostatních kandidá- Hany Lipovské. Obě přednášky
tů. Pokud jde o mne, tak mne jsou k dispozici na mých webokampaň velmi bavila. Setkávání vých stránkách www.chalankova.
s občany na náměstích, na uli- cz. A výstup je docela překvapivý,
cích, ve vesnicích i vesnických mnohdy řešíme spíše následky
hospůdkách bylo velmi příjem- a nikoliv příčiny mnohem hlubší
né. I za tohle jsem velmi vděčná. krize. Bude mi velkou ctí, pokud
Kampaň mi přinesla i spoustu budu moci dál pomáhat svou
zážitků, někdy velmi humor- prací. Třeba i v Senátu, pokud to
ných. A silným zážitkem bylo vyjde. A proto prosím voliče, aby
setkávání například s táty od ro- byli ještě jednou ochotni vážit
din, kteří se vpodvečer unaveně cestu
vraceli z práce domů. Upracova- do volebních místností za týden
ní, aby uživili své rodiny. Rodi- ve dnech 12. a 13. října a dali mi
ny s dětmi byly moc milé, setká- svůj hlas. Jde opravdu o každý
vali jsme se velmi často. A starší jednotlivý hlas. Věřím, že mé náspoluobčané? Probírali jsme zory a postoje už znají a vědí, že
možnosti zkvalitnění ošetřova- se na mne mohou spolehnout.“
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Dosavadní senátorka postoupila
s přehledem, lékařka o pověstný chlup!
Volby do Senátu Parlamentu ÈR 2018
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nepustila. V klidu tak během celého
sčítání hlasů mohla sledovat doslova
bojovou situaci za ní. „Že bude souboj
mezi ostatními třemi či čtyřmi kandidáty za mnou tak těsný, to jsem fakt
nečekala. Ale svědčí to o velké kvalitě
mých protivníků,“ vysekla Božena Sekaninová poklonu svým soupeřkám
Jitce Chalánkové (nezávislá), Ireně
Blažkové (ANO 2011) i Jaroslavu Fidrmucovi (KDU-ČSL).
>>>dokončení na straně D5

<H 

Zájem o první kolo senátních voleb
měli voliči na Prostějovsku jen o něco
málo menší než o volby komunální.
V sobotu okolo šestnácté hodiny, tedy
pouhých 120 minut po uzavření volebních místností, už na webových stránkách Českého statistického pořadu
začaly naskakovat první průběžné výsledky. A ty hned od začátku vymrštili
hlavní favoritku Boženu Sekaninovu
do čela, ze kterého dosavadní senátorka už neustoupila a nikoho před sebe

>! 7# 

PROSTĚJOVSKO Tak napínavé volby až do poslední chvíle Prostějovsko snad ještě nezažilo na žádné úrovni! Což
o to, v prvním kole senátních voleb bylo o vítězce Boženě
Sekaninové (ČSSD) rozhodnuto už po prvních údajích průběžného sčítání hlasů, ovšem o druhé postupové místo
do senátního finále proběhl strhující boj hned mezi třemi
kandidáty do horní komory Parlamentu ČR! Nakonec si druhé kolo senátních voleb vybojovala doslova a do písmene
v hodině dvanácté prostějovská lékařka a nezávislá kandidátka Jitka Chalánková.

3,5

Foto: Michal Kadlec
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Jitka Chalánková
byla sice podle svých slov
klidná, ale přesto
s velkým napětím sledovala
průběžné výsledky sčítání hlasů.
Postoupila jen o chlup!

„SČÍTÁNÍ HLASŮ
Z POSLEDNÍHO
OKRSKU BYLO
NEKONEČNÉ!“

ZASLECHLI JSME…

Při zveřejňování průběžných
výsledků voleb se dlouho pohyboval na samém chvostu mezi všemi
jedenácti kandidáty do Senátu
ČR. Ovšem jen do chvíle, kdy se
začaly sčítat větší okrsky. Vítězství
v Prostějově ho pak vymrštilo až na
páté místo, i když nepostupové.

Foto: archiv Veerníku

JAN KRCHŇAVÝ

SKOKAN VOLEB

Naprosto titěrný rozdíl mezi
druhou postupující do druhého
kola senátních voleb Jitkou Chalánkovou (nezávislá) a třetí v
pořadí Irenou Blažkovou (ANO).
Blažková sice do posledních
minut sčítání hlasů okupovala druhé postupové místo, v
samém finále před půlnocí ji však
přeskočila Chalánková. O pět
voličských hlasů, tudíž o jedinou
setinu procenta!

0,01

ÍSLO VOLEB

Krach ambiciózních projektů.
Někteří z jedenácti kandidátů do
Senátu ČR ve volebním obvodu
číslo 62 - Prostějovsko, Tovačovsko
a Kojetínsko měli před volbami
příliš velké oči. Jistotu postupu netajil ve svých prognózách například
Pavel Dopita z SPD Tomio Okamura. Nakonec skončil v poli
poražených. Určitě jiné představy
o konečném umístění měl také Petr
Michek (Moravané). Skončil poslední.

- MÍNUS -

Napínavý boj až do konce. Voliči,
kteří během pátku či soboty dali svůj
hlas jednomu z jedenácti kandidátů
do Senátu ČR ve volebním obvodu
číslo 62 – Prostějovsko, Tovačovsko
a Kojetínsko, se při sčítání hlasů
rozhodně nenudili. O vítězství
Boženy Sekaninové v prvním kole
voleb bylo jasno, ale souboj dalších
tří kandidátů byl napínavý až do sobotní půlnoci. Nakonec rozhodlo
jen pět hlasů o postupu Jitky Chalánkové.

D4

Její úspěšnější soupeřka Jitka Chalánková se v politice pohybuje mnohem déle,
takže není nic jednoduššího než navázat
na předchozí práci. „Myslela jsem si, že by
naši voliči mohli chtít novou krev, nový
vítr, a že bych naší politice uměla něco
dát,“ připomněla důvody své kandidatury
Blažková. Podle svých slov v politice určitě nekončí, rozhodně ne v té malé, tam je
absolutně spokojena. „V naší obci mám
velkou podporu a chtěla bych občanům
tímto poděkovat,“ vzkázala do Vranovic-Kelčic, kde jí voliči dali s velkým náskokem největší počet hlasů.
Irena Blažková
Ve druhém kole by dle svých slov nejraději nevolila. „V současné době bych svým
voličům nedoporučila ani jednu z kandidátek pro druhé kolo,“ pronesla Blažková
zklamaně.

>>>dokončení ze strany D3
Právě tato trojice se „prala“ o každý
hlas voličů až do poslední chvíle.
„Jasně, nervózní a plná očekávání
jsem byla až do půlnoci, čekání na
sečtení hlasů z posledního volebního
okrsku bylo předlouhé. Na druhé
straně jsem za dlouhá léta ve vysoké
politice zvyklá i na stresové situace,“
svěřila se Večerníku s úsměvem Jitka
Chalánková.
Po sečtení 100 procent hlasů to
byla právě ona, kdo se jako druhá
po Boženě Sekaninové radovala
z postupu do druhého kola senátních voleb. Ovšem způsobem,
jakým toho dosáhla, vyrazil opravdu
dech. Do druhého kola postoupila
jen o pověstný chlup před Irenou
Blažkovou, a to o pouhou jednu
setinu procenta hlasů voličů! „Ano,
to je nejtěsnější rozdíl, jaký jsem
kdy zažila. V přepočtu to znamená
pouhých pět jednotlivých hlasů,“
připustila velké štěstí Jitka Chalánková.
Kandidátka ANO 2011 Irena
Blažková tak může zase smutnit.
Dlouhou dobu totiž byla na druhém
místě, Jitka Chalánková ji ze stříbrné
pozice sesadila až v samotném
závěru sčítání, kdy se počítali hlasy
z větších volebních okrsků, hlavně

PROSTĚJOV Stahoval a stahoval,
ale kýženého druhého postupového místa se nakonec nedočkal.
Kandidát do Senátu České republiky za hnutí PéVéčko Jan Krchňavý
prožil během senátních voleb rozporuplné pocity. Od úvodu sčítání
hlasů z menších okrsků se pohyboval na posledních místech mezi jedenácti kandidáty. Pak se ale začaly
sčítat větší okrsky a Jan Krchňavý
raketově vzlétl nahoru. Na víc než
páté místo to ale nestačilo.
Zatímco Jan Krchňavý v menších obcích výrazně ztrácel, ve městě přímo
exceloval. Pokud by senátní volby
probíhaly jen v Prostějově, ředitel Základní školy Jana Železného by první
kolo vyhrál! „Opravdu jsem v Prostě-

jově zvítězil? Sám to ještě nevím, tak
detailně jsem se na výsledky senátních
voleb ještě nedíval,“ podivil se Jan Krchňavý v sobotu v noci po oznámení
Večerníku, který ho navštívil ve volebním štábu hnutí PéVéčko v motorestu
U Kola v Prostějově.
Sám ovšem nezakrýval určité zklamání, byť jeho závěr při sčítání hlasů byl
skutečně hektický. „Trošku zklamaný jsem, ovšem na druhé straně jako
sportovec umím přiznat a skousnout
porážku. Neříkám, že jsem nečekal
celkově lepší výsledek. Ale jak říkám,
beru to tak, že jsem prohrál sportovní
a hlavně férový zápas s ostatními kandidáty,“ podotkl před Večerníkem Jan
Krchňavý.
Vzhledem k tomu, že kandidát Pé-

Véčka v senátních volbách neuspěl
především u voličů v menších obcích,
nabízela se logicky otázka, zda nepodcenil předvolební kampaň právě na
vesnicích. „Možná jsem to v tomto
smyslu opravdu podcenil. Teď už je
ale pozdě bycha honiti! Co se týká
dvojice postupujících, asi to tak mělo
být a výsledek respektuji,“ uvedl Jan
Krchňavý, který závěrem krátkého
rozhovoru Večerníku také prozradil,
koho ze dvou kandidátek podpoří ve
druhé kole. „Dohodli jsme se v rámci
celého PéVéčka, že ve druhém kole senátních voleb podpoříme Boženu Sekaninovou,“ uzavřel Jan Krchňavý své
vyjádření a zároveň i působení jako
kandidát do Senátu České republiky.

D5

Jan Krchavý byl i po ukonení senátních voleb v obležení nejen koleg z hnutí
PéVéko, oporou mu byla také rodina v ele s manželkou.
Foto: Michal Kadlec

„PéVé&ko podpoí Boženu Sekaninovou,“
prozradil vítz ´prostjovských voleb´
do Senátu Jan Krchavý

Pondělí 8. října 2018
www.vecernikpv.cz

stoupil do finále. Důležité je to, kdo se
stane senátorkou, aby dotyčná zastávala názory lidí odtud z Prostějovska
a zabývala se jejich problémy. A aby
názory lidí z Prostějova a okolí byly v
horní komoře Parlamentu ČR slyšet.
A hodně slyšet! Zároveň musí nová
senátorka řešit i problémy našich lidí,
ať už se jedná o problémy občanů z
Drahanské vrchoviny, Prostějova, Kojetínska či Rokytnice. To je pro novou
senátorku naprosto klíčové.“
•• Očekáváte vyrovnaný boj i ve
druhém kole senátních voleb?
„Ano, očekávám. Mírnou výhodu
možná bude mít paní Sekaninová,
protože má zkušenosti se Senátem a
je známá v regionu. Ale já věřím paní
Chalánkové.“
•• Co ve vašem případě rozhodlo
o neúspěchu? Za postupovým druhým místem jste zaostal jen o devětadvacet setin procenta hlasů...
„To je v tuto chvíli těžko říct, je potřeba provést některé analýzy, a to chvil-

ku potrvá. Prostě tak rozhodli občané
a je nutné to respektovat. Každopádně
bych ocenil, že předvolební kampaň
všech jedenácti kandidátů proběhla
naprosto férově a regulérně. To mě
velice potěšilo, že slušnost a vzájemná
úcta i respekt zvítězily.“
•• Jaké nyní budou vaše další životní plány?
„Považuji se za odborníka na vzdělávání a to je naprosto klíčová oblast
pro budoucnost celé České republiky.
Takže se i nadále vzdělávání hodlám
věnovat, i celé jeho koncepci. Je to věc,
které rozumím a mám svoji vlastní
vizi, jak by vzdělávání v této zemi mělo
vypadat.“
•• Podpoříte některou z kandidátek ve druhém kole senátních voleb?
„Samozřejmě, a velice rád. S paní doktorkou Chalánkovou se dlouho známe, jde o člověka mně velice blízkého
svými názory. Osobně tedy podpořím
právě Jitku Chalánkovou!“
Foto: Michal Kadlec

K volbám dorazili lidé všelijak vybaveni.
Tento muž si ve spchu zapomnl
odložit velký batoh s pitím...
Foto: Michal Kadlec

Senátní i komunální volby zajímaly pevážn starší volie. Na neúast ladé generace
poukazovali i mnozí lenové volebních komisí.
Foto: Michal Kadlec

přímo z Prostějova. Těsně za postupem zaostal i lidovecký kandidát Jaroslav Fidrmuc, kterému k postupu
ze druhého místa scházelo pouhých
0,38 procenta! „Do poslední chvíle
jsem věřil, ale co se dá dělat, je to
život,“ pravil v sobotu pozdě večer
Jaroslav Fidrmuc.
Ostatní kandidáti do Senátu
České republiky za zmíněnou
čtveřicí již zaostali. Nutno ale dodat, že Jan Krchňavý (PéVéčko)
byl sice zpočátku při zveřejňování
průběžných výsledků až na
samotném dně seznamu jedenácti kandidátů, ale nakonec se

1. „Z výsledků prvního kola lze vyvodit hned několik poznatků. Primárně se zdá, že voliči se
stále nejsou ochotni orientovat podle programových tezí, ale spíše podle tváří na billboardech.
Výjimkou, potvrzující pravidlo, je neúspěch Petra Michka. Dále se projevily finanční zdroje a
tedy nesrovnatelné vstupní podmínky kandidátů, za nimiž stojí velké etablované strany. V neposlední řadě musím bohužel konstatovat, že byli úspěšní kandidáti stran, které to s naší zemí
nemyslí dobře a pro něž je vlastenectví prázdným pojmem. Každý člověk samozřejmě kandiduje s tím, že chce uspět, na druhou stranu jsem si byl vědom reálných možností a snažil se
dohnat výše zmíněný handicap pílí a silou svých podložených argumentů. Nepovedlo se. Za
svůj výsledek se však rozhodně nestydím a velmi děkuji voličům, kteří mi dali svůj hlas, protože
mohu na rozdíl od velkých stran zodpovědně říci, že jsem je oslovil právě svými postoji. Kdybych předstihl ještě Jana Krchňavého, na něhož jsem ztrácel šedesát pět hlasů, dalo by se hovořit o velké spokojenosti s dosaženým výsledkem, přestože konečný cíl byl samozřejmě jinde.“
2. „V tuto chvíli na tuto otázku ještě neumím relevantně odpovědět, potřebuji si ještě promyslet
a ověřit některé skutečnosti. Každopádně s Boženou Sekaninovou volíme promigrační a patologicky proevropskou ČSSD, Jitka Chalánková vyšla z TOP 09 (strany Kalouska a Schwarzenberga, zakládající členka a dlouholetá místopředsedkyně TOP 09), tedy strany, která národním
zájmům České republiky škodí úplně nejvíc. Doporučení pro volbu ve druhém kole tak nejvíc
připomíná pověstnou volbu menšího zla.“

MAREK OBRTEL
(ÈSNS)

PAVEL DOPITA
1. „Co se týká senátních voleb, ukázalo se, že voliči jsou poměrně konzervativní a
raději dávají přednost někomu, kdo nicneděláním zachovává pochybné status quo,
byť za možnou cenu problémů v budoucnosti. Připomíná mi to historku s hasičem,
kerému nadává majitel domu, že preventivně kropí jeho střechu, když hoří sousedova.
Neuvědomuje si, že prevence jeho střechu i celý dům může zachránit. Že čekat s rukama
v klíně, až bude i u něj hořet, je cesta do pekel.
Chci ale také zejména poděkovat svým voličům a mohu jim slíbit, že na možné problémy
nepřestanu upozorňovat a i nadále bude pro mě hlavní suverénní Česká republika a právo
občanů spolurozhodovat o směru, kterým půjde.
2. „Ve druhém kole podpořím MUDr. Jitku Chalánkovou, myslím si, že je to velmi dobrá
volba pro druhé kolo. Já sám jí půjdu hodit lístek.“

(SPD - Tomio Okamura)

1. „Z vlastního umístění a počtu obdržených hlasů samozřejmě převažuje zklamání. Uplynulých několik měsíců a zejména týdnů ostré kampaně pro mě znamenalo cennou životní zkušenost. Získala jsem nové kamarády, kteří mi pomáhali ve volebním štábu, setkala jsem se v rámci
kontaktní kampaně se zajímavými lidmi. Určitě se chci ve veřejné činnosti angažovat i nadále. Je
to cenná životní zkušenost, své kandidatury i ve světle dosažených výsledků rozhodně nelituji.
Nebylo snadné skloubit práci v třísměnném provozu s volební kampaní, ale jsem přesvědčena, že jsem pro dobrý výsledek udělala maximum. Poznala jsem v kontaktní kampani spoustu
dobrých lidí, což mě motivuje do další práce pro veřejnost. Cením si povzbuzení od své dcery,
která mi v průběhu sčítání hlasů napsala, že pro ni budu stejně jednička, i když ve volbách neuspěji.“
2. „Žádný z obou kandidátů pro druhé kolo voleb nás dosud o podporu nepožádal. Okresní
výbor zasedne ve středu a bude o případné podpoře některé z obou kandidátek jednat.“

ZUZANA BÖHMOVÁ
(KSÈM)

P%EDPLATNÉ LEVNJI NA WWW.VECERNIKPV.CZ

1. „Děkuji všem těm, kteři mě podpořili! Moc si jejich přízně vážím. Ráda bych poděkovala
všem voličům, kteří k volbám přišli. Volební účast nebyla nejlepší, ale proto jsem ráda, že alespoň 40 procent voličů chápe volební právo jako svébytnou a výjimečnou možnost ovlivnit
dění v tomto státě a nikoliv jen jako povinnost, na kterou jsme byli zvyklí za předchozího režimu! Nadáváním v hospodách a psaním příspěvků na sociálních sítích nic nezměníme!“
2. „O tom, koho ODS podpoří ve druhém kole senátních voleb, bude rozhodnuto v nejbližších dnech.“

DAGMAR HALAŠOVÁ
(ODS)

ANKETA
MEZI
DALŠÍMI
PORAŽENÝMI
KANDIDÁTY
DO
SENÁTU
R
1. Jak hodnotíte sv;j volební výsledek? 2. Koho byste svým píznivc;m doporu&il k volb ve 2. kole?

PROSTĚJOV Dlouho, vlastně po
celou dobu sčítání hlasů 1. kola senátních voleb doslova a do písmene
šlapal na paty jak Ireně Blažkové,
tak pozdější postupující do druhého kola Jitce Chalánkové. Kandidát do Senátu České republiky za
KDU-ČSL Jaroslav Fidrmuc se ve
volebním štábu lidovců svěřil Večerníku se svými pocity poraženého účastníka senátních voleb.
•• Jak vy osobně hodnotíte právě
ukončené senátní volby?
„Byly velice vyrovnané a já bych chtěl
poděkovat všem lidem, kteří mi dali
svůj hlas. Obdržel jsem více než dvanáct procent hlasů a vážím si důvěry,
kterou mi voliči projevili. A ta je pro
mě i přes prohru nesmírně zavazující.
•• Jak moc bolí vaše prohra, byť velmi těsná?
„Musím přiznat, že mě velice mrzí
porážka a že nepostupuji do druhého kola. Ale to je prostě život. V této
chvíli není ani tolik důležité, kdo po-

vyšvihnul na páté místo. A to díky
tomu, že v Prostějově senátní volby vyhrál! „Musím kajícně přiznat,
že jsem trošku z časových důvodů
podcenil předvolební kampaň na
vesnicích. Teď už s tím ale neudělám
nic,“ podotkl Večerníku Jan Krchnavý.
V ukončeném prvním kole zaujalo
i poslední místo Petra Michka (Moravané), který si před senátními volbami
dělal velké naděje na postup do finále.
Stejně tak musí být zklamán Pavel
Dopita z SPD Tomio Okamura, který
se těšil minimálně na druhé kolo.
Nijak nezazářil ani Pavel Makový
(Moravské zemské hnutí)-. Slušný
zisk ale překvapivě získal Marek Obrtel (ČSNS), který byů také jedním
z překvapení prvního kola letošních
voleb.
Ve druhém kole senátních voleb
obvodu číslo 62 – Prostějovsko,
Tovačovsko a Kojetínsko tak
současnou senátorku Boženu Sekaninovou vyzve prostějovská lékařka
a bývalá dlouholetá poslankyně
Jitka Chalánková. A souboj to může
být znovu napínavý až do poslední
vteřiny!
Volební místnosti se otevřou
v pátek 12. října ve 14:00
a definitivně se pro letošek zavřou
v sobotu 13. října ve stejný čas.

I pes zdravotní problémy pišla tato žena k volbám, protože to podle svých slov
považuje za est. Obálky do urny jí ale pomohl osmiletý vnouek. Foto: Michal Kadlec

„Ve druhém kole podpoím Jitku Chalánkovou,“ Dosavadní senátorka postoupila s přehledem, lékařka o pověstný chlup!
nechal se slyšet poražený
kandidát Jaroslav Fidrmuc

PROSTĚJOV Radost z vítězství v komunálních volbách mohlo kalit kandidátce do Senátu za hnutí ANO Ireně
Blažkové těsně třetí místo, které znamenalo vyřazení z dalšího klání. Rozdíl
pěti hlasů je snad v celorepublikovém
měřítku rarita. Tak pozitivně laděná
osobnost, jakou Irena Blažková bezesporu je, však nemohla být zklamaná.
„Pocity mám smíšené, samozřejmě přemítám, jestli jsem mohla udělat něco
lépe, možná ano. Neumím teď přesně
pojmenovat příčinu, proč mi druhé kolo
uteklo o příslovečný vlásek. Dlouho jsem
se držela na druhém místě, rozhodly hlasy z Prostějova. Menší obce volily Boženu
Sekaninovou, mě a pana Fidrmuce, v závěru pak rozhodly okrsky z Prostějova,“
komentovala starostka Vranovic-Kelčic
průběh hlasování.

O POUHÝCH PT HLAS

„Pocity mám smíšené,“ piznala Irena Blažková
poté, co se nedostala do finále
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komunální volby

V regionu se
na rozdíl od města

k volbám šlo!
PROSTĚJOVSKOVolby v obcích na Prostějovsku táhly.
Statistici dokonce u nás zaznamenali nejvyšší volební
účast v Olomouckém kraji,
a to 49,97 %. Zůstala tedy
prakticky stejná jako před
čtyřmi lety, kdy k urnám zavítalo pouze o pět promile
občanů méně.
Pro srovnání například na
Olomoucku přišlo k urnám
pouze 45,25 % oprávněných
voličů. Město Prostějov s podílem 37,76 % mělo druhou
nejnižší účast ze všech obcí na
okrese. Stejně jako před čtyřmi
lety byl zájem bezkonkurenčně nejnižší v Srbícch (28,57 %).
Nejnižšímu číslu se už přiblížily
jen Olšany u Prostějova (37,99
%). Naopak nejvyšší účast byla tentokrát v Klopotovicích
(79,31 %), druhé těsně skončily
Hačky (79,07 %) a třetí Lipová
(78,87 %).

Adolf Sušeň míří do důchodu, Kandidáti v regionu prožívali
kdo bude v Plumlově starostou? „NORMÁLNÍ“ víkend

PLUMLOV Skutečně podivuhodná konstelace se sešla v Plumlově. Bezprostředně po volbách jsou tam
jisté pouze dvě věci: vítězem se stala KDU-ČSL vedená
Gabrielou Jančíkovou. A po dvaceti letech v čele města
pravděpodobně skončí starosta Adolf Sušeň kandidující za SNK Plumlov.
Všeobecně oblíbená Jančíková, která vyniká zejména svojí
neutuchající hyperaktivitou a organizačními schopnostmi, dokázala ve volbách zvítězit už před čtyřmi lety. Tehdy
starostenské křeslo velkoryse přenechala Adolfu Sušňovi
a fungovala jako neuvolněná místostarostka. Vše nasvědčuje tomu, že po čtyřech letech jej ve funkci vystřídá. Ona
sama je však ve svých vyjádřeních zatím více než opatrná.
„S výsledkem i průběhem voleb jsem spokojená. Dokázali jsme se semknout a pobavit se například při vytváření
předvolebního časopisu. Myslím, že voliči ocenili, že jsme
dokázali, že jsme schopní ustoupit a zároveň pracovat
pro lidi,“ vyjádřila se Jančíková, které se Večerník rovnou
zeptal, zda je připravena stát se novou starostkou. „Když
se někdo nechá napsat na první místo kandidátky, musí
počítat s tím, že i tato varianta může nastat,“ odpověděla
velice diplomaticky a dále uvedla, že chce spolupracovat
s každým, kdo se bude chtít podílet na dalším rozvoji města.
KDU-ČSL v Plumlově získalo čtyři mandáty, stejně jako
Nezávislí v čele s dosavadním uvolněným místostarostou
Martinem Hyndrichem. Třetí místo obsadila kandidátka Nadšenci pro Plumlov vedená Markem Otrubou.
Pikantní na celé záležitosti je, že právě prezident spol-

Všeobecn oblíbená Gabriela Janíková projevuje neobyejnou schopnost domluvit se prakticky s každým. A to
i s tmito bišními tanenicemi... Foto: archiv Veerníku

ku organizujícího řadu nesmírně populárních akcí, je
bratrem vítězné Gabriely Jančíkové, jež se na přípravě
rovněž podílela.
Pouze dva mandáty získala SNK Plumlov, kterou do voleb
vedl stávající starosta Adolf Sušeň. „Občané rozhodli, uvidím, co bude. Ne že by mi výsledky byly jedno, nicméně
mám důchodový věk, takže se nic zásadního pro mě neděje. Budu rád, pokud vše bude fungovat tak dobře, jako
to fungovalo doposud. Věřím, že ti, co přijdou případně po
mně, to budou dělat tak, jak jsem je to naučil,“ vyjádřil se
starosta, který v čele města stál dlouhých 20 let. Tehdy ve
funkci nahradil otce Marka Otruby a Gabriely Jančíkové
Ladislava Otrubu. Nyní se tedy žezlo vrátí zřejmě zpět do
otrubovského rodinného klanu.

PROSTĚJOVSKO Zatímco
v Prostějově se v restauracích
a kavárnách sešly volební štáby jednotlivých stran, politici
z menších měst a obcí v regionu „komunálky“ tak náruživě
neprožívali. Na uplynulý víkend si obvykle udělali úplně
jiný program.
Drtivá většina vrcholných komunálních politiků trávila uplynulý
víkend stejně jako kterýkoliv
jiný. „Přes víkend vždy musím
stihnout vše, na co nemám přes
týden čas. V pátek jsem uklízela
u maminky v jejím bytě, v sobotu stříhala ibišky a dělala další
zahradnické práce,“ svěřila se starostka Němčic nad Hanou Ivana Starosta Lešan Stanislav Faltýnek se neDvořáková, který se rozhodla po dlouho po vyhlášení volebních výsledk
chopil mikrofonu a dal se do zpvu. Paradotřinácti letech dobrovolně opustit xem je, že tentokrát pekvapiv neuspl...
funkci.
Foto: archiv S. Faltýnka
Skutečně pernou sobotu zažil například i starosta Lešan. „Jedna občanka u nás v kulturáku slaví padesáté narozeniny. Tak jí tam budu hrát,“ prozradil starosta Lešan Stanislav Faltýnek, který je
známý jako zpěvák a muzikant. Přestože byl favoritem letošních voleb, občané jej
tentokrát neposadili ani do sedmičlenného zastupitelstva!

bude novým starostou Konice? TO NIKDO NEVÍ
V Kostelci KdoOdstupující
František Novák navrhl svého nástupce, ten uspěl jen částečně
zvítzila
strana
stávajícího
starosty

KONICE Naprosto nepřehledná povoleb- shrnul uplynulé čtyřleté období František nici ODS, ČSSD a KDU-ČSL, dva má ANO
ní situace panuje v Konici. Stejně jako před Novák, který se však rozhodl svůj post neob- 2011 a jednoho KSČM. V tom, aby se čert
čtyřmi roky tam do zastupitelstva pronikli hajovat. Vše zdůvodnil jistým opotřebením vyznal!
zástupci hned šesti stran a hnutí. V před- a blížícím se důchodovým věkem. Jako své„Starostou být nechci“
chozím volebním období dokázaly všechny ho nástupce vybral zaměstnance městského
sjednotit silná osobnost, zkušenosti i kom- úřadu Michala Obrusníka, kterého nechal
promisní vystupování starosty Františka vést kandidátku „jeho“ Starostů a nezávislých. Jisté je, že na tahu jsou nyní vítězní StarostoNováka. Ten však již před volbami pro- Té se podařilo ve volbách uspět a získat čtyři vé a nezávislí, kde bude mít hlavní slovo práhlásil, že v čele města pokračovat nehodlá. mandáty. To je nejvíce ze všech šesti kandidá- vě František Novák, který sestavoval jejich
Jako svého nástupce vybral zaměstnance tek. Do zastupitelstva se nakonec dostali jak kandidátku. „Platí, co jsem řekl. Starostou
městského úřadu Michala Obrusníka. Ale Michal Obrusník, tak i František Novák. Co být nechci a na tento post navrhnu Michala
občané to ve volbách zase tak jasně nevidě- se týče počtů hlasů, tak je ovšem předstihli Obrusníka. Od pondělí zahájíme jednání,“
li...
Antonín Vymětal i šéf městského kulturního konstatoval František Novák, který v závěru
hovoru připustil, že starostou by se stal pouze
Složitá situace v Konici panovala již po minu- střediska Tomáš Vrba.
lých volbách. Zastupitele ze šesti kandidátek Starostové a nezávislí tak budou muset ze své- v nouzovém případě.
KOSTELEC NA HANÉ Těsné dokázal spojit starosta František Novák. „Na ho středu vybrat jednoho muže, který bude Tak jako tak se dá očekávat, že ustavující schůFrantišek Novák starostou Konice sice být nechce,
vítězství hlásí z Kostelce na Hané nějaké koalice a opozice jsme si tady nehráli. přijatelný pro zbývajících jedenáct zastupitelů ze Zastupitelstva města Konice může přinést ale není vyloueno, že se zastupitelé na jiném jméKDU-ČSL. Ta by zřejmě měla ob- Každý hlasoval podle svého a nakonec to vět- z pěti kandidátek! A to nebude vůbec snadné. mnohá překvapení a není vyloučen ani „come- n shodnout nedokážou.
Foto: archiv STAN
novit koalici s ČSSD.
šinou dopadlo ku prospěchu občanů Konice,“ Vždyť po třech zastupitelích budou mít v Ko- back“ muže, který už starostou být nechtěl.
„Lidovci“ získali čtyři mandáty
a vyhráli volby v Kostelci na Hané.
Stávající starosta získal nejvíce hlasů a zřejmě obhájí svůj post. „Budu
o něj opět usilovat. Ale nejprve se
sejdeme s ČSSD, se kterou bychom
rádi spolupracovali,“ vyjádřil se
Mìli hotovo
NĚMČICE NAD HANOU Do zastupitelFrantišek Horák (KDU-ČSL).
jako první
Někdejší vítěz voleb a koaliční part- stva v Němčicích nad Hanou kandidovalo
ner se této spolupráci nebrání. „Troš- rekordních devět subjektů! Od výsledků
Srbce (mls) - První obcí na Prosku mě mrzí, že naše strana i já sám voleb se tak daly očekávat pouze dvě věci:
tějovsku, kde zvládli sečíst všechny
jsme šli s počty hlasů o něco dolů. vítězství kandidátky ČSSD, kterou dala dohlasy, se staly Srbce. Stalo se tak nevolebních vyjednávání, a to i přesto, že jednič- celou hodinu po uzavření volebních
Nicméně jsme připraveni navázat hromady úspěšná nicméně odstupující stakou na kandidátce ČSSD a potenciální starost- místností. Příliš práce tam volební
na naši osmiletou úspěšnou spo- rostka Ivana Dvořáková a obtížné skládání
kou je Jana Oulehlová. Ta se v minulosti starala komise neměla. V obci zaznamelupráci,“ potvrdil Ladislav Hynek vládnoucí koalice. Minimálně jedno z toho
v Němčicích o kulturu, později přešla na post nali pouhých 82 platných hlasů,
(ČSSD), jehož strana získala rov- se již naplnilo.
vedoucí ekonomického odboru městského osmnáct z nich dostala stávající
něž čtyři mandáty stejně jako hnutí Něco takového se na malém městě jen tak neúřadu. Oulehlová ve volbách relativně uspěla, starostka Jana Přecechtělová, stejný
Žijeme Kostelcem, které se rekruto- vidí. Do zastupitelstva v Němčicích nad Hanou
počet místostarostka Jana Váňová.
když po starostce získala druhý nejvyšší počet Do pětičlenného zastupitelstva se
valo z bývalých členů TOP 09. Dva pronikli zástupci neuvěřitelných osmi subjekhlasů ze všech kandidátů. O post starostky by ji nedostal pouze Marek Chromec,
zastupitele v Kostelci získala ještě tů! Zvítězila ČSSD, která získala čtyři mandáty,
tak zřejmě mohly připravit pouze případné am- který obdržel pouhé tři hlasy. To
druhá byla SNK města Němčice nad Hanou veODS a jednoho SPD.
bice dlouholetého místostarosty Jana Vrány či bude zřejmě vůbec nejméně v cedená místostarostou Janem Vránou, který řadu
vzpoura všech méně úspěšných subjektů, které lém regionu.
let tvořil vzájemně se doplňující tandem se staby se navzdory rozdrobenosti dokázaly spojit,
rostkou Ivanou Dvořákovou (ČSSD). Spojení
torpédovat návrhy dvou vítězných stran a náobou subjektů by však většinu v zastupitelstvu
Neuspìl ani
sledně se ještě shodnout na jednom jediném
nezískalo, tak k sobě budou muset hledat parťáv zastupitelstvu
jméně jako starostovi. Přestože to na první
ka. Na výběr mají hnutí Společně pro Němčice
pohled může znít jako sci-fi, jak ukázalo před- Krumsín (mls) - Neúspěchem
(2 mandáty), ANO Němčicím (2 mandáty),
KDU-ČSL (1 mandát), Volba a zodpovědnost
chozí volební období, v Němčicích nad Ha- skončily volby pro Jaroslava Fidrmu(1 mandát) či SPD reprezentované Romanem
nou je všechno možné. Jednání zastupitelstva ce. Nejenže někdejší ředitel CyriloMizerou. Očekávat se příliš nedá spolupráce
tam probíhala v napjaté atmosféře a v čím dál metodějského gymnázia v Prostějově těsně nepostoupil do druhého
s dlouholetým kritikem drtivé většiny kroků
větší míře je provázely obstrukce a osobní úto- kola voleb do Senátu, neuspěl ani se
ky, které si od všech zúčastněných vyžadovaly svojí kandidaturou do zastupitelstva
předchozího vedení města Jiřím Zatloukalem
(SNK Evropští demokraté), který i tentokrát Ivana Dvoáková již v sobotu zahájila jednání se pevné nervy.
obce Krumsín, kde trvale žije.
Foto: archiv I. Dvoákové
doplnil patnáctku zastupitelů, byť ze všech zvo- leny své kandidátky.
Ohledně komentáře k výsledkům voleb jsme se
lených dostal nejméně hlasů. Naopak nejvyšším
obrátili na Ivanu Dvořákovou, která však VečerVolili „na stavbì“
Nároèná jednání
počtem se může pochlubit starostka Ivana Dvoníku o víkendu telefon opakovaně nezvedala.
Kostelec na Hané (mls) - V Kosse už rozbìhla
řáková, která se však nechala slyšet, že o svůj
V jejím případě jde přitom o skutečně ojedinělou telci voliči zamířili do sokolovny,
post se již ucházet nehodlá a raději se v důchodu Stejně jako v Konici František Novák, tak a dosud nevídanou záležitost. I to svědčí o tom, která aktuálně prochází rozsáhlou
i Dvořáková bude zřejmě ústřední postavou po- jak náročná jednání ji v těchto dnech čekají.
bude věnovat vnoučatům.
rekonstrukcí a je obehnána lešením.
„Páteční stavební práce průběh voleb
nenarušily, v sobotu se již nepracovalo,“ řekla nám předsedkyně volební
komise Radka Marcinová.

V Nmicích je nový starosta

www.

vecernikpv
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v nedohlednu
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OTÁZKY PRO KANDIDÁTY DO SENÁTU ÈR

1. Jaký je dle vašeho pohledu význam Senátu ČR?
2. Co podle vás přinesli senátoři za Prostějovsko, Kojetínsko a Tovačovsko pro tento obvod v minulosti?
3. Co byste v případě volebního úspěchu udělal coby senátor či senátorka jako první věc?
4. Koho v senátních volbách tipujete do finále, tedy do druhého kola? A jak vidíte své vlastní šance?

%]_%%VÁ (ÈSSD)

se jich na život a jejich problémy.
A právě tyto jejich životní zkušenosti jsou pro mě obrovskou zkušeností
pro moji práci senátorky. Takže každému, kdo by v senátních volbách
zvítězil, bych doporučovala, aby za
těmi lidmi z malých obcí jezdil také.
A je úplně jedno, jestli se jedná o kladení věnců nebo nějakou společenskou či sportovní akci.“
yy Jak moc hektický bude pro vás
týden před druhým kolem senátních voleb?

„Za ten týden se toho moc nestihne,
možná rozneseme letáky do schránek. Já si myslím, že voliči, kteří
přijdou ke druhému kolu, už mají
v hlavách jasno teď, které ze dvou
kandidátek dají svůj hlas. A ať se rozhodnou jakkoliv, určitě jim to vyjde.“
yy Padlo nějaké šampaňské na
oslavu vítězství v prvním kole?
„Přiznám se vám, že po té celé kampani do Senátu jsem tak unavená, že
kdybych si dala jediné ´deci´, tak padnu!“ (usměje se)

1. „Velmi často se používá klišé, to je, že Senát je pojistka demokracie. Měli bychom Senát spíše vnímat jako
součást státního systému (prezident, Senát, Poslanecká
sněmovna, vláda a soudy), kde jsou pravomoci vyváženy tak, aby stav a vývoj společnosti byl demokratický.
Senát má nezastupitelné funkce. Nelze bez něj změnit
ústavu. Opravuje zákony z Poslanecké sněmovny, schvaluje ústavní soudce a v případě rozpuštění Poslanecké
sněmovny přebírá Senát její pravomoci. Neexistuje tedy
bezvládí a chaos. Senát je tedy součásti systému brzd
a protivah, v němž se vzájemně kontrolují jednotlivé vrcholné státní instituce. To, že lidé nemají kladný vztah
k Senátu, slýchám často. Rozumím jim, ale je třeba si říci,
že právě bez vyváženosti pravomocí, bychom mohli být
velmi snadno ohroženi totalitou.“
2. „Já budu mluvit za sebe. Už jsem mnohokrát veřejnost
seznámila s výsledky své práce. Tak jen v kostce. V Senátu jsem byla zpravodajkou třiceti zákonů a navrhovatelkou osmnácti. Například zákona o zaměstnanosti, zákoníku práce, zákona o sociálních či zdravotních službách.
Další okruh je práce pro region. Lidé i instituce mají
otevřené dveře v mé kanceláři a v Senátu jako instituci.
Organizuji semináře pro odbornou veřejnost i vernisáže pro umělce, pomáhám obcím získávat potřebné informace a rady, kde a jakou formou se mohou ucházet

o dotace a čerpat je. Senátor je přímým vyslancem obyvatel svého regionu v politice. Má být
proto po ruce starostům i občanům, pomáhat jim svým
vlivem a zkušenostmi.“
3. „Poděkovala lidem za důvěru a účast ve volbách. Vzhledem
k tomu, že nejsem nově kandidující, mám na stole více rozdělaných zákonů, především
v oblasti zdravotnictví a sociální. Odpověď by byla příliš
dlouhá, tak uvedu jen heslovitě témata: důstojný život
seniorů, dostupné bydlení, malometrážní byty, kvalitní
sociální služby (terénní služby, asistenční služby), podpora rodin s dětmi, podpora státu samoživitelským rodinám při vymáhání alimentů, spravedlivé a vyšší mzdy,
vyšší ochrana a bezpečnost práce.“
4. „Začnu odzadu. Když něco dělám, tak je to vždy naplno. Proto jsem dříve i dnes věřila, že to občané vidí a budou mě i nadále podporovat a ve volbách uspěji. Nikoho
si netroufnu tipovat, protože se soustřeďuji na svoji práci
a pozitivní kampaň. Nezabývám se pozitivními, ani negativními vyjádřeními ostatních kandidátů. Politiku vnímám jako službu a ne jako boxerský ring.“
Ptal se Michal Kadlec
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>>>Dokončení ze strany D1
yy Byla jste favoritkou prvního
kola, ale čekala jste tak enormně vyrovnaný boj za vašimi
zády až skutečně do posledních
vteřin?
„Musím říct, že ten velký a obrovsky těsný souboj paní Chalánkové,
Blažkové a také pana Fidrmuce mě
dost překvapil. Ale znovu říkám,
svědčí to o velkých kvalitách těchto
kandidátů. Někteří byli hodnoceni
podle toho, že jde o silné osobnosti a něco již v životě dokázali, a někdy lidé volili podle značky, tedy
strany či hnutí, za které kdo kandidoval. Já tu značku v tuto chvíli
moc dobrou nemám, takže o to
více mě těší, že jsem se z prvního
místa dostala do druhého kola.“
yy Vy jste v prvním kole hodně zabodovala především v obcích Prostějovska. Vyplatila se vám tedy
předvolební kampaň na vesnicích?
„Můj úspěch v prvním kole je odraz mé celkové práce za posledních
dvanáct let. Po celou tuto dobu jsem
hodně jezdila po všech obcích a nebyla jsem pouhou kladečkou věnců,
jak o mně tvrdí pan Okamura. Pokud
někdo toto tvrdí, tak si vůbec neváží
řadových občanů na vesnicích ani ve
městech. Je totiž důležité v sobotu
i v neděli za těmito lidmi jezdit a ptát

Součástí minulého vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku byla mj. i speciální příloha SENÁTNÍ
VOLBY 2018, v níž si zařádil nikoliv tiskařský šotek, ale přetížený grafik, který nedopatřením,
které se stává maximálně jednou za deset let, duplikoval v redakční anketě kandidátů do
Senátu České republiky za volební obvod číslo 62 - Prostějovsko, Tovačovsko a Kojetínsko odpovědi Marka Obrtela i pod Boženu Sekaninovou. Chyba vzniklá „obyčejným“ lidským faktorem bohužel nebyla odhalena ani při kontrole.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se za toto politováníhodné nedopatření omlouvá a současně jej napravuje, když správné odpovědi senátorky Boženy Sekaninové zveřejňujeme právě na této
straně dnešního vydání.
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