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POSLALA BOZKU DO DUCHODU! MĚSTU BUDE VELET
ŠOKUJÍCÍ ZMNA V SENÁTU:
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V listopadu 2014 skládal slib do rukou tehdejšího primátora Miroslava Pišáka nov zvolený zastupitel za hnutí ANO
František Jura. Práv on je nyní po tyech letech jasným favoritem na funkci primátora.
Foto: archiv Veerníku

Michal KADLEC

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Složitá jednání? Až na drobnosti víceméně nikoliv! Dohoda o nové radniční koalici v Prostějově
byla upečena ve velmi krátké době. Jak Večerník předeslal již v minulém čísle, a navzdory prohlášením i dalším
pokoutným snahám v zákulisí od Aleše Matyáška či Jana Navrátila, bude městu příští roky vládnout koalice
ANO 2011, hnutí PéVéčko, ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov a ČSSD. Toto kvarteto dá dohromady
dvacet hlasů v pětatřicetičlenném zastupitelstvu. Na ustavujícím jednání, které má proběhnout ještě v říjnu,
bude také potvrzen nový primátor. Alenu Raškovou vystřídá v křesle šéf fotbalového 1.SK Prostějov a lídr vítězného hnutí ANO 2011 František Jura. Večerník zná i kompletní složení rady!

PROSTĚJOV Život někdy píše neuvěřitelné příběhy! Do druhého kola se dostala o jedinou setinu procenta hlasů, ale v něm doslova „o parník“ přejela svoji soupeřku Boženu
Sekaninovou. Prostějovská lékařka Jitka Chalánková se tak stala novou senátorkou za
Prostějovsko, Tovačovsko a Kojetínsko. Naopak Božena Sekaninová po dvanácti letech
v horní komoře Parlamentu ČR končí a bude si užívat důchodu.
(mik)

ZPRAVODAJSTVÍ Z 2. KOLO SENÁTNÍCH VOLEB A EXKLUZIVNÍ
ROZHOVORY NAJDETE V KNIZE B DNEŠNÍHO VYDÁNÍ

➢

EXKLUZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z POVOLEBNÍCH
VYJEDNÁVÁNÍ NAJDETE V KNIZE B DNEŠNÍHO VYDÁNÍ

➢

STAVEBNINY HEMELKA s. r. o.

18101111165

VÝPRODEJ materiálu
Více info na telefonu:

-50%

582 373 014

Jana Maštalířová

Otevírací doba:
Po-Pá 7:00-17:00
So 7:00-12:00

Kojetínská 4221/15, Prostějov

18032310331

18101011163

18101111167

(bývalé stavebniny STAVOMAT)

písky
kontejnery
autodoprava
práce s bagrem
demolice

18101211172
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Špína a myši pøíèinou
uzavírky potravin
Vrbátky (mls) - Kontrola SZPI odhalila závažná pochybení v prodejně
„Potraviny u Davida“ ve Vrbátkách.
Inspektoři obchod, který provozuje
Nguyen Huu Tuan, uzavřeli již 26.
září. Na místě byly zjištěny výskyt
myšího trusu, výrazně zanedbaný
úklid, nečistoty na podlaze, poškození
stěn. Velikost či uspořádání prostor
pro skladování potravin neumožňuje
správnou hygienickou praxi. Provozovatel všechny závady během jediného dne odstranil, obchod tak mohl
být o den později otevřen.

Rozpoèet jen
„nastøelili“
Prostějov (mik) – V jiných letech
bychom už v tuto chvíli znali základní parametry rozpočtu města na další
rok. Ne však letos, kdy současná rada
města končí ve své funkci a brzy ji nahradí nově zvolení politici. „Předložili
jsme na jednání rady města první verzi rozpočtu Prostějova na rok 2019. Je
to ale spíš jen takový nástřel toho, jak
by hospodaření města v příštím roce
mělo vypadat. Konečnou podobu
dají rozpočtu až nově zvolení zastupitelé,“ vysvětlila Večerníku primátorka
statutárního města Prostějova Alena
Rašková (ČSSD) s tím, že každopádně se nebudou zvyšovat výdaje na
chod magistrátu.

  
 
608 960 042

Vy máte sport, FOTO
já mám mobil! VEÈERNÍKU

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Ještě jednou se vracíme k Burze volného času, která se začátkem září konala v okolí
prostějovského Sportcentra DDM v Olympijské
ulici, a akci navštívilo přes čtyři tisícovky dětí. Jak
je ovšem patrné z tohoto snímku, ne všichni hltali
atraktivní ukázky sportovních či jiných aktivit, jež
zaujaly tisíce jiných. Tato„otrávená“ holčička se vyloženě nudila a podle všeho ji ani rodiče ke sportování či jiným zájmům zrovna dvakrát nevedou, což
je bezesporu škoda. Pro některé současné školáky
je holt mobil tím nejlepším kamarádem. Kdepak
sport nebo jen prostý pohyb...
Exkluzivní rozhovor s Janem Zatloukalem
najdete na straně 6 knihy D

Agentura 
Není to tak dávno, co si Valaši ze
Vsetínska stěžovali, že jim toulavý
medvěd požírá ovce. A co se nestalo od
té doby? Zatímco na Valašsku se jednalo o výskyt běžného medvěda, tak
nedaleko od Prostějova spatřili houbaři medvěda grizzlyho! Jeden z nich,
který obrovské šelmě na poslední chvíli
utekl, se s tím svěřil Agentuře Hóser.
„Po čase jsem si vyšel na houby do
okolí Běleckého Mlýna. Ohýbám se
pro hříbek a najednou v křoví vedle
sebe slyším strašné funění. A v tom se

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

     

tt1POEʏMÓtt
Šetřila nohy. „Taky jste jako děti zazvonili na zvonek a pak utekli? Česká
pošta z toho udělala byznys!“ Přibývá reakcí na to, že doručovatelé České
pošty často balík do ruky vůbec nedoručují. Pouze vhodí lístek do schránky a jdou dál, aby ušetřili čas. Doručovatelka, která bydlela v Brněnské ulici
v Prostějově, byla ještě liknavější. Poštu vůbec neroznášela a skladovali ji
u sebe v pronajatém bytě. Po jejím odstěhování našel jeho majitel celých
osm pytlů zásilek.
ttÁUFSâtt
Rumcajs z Přemyslovic. Stejně jako loupežník Rumcajs z Jičína byl i Karel
Bauer vykázán z rodných Přemyslovic. Důvodem však nebylo, že by urazil
slovutnou nohu tamního starosty, ale fakt, že v obci kradl, kde mohl. Zatímco Rumcajs nejprve sám a časem i s rodinou našel azyl v lese Řáholci, Bauer
přespával, kde se dalo. Loni v listopadu jej místní chytili i v seníku. Nyní putoval do Prostějova před soud.
tt4UʭFEBtt
Jen pro ten dnešní den... Uprostřed týdne oslavil své 64. narozeniny
herec, zpěvák a také režisér Ondřej Havelka, který proslul interpretací
autentického historického jazzu a swingu meziválečného období. Se
svými Melody Makers mnohokrát vystupoval i u nás, a to ať už v Hotelu
Plumlov u plumlovské přehrady, či v Městském divadle v Prostějově.
ttɇUWSUFLtt
Nekritizuje a hraje. Víte, jak se nazývá kytarista, který umí jenom dva akordy?
Hudební kritik... Štěpán Rak by hudebním kritikem být asi nemohl. Známý virtuóz byl v roce 2000 jmenován historicky prvním vysokoškolským profesorem
kytary v ČR. V prostějovském divadle vystoupil i se svým synem Matějem na
koncertu věnovaném 100. výročí vzniku republiky.
tt1ÈUFLtt
Svérázný génius. „Všechno ti vydrží tak dlouho, jak dlouho to k tobě putuje.
Ale co je navždy, to nepřijde nikdy, protože prostě to tu je,“ zpívá Vlasta Redl
v překrásné písni Montér blues. Koncert výjimečného textaře i hudebníka,
který je stejně geniální jako svérázný, prožil prostějovský Společenský dům.
tt4PCPUBtt
Šli na to od lesa. Myslivcem se může stát i člověk, který se chce stát milionářem
a někdo mu poradí, aby na to šel od lesa... Většina lidí se však myslivci stane díky
lásce k přírodě. Takoví se sešli na tradičních Hubertských slavnostech v Plumlově.
tt/FEʏMFtt
S větrem o závod. „Bůh stvořil koně jako druha větru a společníka bouře,“
napsal spisovatel Johann Wolfgang Goethe. Krásné a rychlé koně v extrémně
náročných situacích lze každoročně sledovat během Velké pardubické. Kdo si
tuhle podívanou nechal letos ujít, přišel o hodně.

rubriky
Večerníku




Babí léto v plné kráse. Po celý
uplynulý týden panovalo v prostějovském regionu příznivé počasí,
které svádělo k podzimním procházkám. Leckde dokonce padaly
i rekordní teploty, když se rtuť teploměru vyšplhala až k 23 stupňům.
Nechme se překvapit, jak dlouho
prosluněné nebe vydrží.
 



Vůně punče se prodražila. Je to
zřejmě to nejlepší pro každého návštěvníka, tak proč tomu nedat za
ucho? Prostějovští radní schválili
navýšení poplatku pro prodejce alkoholu během vánočního jarmarku, tudíž letos stánkaři prodávající
punč a další alkoholové dobroty
zaplatí až 1 250 korun za den.
Foto: Michal Kadlec
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přede mnou vzpřímil dvoumetrový
grizzly! Já jsem z toho málem hodil
bobek, vzal jsem nohy na ramena
a běžel jsem pryč. Naštěstí zrovna od
nádraží ve Zdětíně odjížděl vlak, tak
jsem ho dohnal, naskočil na nárazník
a medvědovi utekl,“ svěřil se s hrozným
zážitkem Petr Běhavka z Prostějova.
Dva dny poté pak přišla zpráva z mysliveckého spolku, že jeden z jeho členů
opravdu medvěda grizzlyho na Běláku také spatřil. „Zrovna trhal nějaké
tělo houbaře. Nabil jsem flintu a vystřelil. Bohužel jsem minul, a jelikož
jsem měl pouze jednu patronu, radši
jsem utekl,“ napsal na svůj facebookový profil Jaroslav Nemehlo, člen mysliveckého spolku ze Zdětína.

Případem se začala zabývat policie
ve spolupráci s myslivci a veterinární
správou. Pozván byl také americký
odborník na tato zvířata John Vinetou. „Musíme konstatovat, že šetříme
pět případů brutální vraždy a sedm
případů pokusu o vraždu. Pachatelem je zatím nezjištěné zvíře, údajně
medvěd grizzly. V případě dopadení mu hrozí až doživotí ve třetí nápravné skupině zoologické zahrady
ve Valdicích,“ informoval Agenturu
Hóser Francimór Kořen, mluvčí prostějovských strážců zákona. Z jeho
vyjádření tedy vyplývá, že odborné
skupině se ještě nepodařilo grizzlyho
na Běláku odchytit či rovnou zastřelit. Podle všeho má na svědomí pět

houbařů, které rozsápal na kousky.
Dalších sedm lidí pokousal, ale těm se
podařilo utéct. Lesy okolo Běleckého
Mlýna tedy nejsou v tuto chvíli bezpečné, proto by houbaři měli volit jiné
lokality. „Lesy u Běláku nyní rovněž
prohledává ze vzduchu vrtulník s termovizí. Věříme, že za pár dní medvěda zneškodníme. Podle zákona musí
ale policisté užít nejdříve varovného
výstřelu,“ dodal na závěr mluvčí policie Francimór Kořen.
Za Agenturu Hóser Majkl

Němčickým policistům se ve
spolupráci s prostějovskou
kriminálkou podařilo dopadnout gaunera, který má
na svědomí celkem osm vloupání do chat a dalších rekreačních zařízení v okolí Němčic nad Hanou a Vrchoslavic.

76 700
Do objektů, mezi nimiž byl
i jeden rozestavěný domek,
se jednapadesátiletý chlapík vloupával násilím a bral
z nich vše, co mu přišlo pod
ruku a co se lehce dalo zpeněžit. Celkem majitelům nemovitostí způsobil škodu za
bezmála sedmasedmdesát
tisíc korun. Nenapravitelnému recidivistovi teď hrozí
dalších pět let v chládku.





BOLEK A VLADIMÍR

POLÍVKOVI
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PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných


Přesně tolik lidí bez zaměstnání eviduje aktuálně Úřad práce
v Prostějově. Z uvedeného počtu
je 990 žen. Pozoruhodným faktem je, že jako v jednom z mála
měst v republice je zde počet
hlášených volných míst větší než
počet nezaměstnaných!

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.

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

Foto: internet

Konečně! Po mnoha peripetiích
a dvou odkladech dorazil do Prostějova Bolek Polívka se synem
Vladimírem. V Městském divadle
v Prostějově jim aplaudovalo dlouho dopředu vyprodané hlediště, protože jejich kus Šašek a syn je opravdu famózní.
 



„PTEJTE SE,
NA CO CHCETE,
ODPOVÍM, NA
CO CHCI JÁ!“
S úsměvem od ucha k uchu
přivítala novináře na středeční
tiskové konferenci
rady města primátorka
Alena Rašková
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

19/9 °C



20/8 °C

Støeda

15/8 °C

Ètvrtek

14/8 °C

Pátek

13/7 °C

Sobota

12/5 °C

Nedìle

11/6 °C

Tereza
Havel
Hedvika

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

Lukáš
Michaela
Vendelín
Brigita
Zdroj: meteocentrum.cz
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OBCHOD KOŽENÝM ZBOŽÍM ZAVŘEL Celostátní anketa ocenila
Po témìø
pùl století...

zjistili jsme

práci a vliv
Miroslava
ernoška

Podnikatel Martin Matuš dle vlastních slov po sedmadvaceti letech ztratil motivaci, prodal dm a chce se pesthovat. 2x foto: Martin Zaoral a Facebook

PROSTĚJOV Prodejna koženého zboží desítky roků patřila k náměstí T. G. Masaryka stejně neodmyslitelně jako nedaleká radnice.
Po dlouhých šestačtyřiceti letech
je však vyklizena a hledá nového
nájemce. Její dlouholetý provozovatel Martin Matušů dle vlastních
slov „vyhořel“ a zvažuje odchod
do zahraničí.

Martin ZAORAL
Prodejnu nabízející kožené oděvy,
kabelky, školní tašky či peněženky
začal Martin Matušů provozovat
v roce 1991. Stejný sortiment tam
nabízel socialistický obchod už od
roku 1972.
Letos v květnu se tradiční podnik
tvořící kolorit prostějovského hlavního náměstí definitivně uzavřel.

„Vyhořel jsem, přestalo mě to bavit,“ reagoval Martin Matušů na
dotaz Večerníku, proč se rozhodl
s podnikáním skončit. Z katastru nemovitostí je patrné, že dům
číslo 10 na náměstí T. G. Masaryka změnil majitele. „Ano, prodal
jsem ho. Zvažuji, že se přestěhuji do zahraničí. Asi někam, kde
je teplo,“ nastínil své další plány
Matušů.

Emoce v ulici M. Pujmanové

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník
Michal
KADLEC
„Bydlíme v domě Marie Pujmanové 10,
který spravuje Domovní správa zřízená
statutárním městem Prostějov. Již od
prvního října u nás v domě neteče teplá
voda. Hned druhý den se objevila na lístku informace, že havárie bude vyřešena
v nejbližším možném termínu. Je to však
už více jak týden a stále nemáme bližší
informaci, kdy bude závada odstraněna,“
napsali Večerníku v úterý 9. října obyvatelé

městské ubytovny pro sociálně slabší.
Netekoucí teplá voda je samozřejmě velký
problém pro každého, obzvláště když její
absence trvá delší dobu. „Je to opravdu
neskutečné, v domě bydlí i staří a nemocní lidé, pro které je umývání v lavoru
nemyslitelné. Taktéž při manipulaci se
vřelou vodou z kuchyně do koupelny hrozí úraz. Může dojít i k rozšíření nějaké
nakažlivé nemoci. Myslíme si, že by
v takových případech měly být náhradní
kotle na skladě, a pokud se jedná o havárii, nikoliv o běžnou údržbu, měla by být
vyřešena bezodkladně. A jak je možné,
že tak dlouho trvá sehnání kotle? Servis
zajišťuje firma Zdeněk Vrána. Pokud má
více zakázek a nestíhá, tak snad by se tyto

Zemědělské
družstvo
Smržice
hledá kandidáta
na pracovní pozici

Ko

NA VÁŠ NÁMÌT

Mstský dm v ulici M. Pujmanové byl dvanáct dní bez teplé vody. Naštvanost tamních nájemník tak šlo chápat...
Foto: archiv Veerníku

havarijní případy měly řešit přednostně!
Prosíme o kontaktování odpovědných
pracovníků, popřípadě uveřejnění celého
problému. Snad se začne konečně něco
dít. S námi se totiž nikdo nebaví,“ konstatovali nájemníci ve zprávě, kterou nám
zaslal jistý pan Kovář.

Večerník se tedy dotázal zodpovědné
osoby, jak je možné, že obyvatelé ubytovny jsou tak dlouho bez vody a co se
v domě vůbec stalo? „Koncem září byla
zjištěna závada na bojleru, který slouží
pro ohřev teplé vody. Po prověření
možné opravy bylo zjištěno, že je nutné

přístroj vyměnit. Rozhodli jsme se pro
nákup dvou bojlerů, které byly objednány a nainstalovány budou do pátku
dvanáctého října,“ přislíbil ve středu 10.
října Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy Prostějov. A jak slíbil, tak se
rovněž stalo. V pátek se už lidé z ulice
M. Pujmanové skutečně sprchovali
v teplé vodě! Večerník se byl o tom
na vlastní oči přesvědčit o den později.
„Trvalo to dlouho, ale konečně se můžeme
pořádně umýt. Nechápu, proč tomu tak
bylo. Kdyby ten kotel rupnul někomu
z radnice, tak by to bylo opravené během
pár hodin,“ ulevil si před Večerníkem jeden
z nájemníků „Pujmanky“, který si však
nepřál být jmenován. Druhý z obyvatelů
domu, jehož jsme zastihli, byl mnohem
smířlivější. „Zaplaťpánbůh je ten malér
za námi. Teplá voda teče už od pátku,
ale musel jsem asi patnáct minut nechat
kohoutek puštěný, než studená odtekla
a začala proudit teplá. Ty nové kotle jsou
prý až z Německa, tak snad něco vydrží,“
usmíval se bodrý chlapík. Ani z něj jsme
však jméno nevypáčili.
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odvezl na poslední cestu
dalšího kolotoáe

ŘEDITELE/ŘEDITELKY
ZEMĚDĚLSKÉHO
DRUŽSTVA SMRŽICE

18101211174

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

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

l b
něco pro spoluobčany
a jejichh úsilíl se
pár jedinců snaží znehodnotit,“ prozradil své pocity Černošek, podle něhož
třeba za tenisovými nebo volejbalovými
úspěchy je ukryta spousta práce jeho
spolupracovníků. „K úspěchům jsme se
museli propracovat. Nic jsme nedostali
zadarmo. Myslím, že takoví lidé zaslouží
pochvalu, ne pomlouvání.“
Dodejme, že první místo v anketě obsadil šéf České unie sportu Miloslav
Jansta, druhý skončil spolumajitel fotbalové Sparty Prahy a podnikatel Daniel
Křetínský, třetí příčka patří premiérovi
Andreji Babišovi.
(lv)

BEZ TEPLE VODY!

TUCET DNÍ
PROSTĚJOV Plni emocí napsali minulé úterý e-mail do redakční
pošty Večerníku rozhořčení nájemníci domu v ulici M. Pujmanové.
Tamním lidem už totiž v tu chvíli devátý den netekla teplá voda! Havárii bojleru potvrdila také Domovní správa Prostějov.
Nájemníci ale kritizují i slabou informovanost, údajně se o havárii
doslechli jen náhodně. Důležité ale nakonec je, že teplá voda na
„Pujmance“ už zase teče!

Foto: archiv Veerníku

PRAHA, PROSTĚJOV Výsledky zajímavé ankety kolují sociálními
sítěmi. Redaktoři jednoho celostátního deníku měli určit nejvlivnější osobnosti českého sportu, přičemž na čtvrtém místě skončil prostějovský
manažer Miroslav Černošek. Na základě hlasování respondentů předstihl
například šéfa Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala, vládního
zmocněnce pro sport Milana Hniličku, nebo předsedu Českého svazu
ledního hokeje Tomáše Krále. Pořadí celostátního průzkumu kontrastují
s názory některých Prostějovanů, kteří Černoška nemají v oblibě a poukazují na jeho přehnaný vliv.
„Nabízelo by se přísloví, že doma není do desítky nejschopnějších manažerů
nikdo prorokem. Ale těch výkřiků zase zařadil i Deník Sport. „Mrzí mě, že jenení tolik. Upřímně řečeno, osobně mi jich zloba nesmyslným očerňováním
až tak moc nevadí. Umím žít s tím, že vrhá stín na řadu čistě prostějovských
někteří lidé mě nemají rádi,“ nechal se projektů, na kterých pracuji s lidmi, kteří
slyšet Černošek, kterého v minulosti jsou z Prostějova. Tady žijí, snaží se udělat

Foto: deník Blesk

PROSTĚJOV Historie se opakuje. Před deseti lety odvezl jeden ze smutečních kočárů Václava
Obra na poslední cestě člena rodiny kolotočářského bosse, Václava Kočku mladšího. Uplynulý
čtvrtek vyrazil do Prahy znovu, když stejnou službu prokázal Janu Kočkovi mladšímu. Ten
zemřel před dvěma týdny při nehodě, kterou podle Policie ČR sám způsobil. Poslední rozloučení
s princem kolotočářské rodiny proběhlo v pátek 12. října v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně
na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad. Poté se smuteční průvod s řadou celebrit vydal na
Olšanské hřbitovy. Rakev vezl právě smuteční kočár z Muzea historických kočárů z Čech pod
Kosířem a táhlo jej šest černých koní.
(red)

„NAHLUCHLÁ
SESTRA MĚ
UVĚZNILA
NA ZÁCHODĚ!“

PROSTĚJOV A proč se trochu
taky nezasmát? Uplynulý pátek
12. října řešili strážníci v Prostějově
velice kuriózní případ muže uvězněného v bytě na toaletě...
„V ranních hodinách vyjížděli strážníci na přijaté oznámení o muži, který už
víc jak půl hodiny volá v bytě na sestru. Na místě hlídku kontaktoval oznamovatel a označil byt, ze kterého se
hluk ozýval. Po příjezdu hlídky již ale
nebylo z bytu nic slyšet. Po zazvonění
otevřel dveře muž, který uvedl, že volal na svoji sestru, jelikož ho omylem
uzavřela na toaletě a on se nemohl
dostat ven. Z důvodu zhoršeného
sluchu sestry mu trvalo delší dobu,
než se dovolal a ona mu odemkla,“
popsala kuriózní zásah tisková mluvčí Městské policie Prostějov Tereza
Greplová s tím, že žádné protiprávní
jednání nebylo zjištěno.
(mik)
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DOKUD SE HÝBE, JOJO Radní žádají o dotaci
EFEKTU SE BÁT NEMUSÍ

Napsáno
pred

13. 10. 2008
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Foto: Facebook

a připravuje se na náročný běh Zapomenuté hory. Pro běžce jsou na
něm připraveny tři trasy 26, 46 a 76
km dlouhé, které vedou přes hluboká údolí a divoké hřebeny odlehlých

Rychlebských hor. „Přestože nejsem
právě v nejlepší formě, strašně moc
bych se tohoto krásného závodu
chtěla zúčastnit,“ potvrdila Vidmuchová svoji motivaci.
(mls)
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o výsadbu stromové zeleně a výsadbu lučních a travních ploch. V této
základní etapě bude také celé území oploceno jako ochrana výsadby
před zničením zvěří. Vstup bude zajištěn ze severní strany uzavíratelnou
brankou,“ uvedl Lužný.
O celém projektu jednali nedávno
prostějovští radní znovu. A tentokrát nešlo jen o technické parametry
nového parku v Okružní ulici, nýbrž
také o to hlavní – zajištění financování celé investiční akce města. „Mohu
potvrdit, že pro vznik nového parku
a ozelenění ulice žádá město Prostějov o dotační peníze. Na posledním
jednání rady jsme schválili projek-

tový námět s názvem ´Nový park
Okružní´ a také přípravu a podání
žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí.
Dotace je poskytována ve výši šedesáti procent z celkových způsobilých
výdajů projektu. Celkové finanční
náklady jsou odhadovány ve výši
šestnáct a půl milionu korun,“ shrnul Zdeněk Fišer, první náměstek
primátorky Statutárního města Prostějova. Jak dále poznamenal, projektová dokumentace celé akce je již
zpracována specializovanou firmou
na výstavbu zahrad a parků. „Bylo už
zažádáno o vydání stavebního povolení,“ doplnil Fišer.
(mik)

Lidé z Drozdovic se bojí romského ghetta
V listopadu 2003 padl k zemi poslední blok nechvalně proslulé
kolonie U svaté Anny. Město Prostějov romské obyvatele vystěhovalo, sedmnácti rodinám poskytlo
městské byty, v devatenácti případech poskytlo půjčku na koupi nemovitostí v okolních obcích. Lidé
ze Sídliště Svobody a Drozdovic
si oddechli. Teď se píše rok 2008
a zdá se, že přízrak v podobě svaté
Anny se vrátil! Zhruba padesátka
Romů žijících v jediném rodinném domku teď nedá spát lidem
v Drozdovicích. A přitom v domečku se dvěma byty je úředně
přihlášeno pouze pět osob!
„Už tři roky se tady nedá v klidu žít.
Ze začátku tady bydlelo asi deset
Romů a jakž takž se chovali slušně.

Postupem doby však jejich morálka
upadala, a co je horší, jejich počet se
výrazně znásobil. Dělají nepořádek
po celé ulici, odpadky odhazují, kde
se jim zlíbí, a co chvíli tady něco řeší
policie. Nesčetněkrát tady policajti
honili Romy i po střechách okolních domů,“ svěřil se Večerníku muž
bydlící v sousedství, který nám z pochopitelných důvodů odmítl sdělit
své jméno. Podobných názorů jsme
ale v Drozdovické ulici zaregistrovali
hned několik.
Z našeho policejního zdroje jsme
se dozvěděli, že kriminalisté jezdí
bouchat na dveře uvedeného domu
čím dál častěji. „Mezi komunitou
žijící v tomto baráku je hodně osob
spojených s trestnou činností. Většinou jde o krádeže nebo vloupání do

vozidel,“ potvrdil Večerníku prostějovský policista.
Majiteli zmíněné nemovitosti v Drozdovicích jsou manželé Klosovi z Prostějova. Také je samotné trápí současná
situace, ale jak jsme se od nich dozvěděli, nemají žádné možnosti něco
měnit. „Rodinu, respektive matku se
čtyřmi dětmi jsme přestěhovali do
Drozdovic z domu v Palečkově ulici,
který jsme v roce 2005 zbourali. Pouze pět těchto lidí má v Drozdovicích
nahlášeno bydliště, takže kde se vzali
ostatní současní nájemníci, se můžeme pouze domnívat. Při naší pravidelné kontrole jsme zjistili, že tam dnes
nějakým způsobem přebývá na padesát Romů,“ sdělil Večerníku Petr Klos.
Jak se zdá, k uklidnění situace
v Drozdovicích hned tak nedojde.

Lidé při pohledu na desítky romských obyvatel jediného domku
budou muset zatím skřípat zuby
i nadále. „Tito lidé mají dvě možnosti. Buďto jako my dům koupit
a najít jim bydlení někde jinde, nebo
tlačit na město a ptát se, proč tuto

 

rodinu řešilo tímto způsobem a ne
jako ostatní rodiny, které získaly
vlastní bydlení v okolních obcích.
Zmíněnou matku se čtyřmi dětmi
totiž radnice vystěhovala z kolonek
U svaté Anny do Palečkovy ulice,“
zmínil Petr Klos.

    

Po deseti letech se v Drozdovicích situace výrazně uklidnila, alespoň
jsme v posledních letech už žádné stížnosti okolních obyvatel nezaznamenali. Tento případ ale názorně ukázal, že ani majitel nemovitosti si
s nepřizpůsobivými nájemníky nemusí vždy vědět rady. To je samozřejmě varující i pro dnešní dobu, kdy v okolí Prostějova vznikají ubytovny
pro podobné typy lidí jako houby po dešti. Problém s Romy a dalšími
asociály se během uplynulé doby přesunul ze západní části Prostějova
směrem do okolí Husova náměstí a také do Vrahovic. Tamní občané by
mohli psát romány, jaké je to žít v těsné blízkosti raději nejmenované
menšinové komunity...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: ulice Pod Kosířem
18042610433

PLUMLOV O tom, co zvládla
maminka čtyř dětí z Plumlova,
sní velké množství žen i mužů.
Málokdo však má dostatek elánu,
sebekázně a vytrvalosti, aby to
i dokázal. Ještě předloni v srpnu
vážila Martina Vidmuchová 93
kilogramů a styděla se za sebe.
Po necelém roce se jí podařilo
shodit 33 kilogramů. Za jejím
zhubnutím přitom nestály žádné
diety, ale pouze změna jídelníčku
a pravidelný pohyb. Váhu kolem
šedesáti kilogramů si stále udržovala. Večerník zajímalo, jak se
ženě daří i po roce, co jsme o jejím
příběhu informovali.
Martině Vidmuchové se vlastní
váhu podařilo víceméně udržet. A to
navzdory zdravotním komplikacím,
se kterými se v průběhu roku potýkala. „Aktuálně vážím o čtyři kila
více než před rokem. Důvod je jasný: byla jsem na operaci s ploténkou
a téměř na půl roku jsem vypadla
z tréninku. Aspoň jsem se mohla
více věnovat rodině. Nicméně běhání mi chybělo a hned, jak jsem
mohla, tak jsem se k němu vrátila.
Bohužel mě nyní trápí nohy. Zřejmě
za tím stojí artróza,“ prozradila nám
Martina Vidmuchová, která navzdory bolestem chodí pravidelně běhat

PROSTĚJOV Už na konci loňského roku představili prostějovští konšelé velice smělý plán
na zřízení nového parku vedle
Okružní ulice. Podle jejich představy má mít nový prostor pro
chvíle relaxace rozlohu zhruba
2,8 hektaru a spolu s ním má být
založena i navazující část takzvaného Jižního parku, který by v budoucnu měl tvořit zelený prstenec
podél jižní hranice města. Už tehdy při zveřejnění tohoto záměru
však vyvstala otázka, kde vzít peníze na celý projekt, který počítá
s náklady až 16,5 milionu korun?
Teprve až nyní začíná být v této
otázce mnohem jasněji.
„Aleje stromů a louka budou založeny i v části podél ulice Okružní,
kde bude postupně vznikat bytová
zástavba,“ prozradil už v závěru roku
2017 Václav Lužný, vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů
Odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu. Podle jeho slov
tak celkově půjde o plochu zhruba
2,8 hektaru. Vysázeno zde bude 152
stromů a součástí parku bude i vodní plocha.
Samo založení parku má být rozděleno do dvou fází. „Neprve proběhnou terénní modulace, vybudování
základních krajinotvorných prvků,
to znamená vodní prvek, opěrné
stěny a zpevněné terasy. Dále půjde
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Konfliktnanáměstí

Osm pytlů nedoručených zásilek v soukromém bytě

PROSTĚJOV Přesně před rokem a čtyřmi dny šel na obhlídku svého bytu v Brněnské ulici muž a nevěřil svým očím. Uvnitř totiž našel
pytle nedoručených poštovních zásilek! Předchozí nájemnice se je
totiž jaksi neráčila ani „uklidit“ poté, co je za dobu své působnosti
u doručovací společnosti nepředala adresátům. Policisté ženu honili až na Slovensku, načež případ minulý týden konečně uzavřeli.
    

Předminulou sobotu 6. října před polednem kontaktoval v centru města
strážníky muž, který je požádal o pomoc.
Uvedl, že měl slovní rozepři s neznámou
osobou, která mu nadávala a vyhrožovala. Hlídce se za pomoci oznamovatele
podařilo konfliktního muže najít a zkontaktovat před Zlatou bránou. Jednatřicetiletý chlapík je tím, že vyhrožoval
jinému újmou na zdraví a vůči jinému
se dopustil jiného hrubého jednání, podezřelý z přestupku proti občanskému
soužití, za který mu ve správním řízení
hrozí pokuta do 20 000 korun.

PiliuDomuslužeb
Při kontrolní činnosti v Olomoucké
ulici si v úterý 9. října povšimli strážníci
u Domu služeb trojice mužů konzumujících alkohol. Pánové byli upozorněni
na platnost obecně závazné vyhlášky
města, která na tomto místě zakazuje
požívání alkoholických nápojů na veřejnosti. Všichni byli vyzváni k prokázání
totožnosti. Jeden z trojice byl předveden k jejímu zjištění na služebnu Policie
ČR. Muži ve věku 49, 53 a 54 let svým
jednáním porušili obecně závaznou
vyhlášku města Prostějova a tím jsou
důvodně podezřelí z přestupku. Celá
záležitost byla postoupena k dořešení
příslušnému správnímu orgánu.

Cizinecprodávalparfémy
Před polednem uplynulé středy 10. října bylo na lince 156 přijato oznámení
o muži, který nabízí zboží na parkovišti
u supermarketu v ulici Konečná. Jakmile dotyčný strážníky zpozoroval, snažil
se ukrýt ve svém vozidle. Hlídkou byl
osloven a vyzván k prokázání totožnosti, načež i podání vysvětlení ke zjištění
skutečného stavu věci. Jednačtyřicetiletý cizinec uvedl, že prodával parfém.
Hlídkou byl poučen o protiprávním
jednání, kterým porušil nařízení obce.
Tržní řád totiž zakazuje na území města Prostějova podomní a pochůzkový
prodej od roku 2013. U správního
orgánu hrozí muži pokuta do výše
100 000 korun.

Bezvýtahutonešlo
Ve středu 10. října vpodvečer nahlásil
strážníkům náhodný kolemjdoucí sedící ženu s berlemi na lavičce před domem na sídlišti Hloučela. Seniorka mu
uvedla, že v domě je pokažený výtah
a ona se nemůže dostat domů, jelikož
je po operaci a nevyjde po schodech
do šestého patra. Oznamovatel sdělil, že
i on je invalidní a tudíž ženě není schopen pomoci. Přes operační středisko
byla zkontaktována servisní firma, jejíž
pracovník byl již na cestě. Oprava výtahu byla provedena do půl hodiny a tak
se čtyřiaosmdesátiletá žena nakonec
v pořádku dostala domů.

Zapomnělnaokýnko
Minulý čtvrtek 11. října v odpoledních
hodinách bylo přijato telefonické oznámení o nezajištěném vozidle nedaleko
Plumlovské ulice. Na místo byla vyslána hlídka, která zjistila u vozidla pootevřené okno u spolujezdce. Strážníkům se podařilo v okolí vypátrat řidiče,
který automobil zkontroloval, zda nic
nechybí, následně si jej zajistil.

MICHAL KADLEC
Když 11. října loňského roku šestačtyřicetiletý muž poprvé po vystěhování
dosavadních nájemníků vstoupil do
svého bytu v Brněnské ulici, nestačil se
divit. U zdi totiž nalezl větší množství
nedoručených listovních a reklamních zásilek či letáků. Protože věděl,
že jeho předchozí nájemnice byla zaměstnancem společnosti poskytující
doručovací služby, informoval o nálezu tuto firmu. Ta poté věc oznámila
na policii. „Protože se mezi ostatními
nedoručenými zásilkami nelezlo i sto
dvanáct kusů otevřených, zahájili policisté ve věci úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu porušení tajemství přepravovaných zpráv. Všechny
nedoručené zásilky posléze naplnily
celkem osm pytlů,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského

ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Vyšetřování případu ale nebylo zrovna
jednoduché. Policisté totiž zjistili, že doručovatelka se mezitím odstěhovala na
Slovensko. „Provedeným šetřením byla
sedmačtyřicetiletá bývalá doručovatelka
vypátrána ve Slovenské republice. Cestou Okresního státního zastupitelství
v Prostějově požádali slovenské kolegy
o výslechy podezřelé i jejích rodinných
příslušníků. Při výslechu podezřelá nedoručení jistého množství zásilek připustila,
otevření některých z nich však odmítla.
Policisté přesto na základě zjištěných dalších skutečností zahájili její trestní stíhání.
Za přečin porušení tajemství přepravovaných zpráv tak obviněné ženě v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody na jeden rok až pět let,“
prozradil k pozoruhodnému případu
František Kořínek.

Dívka obětí podvodu?
Na jednom z internetových prodejních portálů si devatenáctiletá
žena z Prostějova vyhlédla mobilní telefon typu Apple iPhone
X. Prostřednictvím e-mailové komunikace se s prodejcem dohodla na způsobu úhrady a dodání
zboží. Ve středu 3. října pak zadala
příkaz k bezhotovostní platbě ze
svého účtu splatný následujícího
dne. Dne 4. října však od prodejce obdržela e-mailovou zprávu,
že obchod ruší z důvodu jejího
údajného neseriózního jednání.
Ve zprávě prodejce dále na vysvětlení uvedl, že mu dohodnutá
platba údajně nepřišla. Na následné zprávy kupující již nereagoval
a stal se nekontaktním. Ženě tak
vznikla škoda ve výši 18 240 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu podvodu. V případě, že
se provedeným šetřením prokáže,
že prodejce jednal s úmyslem se
takto neoprávněně obohatit, hrozí mu za toto jednání trest odnětí
svobody až na dva roky.
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Noční můra chatařů z Němčicka dopadena!
NĚMČICE NAD HANOU Tak
tohle mu u soudu určitě pořádně
spočítají... Z přečinu krádeže
a porušování domovní svobody,
zároveň i přestupku proti majetku
viní policisté jednapadesátiletého
muže z Kojetínska. Tento naprosto nenapravitelný recidivista má
totiž na svědomí sérii osmi krádeží
vloupáním v Němčicích na
Hané a také ve Vrchoslavicích.
Kriminalistům se podařilo zloděje
dopadnout, tomu teď hrozí až pět let
kriminálu.

„Uvedených skutků se měl dopustit
v celkem osmi případech v období od
začátku tohoto roku do současnosti
v obcích Němčice nad Hanou a Vrchoslavice. Objektem zájmu obviněného
muže byly zejména zahradní chatky
či stavební buňky, v jednom případě
se pak vloupal do rekonstruovaného
domu. Do objektů se muž vloupával
po násilném překonání vstupních dveří
či branek. Poté z nich odcizil nářadí,
materiál či různé vybavení. V jednom případě v neužívaném objektu
demontoval a odcizil jedenadvacet

kusů zářivek a patnáct kusů ozdobných
lišt. Celková výše způsobené hmotné
škody byla dosud vyčíslena na 76 700
korun,“ konstatoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Dopadnout muže se podařilo díky dobré
spolupráci policistů obvodního oddělení
v Němčicích nad Hanou a kriminalistů
prostějovského oddělení obecné
kriminality. „Pod tíhou předloženého
důkazního materiálu se obviněný ke
krádežím přiznal a většinu odcizených
věcí policistům i vydal. Ostatní měl pro-

dat do sběrných surovin a peníze užít pro
svoji potřebu,“ uvedl policejní mluvčí.
Jak se záhy po jeho dopadení zjistilo,
nejde o žádného nováčka šikmé plochy.
„Muž se tohoto jednání dopustil přesto,
že byl v roce 2015 pro obdobnou
trestnou činnost Okresním soudem
v Přerově odsouzen k nepodmíněnému
trestu odnětí svobody na osm měsíců.
Také s ohledem na tuto skutečnost mu
v případě odsouzení za uvedené jednání hrozí nyní trest odnětí svobody na
jeden rok až pět let,“ doplnil František
Kořínek.
(mik)

ZÁHADA zamknutého pokoje
KONICKO Ne všechny zlodějny jsou rovnou
jasné. Policisté z Konice si teď lámou hlavy nad
tím, kdo a hlavně jakým způsobem okradl ženu
o šest tisíc korun přímo v jejím domku. Ten byl
totiž řádně zamknutý a zloděj po sobě ani nenechal žádné stopy po vloupání...
„Ve středu desátého října měl dosud nezjištěný pa-



chatel neznámým způsobem z rodinného domu
v obci na Konicku odcizit obálku s finanční hotovostí šesti tisíc korun. Podle tvrzení devětatřicetileté
poškozené pachatel do řádně zamknutého domu
vnikl bez jakéhokoliv poškození. Policisté proto ve
věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu krádež. Za ten pachateli v případě do-



padení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta,“ konstatoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov. Policie nyní pátrá
jak po pachateli, tak i po způsobu, jak se vůbec do
zamknutého domu a následně i pokoje okradené
ženy dostal.
(mik)



„ZBOJNÍK“ ZKarla
PŘEMYSLOVIC
KRADL
I
ROHLÍKY
Bauera odchytlo zhruba deset

PROSTĚJOV Jako kluk chtěl být
asi zbojník, v dnešní době se však
naprosto minul povoláním... Karel
Bauer nějaký čas žil skutečně jako
štvanec, když se živil výhradně
krádežemi a přespával, kde se
dalo. Loni v listopadu jej místní
objevili, jak se skrývá v seníku bývalého zemědělského družstva
v Přemyslovicích. Tam jej zhruba
desítka místních mužů držela
v šachu až do chvíle, kdy na místo
dorazila konická policie. Minulé
úterý se Karel Bauer postavil
před Okresní soud v Prostějově.
A Večerník byl u toho!
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

mužů z jeho rodné obce v seníku

Pětadvacetiletý Karel Bauer z Přemyslovic u soudu rozhodně není žádným
nováčkem. V minulosti patřil do party
„naftových upírů“, kteří ve velkém vysávali pohonné hmoty z aut a náklaďáků v širokém okolí. Své zlodějské kariéry se mladý muž nevzdal ani po svém
propuštění z vězení.
V úterý 9. října byl u prostějovského soudu obžalován z celkem
23 krádeží! Jeho drzost byla přitom tak velká, že řádil zejména
v samých Přemyslovicích, odkud
pochází. V této obci mimo jiné
vykradl kiosek určený místním kuželkářům. „Láska“ k Přemyslovicím
se mu nakonec stala osudnou, když
jej místní loni v listopadu objevili
v tamním seníku a předali policistům.

Protřelý zloděj se však neomezoval
pouze na rodnou ves, vyrážel třeba
také do Náměště na Hané, v jejímž
okolí přespával ve vykradených chat-

kách. O tom, že navzdory četným
vloupáním byl neustále bez peněz,
svědčí i fakt, že byl obžalován také
z krádeže chleba a deseti rohlíků v obchodě v Seničce. Své zlodějské štěstí
zkoušel také v hlavním městě, ani tam
mu však pšenka právě nekvetla.
Karel Bauer po svém zatčení putoval
do vazby a v současnosti si odpykává
trest za své předchozí zločiny. U soudu odmítl vypovídat, z jeho dřívější
výpovědi na policii pak vyplynulo, že
se k některým skutkům doznal a jiné
popíral. Během hlavního líčení tak byli
slyšeni zejména jednotliví poškození,
kterým obvykle byla způsobena větší
BYLI JSME
U TOHO
škoda poškozením majetku během
H I"   "    ( vloupání než na zmizelých věcech.
'    #$  ' ) Rozsudek v této věci dosud nepadl,

  !   hlavní líčení bylo odročeno.

    

Zaměstnanec přišel o eura
V dosud přesně nezjištěné době od
13:30 hodin minulého pondělí 8.
října do šesté hodiny ranní dne následujícího se dosud nezjištěný pachatel vloupal do skříňky ve výrobní
hale firmy v Dolní ulici. Ze skříňky
poté odcizil peněženku tmavě hnědé barvy, s níž dvaačtyřicetiletý majitel přišel i o občanský průkaz a finanční hotovost 1 200 korun a 50
euro. Celková výše způsobené škody byla vyčíslena na 2 490 korun.
V případě dopadení a odsouzení
pachateli tohoto skutku za přečin
krádeže hrozí až dva roky vězení.

Okraden u hrobu!
Minulou středu 10. října v odpoledních hodinách přišel devětašedesátiletý muž na prostějovském
hřbitově o svoji tašku, kterou
nechal ležet u jednoho z hrobů,
čehož využil neznámý pachatel
a v nestřeženém okamžiku ji odcizil. Poškozený přišel o osobní doklady i doklady k vozidlu, finanční
hotovost 1 400 korun, kapesní
nožík a kreditní karty. V tašce byly
uloženy i dva mobilní telefony,
které ale nebyly majetkem oznamovatele. Škoda byla předběžně vyčíslena na 2 320 korun, ale
u jednoho z telefonů nebyla prozatím upřesněna výše způsobené
škody.

Neopatrné ženy
Ve čtvrtek 11. října po šestnácté
hodině využil dosud nezjištěný
pachatel neopatrnosti dvou žen
a vnikl do nehlídaného nezajištěného vozidla. Automobil Opel
ženy zaparkovaly u krajnice v Žešově na silnici ve směru na Vranovice-Kelčice. Protože vozidlo
bylo bez dohledu, měl neznámý
zloděj snadnou práci a z automobilu odcizil dvě kabelky. S těmi
jejich majitelky přišly i o tři svazky
klíčů, mobilní telefon, fotoaparát
a peněženky s doklady, platebními
kartami a finanční hotovostí 2 700
korun. Celkem poškozené ženy
způsobenou škodu vyčíslily na 22
550 korun.

A6

Pondělí 15. října 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


děti, pejsci

Vítejte na svìtì

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

Viktorie VETEŠNÍKOVÁ
20. 9. 2018 45 cm 2,64 kg
Seloutky

Stella VETEŠNÍKOVÁ
20. 9. 2018 47 cm 2,77 kg
Seloutky

Adéla TESAŘOVÁ
7. 10. 2018 51 cm 3,35 kg
Prostějov

Pavlína JEŘÁBKOVÁ
8. 10. 2018 52 cm 4,10 kg
Prostějov
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MĚSTO JEJICH PROVOZ PŘERUŠÍ
PROSTĚJOV Bývalo v posledních letech zvykem, že během jakýchkoliv prázdnin osiřely rovněž školní družiny. Magistrát tak
vždy určil jen pár základních škol, které se udržovaly v chodu.
Ovšem ani o ty není už v současné době zájem.
Minulé úterý proto rada města projednala přerušení činnosti školních
družin ve školách zřizovaných statutárním městem. „Jejich provoz je
z důvodu nízkého zájmu o využití neefektivní. Proto je třeba přistoupit



Sofie RÜLLOVÁ
9. 10. 2018 48 cm 2,75 kg
Smržice

Viktor Edgar HARATEK
7. 10. 2018 50 cm 3,00 kg
Prostějov



   

29. 10. - 30. 10. 2018
27. !
1. 2. 2019
4. !
18. 4. 2019
1. 7. - 4. 7. 2019
8. 7. - 12. 7. 2019
15. 7. - 19. 7. 2019
22. 7. - 26. 7. 2019
29. 7. - 2. 8. 2019
5. 8. - 9. 8. 2019
12. "!
19. #!
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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!
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k následujícímu opatření a z důvodu nízkého zájmu rodičů o poskytování
činnosti školních družin v době prázdnin bude nově tato činnost zajištěna
na základě dohody s řediteli základních škol v průběhu školního roku vždy
pouze v jedné vybrané škole tak, aby zákonní zástupci dětí měli vždy možnost dítě ve školní družině v období prázdnin umístit,“ prozradila Ivana
Hemerková, náměstkyně primátorky Statutárního města Prostějova.
(mik)

  !

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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Martin ZAORAL

PODĚKOVÁNÍ
není ponížení
že co nejdříve zvládne alespoň dvě věci: pozdravit
a poděkovat. Také se učí dělit se s ostatními, omluvit se, když něco provede, dávat věci na jejich místo,
umývat si ruce, splachovat a spoustu dalších pro život
skutečně důležitých věcí. Nicméně pozdravení a poděkování se berou jako základ. Kdo to nezvládá, toho
okolí považuje za zpozdilého a špatně vychovaného.
Jenže dítko dospěje a najednou je vše jinak! Rázem se
poděkování bere jako projev slabosti. „Co děkuješ? Já
bych to nedělal! Vždyť všichni jsou tady pro mě, aby
mi sloužili! To ty budeš něco určitě podřadnějšího...“
Tohle poselství jako kdyby vysílaly výmluvné pohledy
„puberťáků“, když zaznamenají svého vrstevníka, jak
za něco děkuje.

Bohužel mnozí z nich z toho už nikdy nevyrostou.
Faktem je, že se nevyplatí úplně důvěřovat člověku,
který vám přespříliš okázale děkuje. V takových případech nemusí jít o projev upřímné vděčnosti, ale
spíše servilnosti, kterou si dotyčný bude následně
kompenzovat jinde. Tohle je však spíše výjimečná
záležitost. V drtivé většině případů je to ovšem jinak. Poděkování u normálních lidí není známkou
ponížení, ale toho, že jsme si dokázali ještě uchovat
zdravý rozum, víme, co je pro nás dobré a že to není
jen tak.
Nevděk sice vládne světem, ale nám samým rozhodně nemusí...

JEDNA ABSOLUTNĚ NEUTRÁLNÍ
aneb DNESKA NĚCO O JÍDLE...
Tentokrát jsem zvolil téma absolutně neutrální, nenapadnutelné,
neprovokativní, a to jídlo. Zároveň se tímto ještě vrátím i k prostějovským hodům, jelikož přiznejme si, že hody jsou hlavně o jídle a pití. Celkem tradičním pokrmem je pak pečená kachnička.
A právě s kachnou, jak jsem se osobně přesvědčil, se dají dělat
opravdové divy, ovšem nejhorší je, když nejste z oboru a ani znalec, absolutně pak netušíte, co se pod tím kterým názvem vlastně
ukrývá. A tak se na to podíváme kapku blíže...

Z

ačnu předkrmem pod názvem
kachní rillettes. Jedná se o pokrm
z francouzské gastronomické oblasti.
Recept pochází z oblasti Touraine ve
střední Francii, místní rillettes mají chráněné zeměpisné označení původu. První zmínka o nich pochází z roku 1480,
název vznikl jako zdrobnělina výrazu
rille označujícího podlouhlý špalíček
sádla (z latinského regula - tyčka, pravítko). O této pochoutce se ve svém díle
zmiňuje již François Rabelais. Připravuje se obvykle z vepřového bůčku, ale
dá se použít i jiné tučné maso (kachna,
husa, králík, losos). Maso se nakrájí na
kostky o hraně dlouhé 2-3 cm, které se
osolí, opepří a na pekáči podlijí bílým
vínem. Mohou se přidat také aromatické ingredience jako česnek, rozmarýn
lékařský, tymián obecný nebo bobkový list. Maso se pomalu peče v troubě

(až osm hodin), dokud se nerozpadne
a nevytvoří kompaktní hmotu, která se
nechá vychladnout a podává se nejčastěji s bílým pečivem (některé recepty
doporučují pro jemnější texturu rozmělnit maso vidličkou, tyčovým mixérem nebo v mlýnku na maso). Specifickými krajovými variantami jsou grillons
v Akvitánii, cretons v Québecu nebo
rillettes z uzeného bůčku ve Franche-Comté. Podobným pokrmem jsou rillons, připravované z větších kusů masa,
které se pečou kratší dobu, takže zůstanou oddělené podobně jako škvarky.
polévek jsem vybral kachní kaldoun. Ten tradiční se podával
na sváteční tabuli již za dob rakousko-uherské monarchie, když se pekla
kachna nebo husa. Mělo to svoji logiku. Vnitřnosti a odřezky opeřence,
které neputovaly na pekáč, se použily
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na polévku (játra, srdce, krk, křídla).
Kaldoun, někde i kaldon, patří tedy ke
klasice - je to vývar z drůbežích drobů.
Název je odvozen od německého die
Kaldaunen, což znamená drůbky. V polabském kaldonu drůbky nenajdete,
protože je připraven z králíka a králičí
droby se tu vyskytnou až v podobě
játrových knedlíčků. Tak se stane, že se
léty a generacemi receptury upravují
a názvy porůznu přechylují. V každém
případě jde o polévku dobrou a sytou.
teď filírovaná vepřová panenka.
Samozřejmě ten pojem je na tom
nejzajímavější a logicky se nabízí otázka,
co je to vlastně za zázračnou metodu či
postup. No a ono to bohužel není nic
kouzelného. Filírování není totiž nic
jiného než nakrájení masa na jemné
a tenké plátky. Filírovat se dá v podstatě
jakékoliv maso, ať už je vařené, dušené,
smažené, nebo pečené. Krájí se těsně
před podáváním, a to ostrým nožem
na plátky o síle 0,5 až 1,0 cm, které jsou
poté přenesené na talíř. Touto technikou se dá krájet de facto úplně všechno,
takže i ovoce, zelenina a další. Někdy se
prostě za vzletným pojmem skrývá jen
obyčejná technika práce, ale to nic neubírá na chuti pokrmu.
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„Dneska už vám nikdo ani nepoděkuje,“ posteskla si
jedna z pořadatelek běžeckých závodů v Prostějovičkách. „Ale stěžovat si umí každý druhý. Lidé jsou různí,
ale je škoda, že ti spokojení mlčí. To je pak stále těžší
lidi kolem sebe motivovat,“ dodala.
Podobně hovoří snad všichni, kteří víceméně zadarmo organizují něco pro ostatní. „Nikdo neví,
kolik to zabere času a co je s tím starostí. A pak
musíte poslouchat malicherné stížnosti, nebo dokonce poznámky o tom, jak se tady napakujeme. A
poděkování? Žádné!“ potvrdila zase členka Spolku
Plumlovských nadšenců.
Na světě je to dnes zvláštně zařízeno. Sotva malé
dítě začne chodit do školky, už se od něj očekává,
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aradoxně až na závěr jsem si nechal
něco z nápojů a to drink Kir Royal.
Kir je koktejl, směs bílého vína a likéru
z černého rybízu (creme de cassis). Pochází z Burgundska a užívá se hlavně ve
Francii jako oblíbený aperitiv. Svůj název
získal dle jména kanovníka a ve své době
starosty města Dijon Felixe Kira.
Dostali jste hlad? Nedivím se.

$%  
Pokud se opravdu podaří vedle
Okružní ulice vybudovat nový a hlavně velký park, tak jen dobře. Zeleně
není nikdy dost a určitě nám všem,
kteří tady bydlíme, se to bude líbit.
Máme jen strach z jedné věci. Dosud
byla v této lokalitě poměrně klidná
zóna, vždyť zatím je zde jen velké
pole. A když si odmyslím čilý dopravní ruch, na který jsme si však už za ta
léta života zvykli, tak se v tomto úseku
Okružní ulice bydlelo celkem fajn.
Park ale může přinést jednu stinnou
stránku. Pokud zde budou i nějaké
dětské plácky, či dokonce hřiště, budeme tady mít po klidu všichni! A nedej
bože, když se do nového parku přestěhují bezdomovci, kteří nyní plení
například Kolářovy sady...
Mirka Nadymáčková, Prostějov
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Odbočovací pruh doprava na křižovatce s Olomouckou ulicí ve směru od
ulice E. Valenty výrazně pomohl, o tom není žádného sporu. Ovšem jen do
chvíle, než se druhý pruh pro vozidla mířící rovně nebo odbočující doleva
směrem na Držovice neucpe dlouhou frontou vozidel. I když popravdě řečeno, ta fronta nemusí být nijak dlouhá, stačí pět nebo šest aut v levém pruhu,
tím pádem se už do toho pravého žádné auto nedostane. Na toto asi páni projektanti bohužel nepomysleli.
Jiří Matoušek, Prostějov
-   :*
Pokud vím, tak už je po volbách. Tak proč jsou v ulicích města na mnohých
místech pořád postaveny billboardy nebo nejrůznější plakáty s komunálními politiky? Neznám přesně zákon, ale neměly je pořizovatelé odklidit už
čtyřiadvacet hodin před otevřením volebních místností? V Prostějově jsou
ale některé tyto poutače dodnes!
Petr Kratochvíl, Prostějov

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

 &'  & *
Pokud se někdo chystá udělat něco
smysluplného s prostorem za místním
nádražím, nejsem proti, vítám to. Ale
proč proboha parkoviště, nebo dokonce další sportovní halu? V této lokalitě
tedy rozhodně problémy s parkováním
nemáme, a pokud je v okolí nějaké
sportovní utkání, tak se auta vždycky
někam na těch pár hodin vejdou. A velká sportovní hala přece byla postavena
nedávno, navíc o kousek vedle je hala
Sportcentra. Proč tady nepostavit raději domy s bydlením pro mladé lidi nebo
naopak pro seniory? Žádnou ubytovnu, ale skutečně pěkné domy s byty
pro opravdu potřebné. Jsem rád, že
odsud zmizí ty strašné baráky plné bezdomovců, ale chtělo by to ještě více zapřemýšlet o využití uvolněného místa.
Jindřich Jaroš, Prostějov
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Minulé úterý 9. října po jednadvacáté hodině zjistila policejní hlídka
konající hlídkovou činnost v Čelechovicích na Hané prostředkem komunikace jedoucího a výrazně kličkujícího cyklistu. Po jeho zastavení
u třiapadesátiletého muže provedenými dechovými zkouškami změřili
hodnotu 2,4 promile alkoholu. Muž
s naměřenými hodnotami souhlasil,
lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu nežádal
a přiznal vypití tří jedenáctistupňových piv a jedné odlivky rumu
krátce před jízdou. Další jízdu policisté muži zakázali a jeho přestupek
k dořešení postoupí příslušnému
správnímu orgánu. Ten za toto jednání může uložit pokutu až do výše
20 000 korun.

Kličkoval po
Čelechovicích

Předminulý pátek 5. října v odpoledních hodinách kontrolovali policisté
v Myslejovicích-Křenůvkách osobní
motorové vozidlo Škoda Fabia. U sedmadvacetiletého řidiče provedli jak
orientační dechovou zkoušku, tak i orientační test na omamné a psychotropní
látky. Zatímco zkouška na alkohol byla
negativní, test na omamné a psychotropní látky byl pozitivní na amfetamin/metamfetamin a cannabis. 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. Nyní je podezřelý
z přestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Pod pervitinem
i marihuanou

V noci ze čtvrtka 11. na pátek 12. října
vnikl neznámý pachatel na pozemek
autoservisu v obci na Prostějovsku.
Zloděj na dvoře poškodil u dvou
zaparkovaných vozidel palivové nádrže, z nichž odčerpal 35 litrů nafty.
Dále u stojící čtyřkolky vytrhl spínací
skříňku. Na uzamknuté garáži poškodil úchyt a zavírání vrat. Následně
vstoupil do další neuzamknuté garáže, vylezl na její půdu, kterou prohledal a odcizil z ní čtyři staré bodáky
z pušek. Poškozený odhadl škodu odcizených věcí na 3 000 korun. Škodu
poškozením ale vyčíslil na téměř 20
000 korun. Pachateli za přečiny krádež a poškození cizí věci hrozí až dva
roky za mřížemi.

Vzal naftu i bodáky

Uplynulou sobotu 13. října v osmnáct hodin přijali policisté oznámení o nalezení většího počtu nábojů,
zřejmě do kulometu. Devětadvacetiletý oznamovatel uvedl, že munici
našel při provádění výkopových prací
v Klopotovicích. Přivolaný pyrotechnik na místě zajistil a převzal třicet
kilogramů nevybuchlé malorážkové
munice 7,92 x 53 milimetrů Mauser
ze druhé světové války, která bude
odborně zlikvidována. Při zajištění
munice nedošlo k evakuaci osob.

Vykopal munici
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aneb jsme s vámi u toho...

Martin ZAORAL
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svatého Huberta, ale i svůj vlastní oslavili myslivci o uplynulém víkendu na
zámku v Plumlově. Chybět nemohli
ani tentokrát trubači VLS stejně jako

laskominy myslivecké kuchyně. „Letos
dělal guláš někdo jiný, já jsem usmažil
zhruba dvě stovky řízků a sto dvacet
špízů,“ prozradil Večerníku dlouholetý
plumlovský starosta Adolf Sušeň, který
měl k myslivosti vždy blízko a při této
akci se tradičně stará o přípravu jídel.
Jedním z nejatraktivnějších bodů
programu Hubertských slavností byla velká přehlídka loveckých
psů. Těch se letos na zámku sešlo
skutečně požehnaně. Představili se
v několika kategoriích, mezi něž patřili třeba teriéři, jezevčíci, setři, ohaři
a honiči. „Myslivecké hony se psy stály
na počátku Velké pardubické. Tehdy
3x foto: Martin Zaoral

ně počasí je snad ještě lepší než před
rokem. Kuchyně je taky výborná, navíc
je tady spousta psů, což se líbí zejména
naší dceři. Jsem ráda, že ve srovnání
s loňskem přibylo míst k sezení, ačkoliv
i tentokrát byla rychle obsazená,“ zhodnotila akci návštěvnice Pavla, která do
Plumlova přijela z Prostějova.
Hubertskými slavnostmi sezóna na
zámku v Plumlově rozhodně neskončila. Už tuto sobotu tam bude
připraven Halloween, jemuž bude dominovat prohlídka strašidelného zámeckého sklepení. Návštěvníky bude
zároveň bavit známá šermířská a divadelní skupina Bella Torres.

MALENY Druhou zářijovou sobotu
proběhla v areálu U Dvořáků v Malenách mimořádná sportovní akce
na ukončení letní sezóny. Parta místních nadšenců z Malen a blízkého
okolí si pro radost uspořádala závod
v biatlonu.
Navzdory panujícímu teplému a slunečnému počasí byl závod vypsán v rámci
přípravy na zimu. Doporučenou výstrojí
tak byly lyže různých typů, nejlépe vzor
1900, vázání Kandahár a tomu odpovídající sportovní oblečení. Vzduchovka
byla na místě k zapůjčení pod řádným
dohledem armádního experta.
Organizátoři nakonec zaznamenali
různé variace zimního vybavení od
ryze amatérského až po profesionální. Někteří nadšenci si dokonce byli
ochotni vyrobit z funkčních běžek
definitivní retro kousky. Pořadatelé
původně plánovali závod pro nejbližší
okruh přátel, ale k jejich příjemnému
překvapení se ve výsledku na start postavilo 22 závodníků. Soutěžilo se ve
třech kategoriích, junior, ženy a mas-

Tohle skutečně naštvalo! První srpnový den vzplál v místní části Šubířova
rodinný dům. Hasičům dala likvidace
rozsáhlého požáru v extrémních vedrech pořádně zabrat, participovalo na
něm hned čtrnáct jednotek. Vzhledem
k nalezeným propanbutanovým lahvím
a kanystrům s benzínem mohlo dojít
k obrovským škodám nejen na majetku, ale i na lidských životech. Poškozena
byla nejen sama nemovitost, ale i její
bezprostřední okolí. Dle vyjádření celé
řady místních požár způsobil Denis
Grydil, který měl dům v havarijním stavu postupně odkupovat. Splátky však
nehradil a hrozilo mu, že se bude muset
vystěhovat. Sousedé v této souvislosti
upozorňovali na Grydilovo podivné
chování během požáru, kdy se snažil
i s partnerkou a malými dětmi odjet

MARTIN ZAORAL

ŠUBÍŘOV-CHOBYNĚ Vyšetřování
požáru rodinného domu v Chobyni
na Konicku sice ještě nebylo uzavřeno, případ však s největší pravděpodobností skončí u soudu. Policisté
totiž již obvinili devětadvacetiletého
Denisa Grydila z přečinu obecného
ohrožení z nedbalosti, za který mu
hrozí až tři roky vězení!

ters. „Čekali jsme, že závod proběhne
v pohodovém tempu. Ovšem již první
závodníci v kategorii junior nikoho
nenechali na pochybách, že se bude
bojovat skutečně naplno. Většina z nás
netušila, jakými běžeckými „styly“ se
dá na lyžích pohybovat. Některým se
tento běh zalíbil natolik, že si zapomněli počítat uběhnutá trestná kola
a dobrovolně si přidali, některým se
stala osudovým střelecká položka
a byli tak odsouzeni kroužit na trestném kole jako družice,“ popsal Jiří
Vašek, který se akce aktivně zúčastnil.
Vítězství v kategorii Masters tak pro
sebe například na vypůjčených lyžích
„ukradl“ DJ Zdenko Jarolím, který se
měl původně starat pouze o hudební
doprovod akce.
„Celá biatlonová taškařice byla ukončena závěrečným během s hromadným
startem s cílem v nedaleké hospodě.
Tam potom soutěžící doplnili síly dobrým guláškem a energetickými nápoji,
jako je pivo a další,“ uzavřel Jiří Vašek.
(mls)

Večerník zjišťoval, jak se má aktuální
situace úředně. „Vyšetřovatel prověřuje dvě základní příčiny, a to jednání neznámé osoby - buď nedbalostní, nebo
úmyslné. Čekáme na vyjádření Technického ústavu požární ochrany, který
byl na místo události přizván,“ uvedla
již dříve Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje.
„Výše škody po požáru se bude pohybovat kolem milionu korun, nejde tedy
o největší letošní požár na Prostějovsku. Je pátý v pořadí,“ dodala.
Požár rodinného domu stále vyšetřují

Z domu, který ml Denis Grydil splácet, zstaly jen ruiny. Požár zasáhl i jeho okolí.

b
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z vesnice pryč autobusem.
On sám po
požáru přišel s verzí, že dům začal hořet
po samovznícení jednoho z kanystrů
s technickým benzínem, který využíval
na čištění obkladů a dlažby.
Nad tímto tvrzením však místní nepřestávají kroutit hlavou. „Ten dům
byl naprosto neobyvatelný obzvláště
pro rodinu s malými dětmi. Nebylo
tam vůbec nic. Žádné stropy, záchod či
koupelna, pouze holé, nahrubo naházené omítky,“ napsali občané Chobyně
do redakce Večerníku v reakci na Grydilovo tvrzení.

policisté, kteří už devětadvacetiletého muže obvinili z přečinu obecného
ohrožení z nedbalosti. „V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí odnětí svobody na šest měsíců až tři roky,“
potvrdil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje. A padla už také
na něj žaloba od majitele vyhořelé nemovitosti.
Samotného Denise Grydila se Večerníku v průběhu týdne pokusil opakovaně kontaktovat. Jeho mobilní telefon
však zůstával nedostupný...

2x foto: Facebook a archiv Veerníku

zjistili jsme

MASARYKOVA LÍPA
V neděli 8. října po patnácté hodině
kontrolovali plumlovští policisté na
komunikaci mezi Ptením a místní částí Ptenský Dvorek cyklistu, který svým
stylem jízdy upoutal jejich pozornost.
Podezření na ovlivnění zakázanými látkami se u čtyřiapadesátiletého
muže potvrdilo ihned po provedení
dechové zkoušky. Ta ukázala hodnotu
2,6 promile alkoholu v dechu. Opakovanou zkouškou pak policisté změřili
dokonce 2,72 promile. Muž s naměřenými hodnotami souhlasil a přiznal
vypití třinácti jedenáctistupňových
piv, půl litru vína a jedné odlivky rumu
během asi dvou hodin před jízdou.
Další jízdu policisté muži zakázali.
Pro své jednání je nyní muž podezřelý
z přestupku podle zákona o silničním
provozu. Za ten mu hrozí pokuta až do
výše 20 000 korun.

Pivo, víno a rum!

KRONIKA

junior
ženy
masters

Zbyněk Novák
Markéta Dvořáková
Zdenko Jarolím

vítìzové jednotlivých kategorií:

Na start premiérového roníku originální akce se postavilo dvaadvacet závodník
a mnozí pedvedli výkony na samé hranici lidských možností.
Foto: V. Opálka
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vyšší šlechta oblečená do barevných
kabátců se smečkou psů a na koních
pronásledovala zvěř a překonávala
přitom různé přírodní překážky. Tyto
akce se přesunuly do Pardubic. Charakter tamní krajiny, která připomínala
anglický park, byl pro tuto zábavu ideální. Ke psům využívaným při těchto
honech patřil například bígl,“ přednesla pozoruhodnou perličku z historie
moderátorka přehlídky psích plemen.
V průběhu celého dne hrála skupina
Hubertus. Vlastní program zakončila po osmnácté hodině Svatohubertská mše. „Byli jsme tady i loni. Program
se sice nijak zásadněji nezměnil, nicmé-

NĚMČICE NAD HANOU V Němčicích nad Hanou konečně, i když
s drobným zpožděním, otevřeli naučnou stezku Masaryková lípa. K této
slávě se přidal dokonce i sám prezident Tomáš Garrigue Masaryk, kteréZejm z nepozornosti idi tohoto vozidla ztratil kontrolu nad ízením a nárazem do svodidla utrpla jeho škodovka znanou
ho tam skutečně asi nikdo nečekal! Po přestřižení pásky se všichni spoškodu.
2x foto: Policie R
lečně vydali po cestě lemované stromy a keři až k remízku, kde stála ona
PROSTĚJOVSKO Zatím není tém kilometru dálnice D46 ve směru tisíc korun,“ uvedl František Kořínek, Masarykova lípa. A Večerník byl koncem září u toho!
úplně jasné, co zapříčinilo totální od Olomouce na Prostějov k havárii tiskový mluvčí Krajského ředitelství
TEREZA MACHOVÁ
selhání řidiče zánovní škodovky osobního automobilu značky Škoda Policie Olomouckého kraje.
na dálnici. Šofér každopádně ztra- Octavia. Dvaatřicetiletý řidič nezvládl „Alkohol u řidiče policisté vyloučili K oslavám stého výročí od založení Československé repubtil kontrolu nad řízením a Octavii řízení, s vozidlem vyjel vpravo mimo provedenou dechovou zkouškou. Jeho liky se přidává nejen Prostějov, ale i okolní obce, a Němčice
Více
„opřel“ o dálniční svodidla. Náraz jízdní pruh, kde se bočně střetl se svodi- přestupek pak vyřešili uložením pokuty nad Hanou nejsou výjimkou. U této příležitosti zorganizotte na
připravil vozidlo o přední kolo.
dly. Ke zranění osob při dopravní neho- ve výši dvou tisíc korun,“ doplnil Koří- vali zástupci města projekt pod vedením Nadi Tesaříkové,
ran
st
„V neděli sedmého října před dvaadva- dě nedošlo. Výše způsobené hmotné nek a vyvrátil tak spekulace, že byl šofér který si vzal za cíl zejména obnovit remízek Masarykova lípa
D4
cátou hodinou došlo na sedmadvacá- škody byla předběžně vyčíslena na sto namol opilý.
(mik) a vysadit doprovodnou liniovou zeleň.

Octavia přišla o kolo

Drahý náraz do svodidel

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

Dlouholetý starosta Plumlova Adolf Suše_ (vpravo) a jeho kulináské speciality nemohli chybt ani na letošních Hubertských
slavnostech.
Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

K mysliveckým akcím vždy patí vynikající jídlo, jehož zá- Souástí akce byla i pehlídka ps, kterých se na zámku Krom oberstvení mohli lidé na stáncích sehnat i krásné
kladem je zvina.
sešlo skuten požehnan.
pedmty související s mysliveckou tematikou.

F o too r e poo r táá ž

Svatý Hubert se dle legendy náboženskému životu zasvětil po setkání
s jelenem na honu. I proto se stal patronem lovců a myslivců. Nejen svátek

PLUMLOV A je to potvrzeno! Třináctka je pro myslivce určitě šťastné číslo. Zatímco loňský třináctý ročník Hubertských slavností přilákal rekordní počet návštěvníků, ten letošní konaný v sobotu 13.
října za ním rozhodně nezaostal. Dokonalé babí léto se i letos na
plumlovském zámku postaralo o jedinečnou kulisu celé akce. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

a dalších milovníků přírody
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Soběsuky (mls) - Autobusová čekárna v Soběsukách už delší dobu
neplnila svůj účel. Proto se místní rozhodli, že ji svépomocí opraví. Začali
bouráním čelních zdí a oken, načež se
brzy ukázalo, že práce bude více, než
se čekalo a došlo i na obnovu osvětlení. V závěru byl proveden venkovní
také vnitřní nátěr. V současné době je
čekárna opravena a slouží všem občanům. „Každému, kdo se na opravě
podílel, moc děkuji,“ vzkazuje Miroslav Vrána.

Opravili si èekárnu

Kostelec na Hané (mls) - Kostelecká radnice obdržela od Krajského
úřadu Olomouckého kraje souhlas
s provozováním sběrného dvora.
Ten bude uveden do provozu po nabytí právní moci zaslaného rozhodnutí, tedy přibližně koncem října.
Jeho provozní řád bude v dohledné
době zveřejněn na internetových
stránkách města.

Sbìrný dvùr zahájí
provoz

Čechy pod Kosířem (mls) - Letos
v červnu byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce budovy základní školy, která je
v provozu už od roku 1873. Navázalo
se tak na generální opravu sociálního
zařízení a vybavení. Postupně byly
opraveny střecha, elektroinstalace,
topení, vodovody, odpady, elektroinstalace i omítky. Položena byla nová
podlahová krytina. Celkové náklady
se vyšplhaly na bezmála 5 milionů korun a šly z rozpočtu obce. Vedení obce
v příštím roce plánuje ještě obnovit fasádu a dokončit přístavbu.

Opravují školu

Němčice nad Hanou (mls) - Po
dlouhých osmi letech se v kostele sv.
Máří Magdalény v Němčicích opět
konalo biřmování. Dvacet uchazečů
o něj mohlo k němu přistoupit po
celoroční přípravě. Stalo se tak poslední zářijovou sobotu, kdy společně
se svými příbuznými a přáteli do posledního místa zaplnili slavnostně vyzdobený němčický kostel. Biřmování
je jedna ze sedmi svátostí katolické
církve. Spolu se křtem se tato svátost
přijímá jen jednou za život. Na rozdíl
od křtu, který mohou přijímat i novorozenci, je svátost biřmování udělována až patnácti- a víceletým.

Biømování v kostele
po osmi letech

Krumsín (mls) - O stavební povolení
na vodovod žádá v těchto dnech obec
Krumsín. Zároveň obdržela příslib na
dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši až 45,5 milionu korun.
Pro zhruba třetinu nákladů bude muset obec sáhnout do vlastní kapsy. Vodovod musí být dokončen nejpozději
do 31. ledna 2022.

Vodovod bude

RYCHLÝ
VE ERNÍK

Pondělí 15. října 2018
www.vecernikpv.cz

PLUMLOV
SE PŘEVLÉKL DO ZELENÉHO A SLAVIL HUBERTA Denisi Grydilovi hrozí AŽ TI ROKY VZENÍ
Tradiční akce přilákala řadu myslivců

V kauze požáru v Chobyni padlo obvinní

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu
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Army camp změnil po místu konání také organizátory, myšlenka však zůstává stejná

DZBEL Oblíbený vojenský tábor
Army camp pravidelně probíhá již
více než deset let. Místo jeho konání se průběžně měnilo od Skřípova
přes Vlčkovou po Dzbel, ale vedení doposud zůstávalo stejné. Hlavním organizátorem byl vždy Petr
Kučera, který byl nositelem myšlenky a stál u samotného zrodu konání akce. Letos poprvé tomu ale
bylo jinak. Pořádání se místo něj
ujali Ondřej Pešát a Tomáš Otruba
(na snímku), kteří ještě do loňského roku na vojenské tábory jezdili
jako vedoucí. Jak hodnotí své premiérové vystoupení ve funkcích
a jak vidí budoucnost této akce,
zjišťoval Večerník v následujícím
dvojrozhovoru.

v rámci exkluzivního
DVOJinterview
pro Večerník
se ptala

Tereza
MACHOVÁ
yy Army camp má již dlouholetou tradici. Proč jste se rozhodli
převzít jeho organizaci a nenechali jej zaniknout?
Ondřej Pešát: „Loni jsme měli na
konci tábora poradu, načež Petr Kučera řekl, že už tábor dělat nechce
a přenechá ho mně s Tomášem. My
jsme na to kývli z jednoho prostého důvodu - děti se nám vrací, tak
proč to zahodit. Je plno podobných
táborů, ale tento je specifický svým
programem a tím, že se tady jenom
nestřílí, naopak je tu průřez vším od
airsoftu přes přežití, zdravovědu až
po lezení.“
Tomáš Otruba: „Tábory děláme
dlouho a hlavně rádi. Byla by tedy
škoda nechat všechno jen tak zaniknout. Ostatně za ty roky jsme už

nakoupili spoustu věcí, vybavení.
A také máme nějaké jméno.“
yy Bylo těžké převzít štafetu
a udržet si stejnou úroveň?
OP: „Vzhledem k tomu, že nám
Petr ve věcech byrokracie docela pomohl, tak to zase tak složité nebylo.
Program a zábavu pro děti jsme si
sice vymýšleli sami, ale to nebyl velký problém.“
TO: „Úroveň máme stále stejnou.
Potíž pro nás představovala pouze
hygiena. Někteří jsou s námi nadmíru spokojeni, ale jiní zase vyloženě hledají problémy. Jen řeknu, že
jestli to takhle bude pokračovat dál,
tak během několika let tábory zcela
vymizí...“
yy Tomáši, na tábory jezdíte od
jejich počátků. Co se na nich za ta
léta změnilo?
TO: „Hlavně obsazení vedoucích.
Ze začátku jsme byli parta, která
neměla s vojáky nic společného. Postupem času se však kolektiv obměnil, Peťa přešel k armádě, začalo se
to hodně profesionalizovat, přidali
se k nám jeho kolegové z armády.
Nyní je zhruba polovina vedoucích
profesionálními vojáky, od čehož se
odvíjí vůbec směr, kterým tábor jde,
rozsah odborných vědomostí
a přípravy. Teď je to tedy
na vyšší úrovni.“
yy Proč se obsazení vedoucích
změnilo?
TO: „Protože
někteří změnili
zaměstnání, někteří se oženili,
jiní na to nemají
čas nebo už neumí pracovat s dětmi, těch důvodů je
spousta.“

OP: „Je těžké najít lidi... Už se nám
několikrát stalo, že jsme jeden rok
vzali vedoucího a mysleli si, že se na
to perfektně hodí. Ale pak jsme zjistili, že je to úplně naopak.“
yy Je něco, co jste chtěli oproti
předešlému vedení změnit nebo
vylepšit?
TO: „Naším cílem bylo udržet
standard, který Army camp měl,
což se snad daří. Všechno se taky
odvíjí od lokality a věcného vybavení. Třeba Skřípov měl tu výhodu,
že jsme byli v uzavřeném prostoru.
Mohli jsme tam jezdit technikou,
jak jsme chtěli. Vlčková zase měla
krásnou základnu a nádherné lesy,
hrad, rybník, skály. Program tábora se tedy odvíjel podle toho. Ve
Dzbelu tyto možnosti nemáme,

takže vše směřuje čistě do taktiky
a bojových operací.“
yy Takže nejvíce ideální podmínky pro vojenský tábor byly kde?
OP: „Asi na Skřípově. To byl takový oplocený dvoreček, kde jsme si
mohli dělat, co jsme chtěli. (úsměv)
Nikdo nás tam nerušil. Tady jdeme
do lesa a za zády nám začnou padat
stromy, ani o tom nevíme. Navíc na
Skřípově byl sice rašelinový brčál,
ale pořád se tam dalo jít na rafty.
Tady to nejde.“
TO: „Jediné, co na Skřípově chybělo, byly skály. Ale ty si nahradíme
lezením po stromech.“
yy Už máte zkušenosti s vlastním
organizováním tábora. Víte už
teď, že do toho půjdete i příští
rok?
OP: „Osobně si nejsem jistý.“
TO: „Ani já ještě nevím...“
yy A proč? Je to moc náročné?
TO: „Je kolem toho hlavně spousta starostí.“
OP: „Kvůli dětem bych tábor
uspořádal znovu. Ale na druhé
straně se občas pro nějaké hlouposti

OP: „To je zapeklitá otázka! (smích)
Co se týče programu, tak mi určitě
chybí slaňování a práce s lanem. Ale
to je zase závislé na tom, kde se tábor
odehrává. Když tady nejsou skály,
tak těžko naučíme děcka slaňovat.“
TO: „Mně trochu chybí parta, s níž
jsme tábory začínali. Tehdy jsme se
všichni osobně znali z práce, byla
mezi námi větší sranda. Teď některé
vedoucí známe, některé zase míň. Je
to prostě jiné.“
yy Proč jste začali na Army camp
jezdit jako vedoucí?
TO: „Protože tenkrát, když jsme
se rozhodli udělat první tábor, byl
Peťa Kučera nadšenec do americké
armády a obecně vojenské tematiky.
Proto jsme chtěli dělat
vojenský tábor.“
OP: „Já jsem se
k postu vedoucího
dostal čirou náhodou, když jsem se jel
na týden podívat na
Vlčkovou, kde jsem
dělal děckám ‚lumpa‘.
Poté jsem jel pomoct
na Skřípov se stavěním

" #  $

Tomáš Otruba: Často se stává, že sem
rodiče dotlačí děti jenom kvůli tomu,
aby se jich zbavili a mohli jet na dovolenou...
vizitka

Ondřej Pešát: Ostatní by měli dělat
spíše hudební či jiné podobné tábory
a vykašlat se na ty vojenské, abychom
tady měli dostatek dětí“

TOMÁŠ OTRUBA

vizitka

✓ narodil se 20. února 1979 v Olomouci
✓ pracuje jako hasič ve Šternberku, funguje
i jako dobrovolný hasič v Náměšti na Hané
vstuduje na Vysoké škole Báňské obor Havarijní
plánování a krizové řízení
zajímavost: před lety při sjíždění řeky Moravy na raftech zachránil
společně s kolegy Petra Kučeru, bývalého organizátora Army campu,
který se kvůli neopatrnosti instruktorů topil v jezu

17072710828

se přitom dívat na akci z druhé strany, z pohledu dítěte. To totiž hledá
nepřítele, který pro něj musí být viditelný, aby to pro něj bylo zajímavé.
Dítě musí najít svůj cíl a splnit úkol,
jinak by jej to nebavilo…“
yy S jakými problémy se u dětí setkáváte nejčastěji?
OP: „S uznáváním autority. Je to
rok od roku horší. Dřív jezdily děti,
které si bez ceknutí šly vyčistit zuby
a umýt ruce, když se jim to řeklo. Ale
teď s námi čí dál víc polemizují místo toho, aby řekly, že to udělají, nebo
neříkaly nic a šly to udělat...“
TO: „Často se také stává, že sem rodiče dotlačí děti jenom kvůli tomu,
aby se jich zbavili a mohli jet na dovolenou. A vůbec je nezajímá, jestli
to dítě ten tábor bude bavit, jak se
tady bude cítit, jestli se mu bude,
nebo nebude stýskat. A když to dítě
k tomu nemá vztah, tak ho to bavit
nebude.“
yy Čím jsou vojenské tábory odlišné od jiných letních táborů?
OP: „Nejvíc asi tím, že je tady vyžadována disciplína. Po dětech chceme, aby dělaly to, co se po nich chce.
A také tím, že se snažíme propojovat
více prvků dohromady. To znamená, že se tady naučí znalosti a dovednosti ohledně přežití, ale také si
zastřílí při airsoftových bojovkách.
Děláme to tak, aby si to děti užívaly
a současně se něco dozvěděly.“
yy Co si děti z tábora odnášejí?
OP: „Hlavně zážitky a potom taky
vědomosti, které se jim snažíme
zakomponovat i do programu.
Nejdříve se dozví třeba něco ze
zdravovědy. Tu jim pak zahrneme do nějaké ‚bojové‘ akce v lese.
Máme zdravotnickou pomůcku na
resuscitaci, kterou jim tam někam
dáme a řekneme, že ji musí oživit.
U přežití je to stejné. Ukazovali
jsme jim, jak se dělají ohně, a pak
jsme udělali soutěž, v níž celý tým
musel udělat oheň na čas.“

ONDŘEJ PEŠÁT
✓ narodil se 28. března 1987 v Olomouci
✓ pracuje jako voják z povolání ve Vyškově
✓ je ženatý a s manželkou je od svých
devatenácti let
zajímavost: ve svém volném čase se věnuje rizikovému kácení,
arboristice, autům nebo potápění
meleme zbytečně mezi sebou. A nerad bych byl za pitomce. Proto bych
do toho zřejmě příští rok šel, ale musíme to udělat organizačně trochu
jinak.“
yy Vrací se vám některé děti?
A pokud ano, proč?
OP: „Ano, vrací, jsou tady stálice,
které přijely již druhým, třetím, čtvrtým, pátým, šestým rokem. Asi proto, že se jim tábor líbí, a hlavně je to
tady s námi baví.“
TO: „Přesně tak, děti to tady baví.
Některé dokonce byly natolik nadšené, že později odešly k armádě
nebo na vojenskou školu. A vrací
se taky proto, že na táboře získávají
motivaci. Ti, co sem jezdí pravidelně, totiž vědí, že budou postupovat,
mohou se z nich dokonce stát instruktoři.“
yy Je něco, co na Army campech
bývalo, už není a vy byste to chtěli
vrátit?

tábora, kde jsem kvůli nedostatku
lidí dělal nakonec i vedoucího. Takže jsem se k tomu dostal jak slepý
k houslím.“ (smích)
yy Co byste chtěli do příště udělat
jinak?
OP: „Určitě uděláme personální
změny. Také bychom chtěli zajistit
užší výběr dětí. Jsou tu totiž děti,
které sem jedou, protože sem chtějí
jet. Ale pak jsou tu sourozenci těchto dětí, které sem rodiče pošlou, jen
aby byl klid. To je pak na nich vidět,
že je to nebaví.“
yy Je něco, co se vám na táboře
nepovedlo?
TO: „Každý rok se potýkáme s tím,
jak pojímají někteří roli obforů (tzn.
‚nepřátel‘, proti nimž děti bojují - pozn. red.). Obfoři byli buď jen
vedoucí, nebo vedoucí se svým týmem. Problém nastal tehdy, když
některý z vedoucích považoval svůj
tým za neporazitelný. A zapomínal

yy Co byste těm, kteří by se chtěli
do táborů někdy pustit, poradili?
OP: „Člověk do toho musí být zapálený. A hlavně si myslím, že ten, kdo
to nikdy nedělal, potřebuje někoho
k ruce, aby mu řekl, co všechno je
potřeba zařídit. Protože všechny
tyto akce stojí na papírech. A domnívám se, že nováček, který nemá
s papíry vůbec zkušenosti, se v tom
utopí. A nakonec bych doporučil,
aby dělali hudební či jiné podobné
tábory a vykašlali se na vojenské tábory, abychom měli dostatek dětí.“
(smích)
TO: „Někteří dělají tábor kvůli
tomu, aby si něco dokázali, případně
vydělali. Osobně si ale myslím, že by
jej měl dělat jen ten, kdo má vztah
k dětem a chce, aby to dítě, které na
táboře je, prožilo dětství tak, jak by
mělo a chtělo. Doporučil bych tedy
všem, aby si dobře rozmysleli důvod,
proč tábor chtějí dělat.“ (úsměv)
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ROZDALY SE UŽ PŘES DVA TISÍCE BIONÁDOB A KOMPOSTÉRŮ RYCHLÝ
„Bylo by nerozumné v tomto projektu nepokračovat,“
usmívá se náměstek primátorky Jiří Pospíšil

PROSTĚJOV Dobrý nápad se v Prostějově ihned uchytil.
Občané z centra, ale také příměstských částí mají už sedm let
možnost objednat si u magistrátu nádoby na biologický odpad. Od roku 2011 jich už radnice nakoupila několik stovek, ale
jak se opakovaně ukazuje, poptávka nadále převyšuje nabídku. A tak dalších desítek těchto speciálních popelnic dorazilo
na radnici počátkem října, přičemž jejich výdej probíhá právě
v těchto dnech.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník
Michal
KADLEC
Myšlenka vzniku speciálních nádob na
biologický odpad vznikla v rámci Evropské unie a stala se součástí evropské
legislativy, která se promítá samozřejmě
i do zákonů naší země. „Takže je to de
facto povinnost každé obce v oblasti
nakládání s odpady, abychom umožnili
občanům třídit i bioodpad,“ objasňuje
Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky Statutárního města Prostějova.
Samotné bionádoby jsou určeny pro
ukládání biologicky rozložitelných
odpadů vzniklých provozem domácnosti. Jde zejména o ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové
zbytky, slupky z ovoce a zeleniny, kůru
citrusových plodů, papír znečištěný
potravinami, papírové ubrousky, trus
malých zvířat, uvadlé květiny, drnové
řezy v malém množství, nalámané
zahradní odpady, dřevitou vlnu, třísky,
piliny, shrabky ze záhonů, spadané
ovoce a podobně.

„Na základě ankety z roku 2016 a 2017
v současné době evidujeme pět set
padesát žádostí a dále zhruba osm desítek náhradníků o poskytnutí bionádoby. Takže zájem je opravdu veliký, což
nás těší,“ potvrdil Pospíšil, že o třídění
bioodpadu je mezi Prostějovany
dlouhodobě velký zájem.
Večerník také zajímalo, podle čeho
se magistrát rozhoduje, komu bionádobu přidělí a za jakých podmínek
takto činí. „V letech 2016 až 2017
proběhla mezi občany města anketa za
účelem zjištění zájmu na pořízení bionádob. Občané byli postupně v časové
posloupnosti od nahlášení jména zapsáni do seznamu, který byl ukončen na
již zmíněném počtu pět set padesáti
kusů bionádob. Ty budou občanům
města poskytnuty bezplatně formou
smlouvy o výpůjčce. Rozdělování je
na základě pořadníku, který je sestaven
podle toho, jak a kdy občané žádali,“
popsal systém náměstek primátorky.
Aktuální dodávku si občané vyzvedávali minulé pondělí či středu na
sběrném dvoře v Průmyslové ulici,
učinit tak mohou ještě ve středu
17. a ve čtvrtek 18. října shodně od
13:30 do 16:30 hodin.
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A jak se Večerník dozvěděl,
prostějovský magistrát bude
s dodávkami bionádob občanům
pokračovat i v budoucnu.
„Samozřejmě ale záleží na zájmu
ze strany občanů a na politické
vůli budoucího vedení města. Bylo
by však nerozumné v tomto projektu nepokračovat,“ zmiňuje Jiří
Pospíšil.
Dodejme ještě, že sběr a svoz bioodpadu provádí společnost FCC
Prostějov, následně je předáván
ke zpracování do kompostárny
v Kralicích na Hané.
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Zdroj: Magistrát města Prostějova

Vrátili dotaci
Prostějov (mik) - Projev dobré
vůle nemusí být vždy vyslyšen. Jak
Večerník informoval ještě před letními prázdninami, město tehdy od
Ministerstva kultury přijalo 400
000 korun jako dotaci na obnovu
kulturních památek v Prostějově.
Osmadvacet tisíc pak z této částky
město věnovalo na obnovu náhrobku Weiszovy rodiny na židovském
hřbitově v Prostějově. Tyto peníze
ale byly podle zjištění Večerníku vráceny! „Dotace mohla být
využita jen za těch podmínek, že
majitel hrobu do rekonstrukce náhrobku rovněž něco investuje. Ten
ale neprojevil zájem, takže osmadvacet tisíc korun vrátil na účet
města. Peníze budou předány na
obnovu Nového domu na náměstí
T. G. Masaryka,“ potvrdil Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky Statutárního města Prostějova.
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Lípy darované Toray se vysadí u špitálu

PROSTĚJOV Už na jaře letošního pravovala společnost Toray k pří- né, že patnáct kusů lip za desítky
roku Večerník informoval o da- ležitosti 100. výročí vzniku tisíc korun budou brzy vysazeny
ru městu Prostějovu, který při- Československa. A nyní je už jas- u nemocnice v ulici Josefa Lady
v Prostějově.
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válili takzvané bezúplatné nabytí
movitých věcí, konkrétně jde o dar
patnácti kusů stromů lípy evropské
od společnosti Toray Textiles Central
Europe v Prostějově. „Stromy budou
jmenovanou společností vysazeny
na pozemku města Prostějova podél
komunikace v ulici Josefa Lady, a to
u příležitosti stého výročí vzniku republiky. A my u toho rádi budeme,“ uv-

edl náměstek prostějovské primátorky
Jiří Pospíšil (PéVéčko) a doplnil, že
další stromy se k tomuto výročí budou
28. října sázet také ve Smetanových
sadech a na náměstí Spojenců, kde se
tak stane jako počin Gymnázia Jiřího
Wolkera Prostějov. „V tomto případě
je záměrem z finančních prostředků
vybraných od žáků vysadit jednu

lípu malolistou ´Greenspire´ v blízkosti školy a následně ji darovat
městu Prostějovu. Jako nejvhodnější
lokalitu jsme společně vybrali
náměstí Spojenců, které se nachází
nedaleko gymnázia a je důstojným
místem pro výsadbu stromu k tomuto významnému výročí,“ doplnil
Pospíšil.
(mik)

Prostějov (mik) - Okolnosti tomu
zřejmě chtějí. Od příštího roku se
počítá s tím, že Městská policie se
rozroste o dva nové strážníky. „Tento materiál jsme zatím odložili, ale
vzali ho na vědomí s tím, že o rozšíření počtu strážníků a zároveň
i kamer v ulicích města rozhodne
až nové vedení města. Já osobně si
myslím, že hlídková služba městské
policie posílení potřebuje,“ uvedl Jiří
Pospíšil (PéVéčko), náměstek prostějovské primátorky.
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Prostějov (mik) - Nedávno jmenovaní ředitelé Základní školy
v ulici E. Valenty Radim Weisser
a Sportcentra DDM Prostějov Jan
Zatloukal mají za sebou už tříměsíční zkušební dobu ve svých funkcích. A tak minulé úterý prostějovští
radní projednávali návrhy pro jejich
osobní příplatky. „Oběma pánům
po ukončení zkušební doby náleží
osobní příplatky k jejich funkcím,“
vysvětlila stroze primátorka Alena
Rašková bez toho, že by zveřejnila,
o kolik peněz jde.
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Lidé se vzbouřili, SESTŘELIL ČTYŘKOLKU
rozhodli češtináři
1RYÇMPÇQRSURXOLFLYéHFKRYLFËFK

PROSTĚJOV Až za humornou
můžeme považovat celou historii
snahy vedení magistrátu udělit právě
se tvořící ulici v Čechovicích nové
jméno. Konšelé původně zamýšleli
pojmenovat budoucí komunikaci na
Hruškovou, ale se zlou se potázali jak
u místních lidí, tak u češtinářů!
Na seznam ulic města Prostějova
přibude jedna další. Ta v Čechovicích
dostane nakonec pojmenování po
ovocném stromu. „Jedná se o území,
kde se začnou již brzy stavět rodinné
domy. Doporučujeme zachovat
stávající způsob pojmenování inspirovaný geograficky, vlastenecky,
botanicky a podobně. Protože jsou
ulice v této lokalitě pojmenovány
podle dřevin, například Jabloňová
či Višňová, navrhujeme tu novou
pojmenovat ulici Hrušňová,“ uvedla
Alena Rašková (ČSSD), primátorka
Statutárníhio města Prostějova.
Večerník ovšem zjistil, že okolo
celé záležitosti zaznamenali
radní značné trampoty. Původní
návrh zněl totiž úplně jinak.
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Foto: Michal Kadlec

„Je pravda, že dříve jsme uvažovali
o pojmenování této ulice na
Hruškovou. Místní lidé, kteří ale
v Čechovicích začínají stavět, se
nám ozvali a protestovali proti tomuto jménu. Prý je nespisovné,“
poznamenala primátorka. „Návrh
jsme tedy dali posoudit odborníky
na češtinu a ti lidem dali za pravdu.
Hruška je totiž plod, a jelikož okol-

ní ulice jsou pojmenovány podle
stromů, musí mít nová ulice logicky
jméno Hrušňová,“ usmála se primátorka.
Jen upřesníme, že se jedná o komunikaci kolmou k ulici Luční
a souběžnou s ulicemi Višňová
i Jabloňová. O novém pojmenování
budou definitivně rozhodovat zastupitelé.
(mik)

PROSTĚJOV Drsná srážka, po
které však naštěstí nebyl nikdo
zraněn. Ve čtvrtek 11. října po
patnácté hodině došlo na okružní
křižovatce ulic Olomoucká Konečná - Za Olomouckou k dopravní nehodě osobního automobilu se čtyřkolkou.
„Pětatřicetiletý řidič vozu Škoda Octavia do křižovatky z ulice Za Olomouckou vjel proti dopravní značce
´Dej přednost v jízdě´ v době, kdy
místem řídil čtyřkolku značky CFMoto o dva roky starší muž. Došlo
ke střetu přední části čtyřkolky s levou přední částí Octavie. Čtyřkolka
se po střetu převrátila na pravý bok
a její řidič upadl na komunikaci,“
popsal drsný karambol na rondelu
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov. „Ke zranění osob při
nehodě nedošlo a výše způsobené
hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na sto devadesát tisíc korun,“ přidal.
Alkohol u obou řidičů policisté
vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. „Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření,“ doplnil
mluvčí prostějovské policie. (mik)

  '  $    "  /  "#' "#
+{   ' ' 3   ) 

   x  (
'  

A12

Konstelace hvězd Prostějova
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Sychravé počasí a pomalé zapomínání na krásné letní časy přinesou mnohým Prostějovanů nostalgické vzpomínky na daleko dávnější okamžiky.
Nebude tedy divu, že nálada u většiny z nás bude ponurá, moc chuti do
práce mít nebudeme.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Nedívejte se po tom, co dělají druzí, a už
vůbec nepřemýšlejte tím stylem, že
byste okopírovali jejich myšlenky či
práci. Bude vám sice chybět vlastní
sebevědomí, ale pokuste se do něčeho pustit na vlastní pěst.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Vykoupete
se ve vlastních nepravostech. Nedávno jste nevhodným výrokem
ublížili jinému člověku, nyní se vám
to vrátí i s úroky. Důležité bude, zda
zareagujete správně. Vše se dá ještě
napravit.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Kratší
výlet vás obohatí a zároveň přijdete
na jiné myšlenky. Potřebujete uklidnit svoji mysl, prožili jste hektické
dny plné stresu. Vezměte si s sebou
nejmilejší osobu a vyjeďte si do
podzimní přírody.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Věnujte se
tento týden rodině, hodně jí dlužíte.
Možná prožijete po letech manželství druhé líbánky, což by vás mohlo
povznést po delším období odcizenosti. Přitom ale nezapomínejte na
pracovní úkoly.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Obdržíte nemilý dopis, po jehož přečtení budete muset okamžitě začít jednat. Napravit toho musíte víc, dopustili jste
se totiž hned několika prohřešků, za
které byste mohli pykat. Můžete se
tomu ale vyhnout.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. V poslední době jste hodně nervózní a teď
vám na klidu moc nepřidá zpráva
o tom, že nadřízení přijmou nového
kolegu. Sice budete mít méně práce,
ale s tím také i méně peněz. Nebude
se vám to líbit.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Ve vaší
blízkosti se nyní objeví osoba, která vás zaujme po všech stránkách.
Pokud nejste zadaní a spokojení,
s klidem v duši ji začněte obletovat.
Zřejmě se vám bude dařit a navážete nový vztah.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Vám
tedy odvaha vůbec nechybí. Pustíte se do věcí, které jste dříve odmítali dělat. A půjde nyní hodně do
tuhého! Vyšlápnete si na člověka,
kterého se každý bojí a který nemá
nejlepší pověst ani v podsvětí.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Naladíte se na úplně stejnou notu jako
váš partner. To bude trochu s podivem, protože ještě do tohoto týdne
jste se hádali jako koně. Teď ale dospějete ke společnému plánu, jak si
výrazně finančně přilepšit.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Nestrkejte teď nos do věcí, do kterých
vám nic není, a vůbec se vás netýkají.
Aktivita v tomto směru by se vám
mohla vymstít. Na druhé straně máte
svých osobních problémů více než
dost, takže makejte na sobě.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Na pracovišti prožijete hektický týden plný
zvratů a nečekaných zpráv. Hodně
vám rozproudí krev v žilách oznámení o špatné finanční situaci firmy, pro
kterou děláte. Pomalu si hledejte nové
místo.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Energie budete mít více než dost. Je ale otázkou,
kam ji nasměřujete. Zkuste to s nějakou sportovní soutěží, při které budete zcela jistě slavit úspěch. Naopak
se vystříhejte jakýchkoliv sporů se
sousedy, s nimi prohrajete.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: PRO MIMINKA...
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Když se vám narodí dítě, řada věcí jde stranou a život se leckdy převrátí nahoru. Každá pomoc je tak vítaná, což se týká i stravy. Do standardního jídelníčku
malých miminek již patří určitě Hamánek, který seženete nejlevněji v Tesku,
kde můžete přidat do košíku i masozeleninový příkrm značky Hami, mléčnou
rýžovou kašičku od Sunárku, kukuřičné tyčky a v neposlední řadě pak i Optipro
BEBA. Jablečno-hroznovou šťávu od HiPP koupíte nejvýhodněji v Kauflandu.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 10. října.
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OD 15. DO 21. 10. 2018
Ɣ PŘEDNÁŠKA: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. „PLUTO - NEW HORIZONS“ - čtvrtek v 18:00
hodin. Vstupné 40 Kč.
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu od 15:00 do 16:00 hodin.
Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu od 19:30 do 20:30
hodin. Ve čtvrtek proběhne pozorování po ukončení přednášky. Vstupné 40 Kč.
Ɣ 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.
Ɣ SOUTĚŽ PRO DĚTI na téma „PEGAS A ANDROMEDA“ bude v sobotu ve 14:00 hodin. Vstupné děti 20
Kč, dospělí 40 Kč.
Ɣ Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

Blokové

 
v roce 2018

Také v měsíci říjnu pokračují bloková čištění města.
Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na
čištění upozorní!
úterý 16. října - blok 49
Sídl. svobody - vnitroblok (blok 17 - 21), Sídl. svobody parkoviště (blok 18 - 21), Plumlovská (Jungmannova
- včetně kruhového objezdu), Jungmannova parkoviště,
Jungmannova (Plumlovská - Česká), cyklostezka
čtvrtek 18. října - blok 50
Zahradní, Luční, K Rybníku, Ovocná, Průchodní, Slunečná, Jabloňová (Luční – kruhový objezd Albert), Vřesová,
Třešňová

INFORMUJE
Slavnostní otevření stálé expozice
řemesel – HANÁCKÁ AMBASÁDA

Více jak dvě stovky návštěvníků se účastnily slavnostního otevření Hanácké ambasády v zámku v Čechách pod Kosířem v sobotu 15. 9. 2018. Byla tak zahájena stálá výstava rukodělné tvorby řemeslníků
z Hané, kterou budou také doprovázet dílničky s možností si konkrétní řemesla vyzkoušet. Ambasáda
bude fungovat o víkendech, tak ji neváhejte i s vašimi dětmi navštívit.
Na otevření Hanácké ambasády se podíleli Marcela a Josef Sýkorovi, Okresní hospodářská komora v Prostějově, spolek
Letokruhy, Zámek Čechy pod Kosířem, obec Čechy pod Kosířem, Olomoucký kraj, Vlastivědné muzeum Olomouc.

Zaměstnanci z Indie – Režim Indie
– spuštěno 19. 9. 2018
Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) se zapojila
do projektu Zvláštní postupy pro
vysoce kvalifikované zaměstnance
z Ukrajiny a Indie (dále také jako „Režim Indie“), který rozšiřuje Pilotní
projekt Ukrajina pro specialisty. Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále
jen „MPO“) spustilo Režim Indie ve
spolupráci s dalšími ministerstvy.
Cílem projektu je dosáhnout časových úspor při přijímání a vyřizování
žádostí o zaměstnanecké a modré
karty pro specialisty z Indie, kteří budou na území ČR vykonávat vysoce

kvalifikovanou práci v oblasti výroby
nebo služeb. Jedná se o pracovníky,
kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zpravidla zařazeni do hlavních tříd 1 až 3.
Příjem žádostí na MPO v rámci projektu Režim Indie byl spuštěn 19. 9. 2018.
Roční kapacita projektu Režim Indie činí 500 žádostí o modré nebo
zaměstnanecké karty.
Žádosti o modrou nebo zaměstnaneckou kartu budou přijímány na
Zastupitelském úřadě ČR v Novém
Dillí.

Jednou z podmínek pro zařazení
zaměstnavatele do tohoto projektu
je doporučení HK ČR. Doporučení
bude možno získat přímo od HK
ČR, ale rovněž prostřednictvím krajských a regionálních hospodářských
komor.
Pokud již byla společnost dříve
zařazena Ministerstvem průmyslu
a obchodu v souvislosti s žádostí
o zařazení do Pilotního projektu
Ukrajina pro specialisty, pak toto
zařazení platí po dobu 1 roku také
pro žádosti týkající se zaměstnanců
z Indie.
Zdroj: HK ČR

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 15. října
Pod Kosířem – Palečkova - Pod Kosířem - Atletická – Rejskova - Volfova - Příční
úterý 16. října
Žižkovo nám. - nám. E. Husserla - Havlíčkova 43 - Českobratrská – nám. Padlých hrdinů
středa 17. října
Žešov – hospoda - Žešov – u obchodu - Žešov – dětské hřiště - Žešov - hřiště
čtvrtek 18. října
Domamyslice – u samoobsluhy - Domamyslice – ul. 5.května - Domamyslice – u kapličky - Gen. Sachera
pátek 12. října
Čechovice – u pošty - Čechovice – Luční - Čechovice – u kapličky - Čechovická u ZD
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.

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
hodin. Vypnutá oblast: odběratel- Šárka č. 22, 30, 32, 34, 52 + kotelny,
Dne: 22. 10. 2018 od 7:30 do 12:30 ská trafostanice Výšovice ZD (č. ul. Okružní od č. 57 po č. 85 vč. firhodin. Vypnutá oblast: část obce 300741).
my Hokcar, LM trans a garáží, dále
Vrbátky: ulice od č.188 a 180 po Obec: Prostějov
lokalita garáží za Mechanikou na ul.
č.52 a 15 (vč. č.294, 194, 197, 192, Dne: 25. 10. 2018 od 7:30 do Letecká, autoservis Jezdecká č. 248.
186, 167)
16:00 hodin. Vypnutá oblast: část Obec: Bedihošť
Obec: Pivín
ul. Komenského č. 14 - 18, Žižko- Dne: 31. 10. 2018 od 7:30 do 14:30
Dne: 22. 10. 2018 od 7:30 do 11:30 vo nám. 9 a 10, Palackého č. 1 a č. hodin. Vypnutá oblast: jednostranhodin. Vypnutá oblast: část obce 2 - 10, ul. Podjezd, Poděbradovo ně ulice Nerudova od č.85 po č.443,
Pivín: oboustranně ulice od č. 198 č. 13 (pošta).
jednostranně ul. Palackého od
a 199 (vč.č.159) po č. 87 a 80 (vč. Obec: Smržice
č.410 po č.562. Jednostranně ulice
č.235), dále č.158, 204, 194, 2018, Dne: 26. 10. 2018 od 7:30 do 14:30 L. Svobody od č.462 po č.154.
209, 71 a 270.
hodin. Vypnutá oblast: levá strana Obec: Pěnčín
Obec: Prostějov
ul. Příční od č. 512 po č. 454, mimo Dne: 31. 10. 2018 od 7:30 do 14:30
Dne: 23. 10. 2018 od 7:30 do 15:00 č. 452 a 453.
hodin. Vypnutá oblast: část obce
hodin. Vypnutá oblast: levá strana Obec: Prostějov
Pěnčín: oboustranně podél silniul. Rejskova od č. 15 po č. 29.
Dne: 29. 10. 2018 od 7:30 do 16:30 ce směr Laškov od č.139 a 189 po
Obec: Výšovice
hodin. Vypnutá oblast: bytové č.153 a 162.
E.ON Česká republika, s.r.o.
Dne: 24. 10. 2018 od 8:30 do 10:00 domy na ul. Dolní s č. 32, 34 a 36,
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PROSTĚJOV Koncem září se na SOŠ E. Husserla
v Prostějově uskutečnil seminář „Gastronomie a víno
2018“, který byl pořádán krajským metodickým kabinetem potravinářství a gastronomie, jehož sídlo je
právě na této škole.
Účast přijala skoro dvacítka odborných učitelů ze
středních škol Olomouckého kraje. Seminář, který je
součástí projektu IKAP – Rovný přístup ke vzdělávání
s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce, se za-

býval v první fázi postupem při správné degustaci vína,
jeho výrobou, vadami a nemocemi.
Po přestávce se probírala témata jako servis bílých, růžových a červených vín, dekantace či snoubení pokrmů s víny.
Nelehké role lektora se ujal pan Marian Jemelík, degustátor dle ISO norem, sommelier AS ČR, vinař – vinohradník, který působí jako hlavní sommelier a manažer společnosti Víno Hruška.
(red)

Pondělí 15. října 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


REALITY

KOUPÍM

FINANCE

Stavební firma hledá pozemek pro Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Prodám zahradu 60x12m v Stražisko- Tel.: 603 218 330
-Maleny. Ovocné stromy, dřevěná chata
Půjčka Pv a okolí. Tel. 776 087 428
14m2. Tel.: 777 191 120
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
Pronajmu garáž, nám. Spojenců. Tel.: ihned. Tel.: 604 42 59 86
737 874 885

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

SLUŽBY

Pronájem garáže, dlouhodobě, za Družbou
(kousek od Bulharské ul.), elektřina, cena
1.200 Kč/měs. Tel.: 728 290 095

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

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

Pronajmu dlouhodobě garáž, ul. Kazín.
Tel.: 724 582 411

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
Pronajmu garáž v Prostějově, Fanderlí- 721 344 771. Práce různého druhu.
kova ul. Tel.: 602 775 607
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
Pronajmu byt 3+1, cihla, PV - Blahoslapřebroušení přímo na místě.
vova ul. Tel.: 734 445 887
Tel.: 721 817 009

Pronájem bytu 1+1, vč. parkovací- Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
ho místa v domě. Cena dohodou.
Stříhání pejsků, Pv.
Tel.: 733 603 534
Tel.: 606 166 853
V okolí Prostějova koupím dům i k opra- Stavební práce Ščuka & Bureš, tel.:
vě. 737 827 329
605 410 585, 774 961 449, e-mail:'
jos.bures@seznam.cz,
Sháním ke koupi byt 2+1 nebo 1+1. Dě- www.zednickepraceprostejov.cz
Hledám, nabídněte tel.: 605 138 473.
kuji 732 388 718
Satelitní dotace na montáž
paraboly jen za 300 Kč,
Koupím chalupu – chatu. Plumlov
nebo naladění karet se 100 programy
a okolí. Mobil 737 530 368
od 149 Kč měsíčně.
Tel.: 778 527 899,
Pronajmu pěkný byt 1+1 za 5.800 Kč +
www.satelitnidotace.cz
energie. Tel.: 732 864 744
Prodej oplocené zahrady. Ele. studna na
pozemku, 1530 m2, 10 km od Pv. Tel.:
604 878 877

Kamarádko, ozvi se mi. V samotě nebuď,
ale budeme spolu. Rozvedený, 74/174,
auto mám, do ráje spolu. Tel.: 776 210 670

16011421482

PRODÁM
18091120981

Muž po 50, ml. vzhledu, slušný a férový
hledá milou kamarádku/přítelkyni, později i třeba víc. Nejlépe z vesnice. Jsem nekuř., abst., motorista. Mám skoro vše, jen
ne lásku. Jestli jsi také „sama doma“, ozvi
se a třeba nám to vyjde. Neboj se zavolat,
budu se těšit. Tel.: 732 705 222

Thuje Smaragd - nejlepší na živý
plot. Tel.: 608 320 427
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
Historické lyže sběrateli. Tel.: 776 68 55 09

18061420643

 "

Prodám ŠKODA SUPERB II combi,
1,8 TSI elegance, r.v. 10.2011 6 st. přev.
150.000 km, šedá metaloga, 1. majitel –
možnost odečtu DPH, cena dohodou.
Tel.: 725 745 280

 %&
%$*$$ 
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným,
přátelům, sousedům, kamarádům,
bývalým spolupracovníkům
a známým za účast, květinové
dary a za projevenou soustrast
na pohřbu našeho drahého zesnulého
pana Slavomíra KUCHAŘE,
se kterým jsme se rozloučili
5. října 2018
ve smuteční síni na Městském
hřbitově v Prostějově.
Za zarmoucenou rodinu
děkuje manželka Ljuba.

A13

Kdo v srdci žije, neumírá...

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.

Dne 16. října 2018
tomu budou dva roky,
co není mezi námi
pan Vladimír JANÍK
ze Smržic.
Vzpomíná manželka Libuše,
Doan, Tomáš, Jiří
a Kratochvílovi.

Dne 18. října 2018
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
paní Libuše HRDLIČKOVÉ
z Otaslavic.
S bolestí v srdci vzpomíná
dcera Věra s rodinou.

Kytičku na hrob Vám
můžeme dát a se slzami v očích
a láskou v srdci na Vás vzpomínat.

Měl jsi nás rád,
my Tebe ještě víc. Ještě dlouho
chtěl jsi s námi být, však přetrhla
se Ti života nit a Ty jsi musel odejít.

6

půltucet vzpomínek
najdete v tomto vydání
rubriky
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

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

řádková inzerce / vzpomínky

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
19. ØÍJNA
V 10.00 HODIN

Dne 18. října 2018
vzpomeneme 6. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Antonín KOŠŤÁLEK
z Otaslavic.
Za vzpomínku děkují
manželka a děti
s rodinou.
Dík za to, čím jsi nám
v životě byl, za každý den,
který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Dne 23. září 2018
uplynul 5. smutný rok,
co nás navždy opustila
paní Jana KOUDELNÁ
z Obědkovic.
Za tichou vzpomínku děkují bratr
Josef a sestra Anna s rodinami.

Dne 16. října 2018
si připomeneme
5. smutné výročí úmrtí
pana Samuela CHALUPY
z Obědkovic.
S láskou stále vzpomínají
manželka Anna, synové Jaroslav,
Miroslav a dcera Jaroslava
s rodinou.

Dne 14. října 2018
jsme vzpomenuli
2. smutný rok od úmrtí
pana Jiřího PEŇÁKA,
hrázného Plumlovské přehrady.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manželka Alena a synové
Tomáš a Jiří.

Dne 18. října 2018
by se dožila 73 let
paní Miloslava TURNOVÁ
a zároveň dne 30. října 2018
vzpomeneme 8. výročí,
kdy nás navždy opustila.
S láskou v srdci vzpomínají
manžel Lubomír a synové
Lubomír a Aleš s rodinami.

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

Pohřební služba Pavel Makový
-??  



Blažejka Sečkařová 1930 Prostějov
Věra Hanáková 1930
Vyškov
Eva Netesalová 1944
Prostějov
Marie Hrazdirová 1919
Holešov
Vladimír Liedermann 1940 Soběsuky
Vlasta Běhalová 1938
Prostějov
Vladimír Vondra 1935
Prostějov
Soňa Bartáková 1964
Lipová
František Kocourek 1939 Krumsín
Zdenka Přehnálková 1923 Hrubčice
Zdeňka Tesařová 1931
Kelčice

Poslední rozlouèení
Pondělí 15. října 2018
Josefa Doleželová 1931 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 17. října 2018
Miroslav Jančík 1932 Vrahovice 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 19. října 2018
Zdeněk Košťálek 1931 Otaslavice 14.00 kostel Otaslavice
Sobota 20. října 2018
Josef Režný 1929 Bílovice 13.00 kostel Kostelec na Hané
František Přecechtěl 1927 Bedihošť 14.00 kaple Bedihošť

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
-??  



Anton Cintula 1939
Prostějov
Antonín Boráň 1947
Hruška
Zdeněk Linhart 1931
Prostějov
Marta Kormišinová 1941 Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 15. října 2018
Eduard Sobota 1948 Plumlov 13.00 Obřadní síň Plumlov
Středa 17. října 2018
Věra Smrčková 1953 Bedihošť 12.30 Obřadní síň Prostějov
Miluše Černá 1953 Bedihošť 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 19. října 2018
Marie Branická 1941 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
18091310982

-??  
Josef Hrubý 1935


Bedihošť

Poslední rozlouèení
Pondělí 15. října 2018
Jaroslav Knejp 1967 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Středa 17. října 2017
Jiří Spiller 1954 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

A14

Přijmu zedníky, více info na telefon:
704 458 607

PRÁCI NABÍZÍ

Firma PS PLASTY CZ s.r.o. hledá zaměstnance na pozici skladní, řidič VZV.
Nástup ihned. Plat 19.000-23.000Kč.
Práce na plný úvazek, pracovní smlouva na dobu neurčitou. Benefity: bonusy/prémie, závodní stravování, firemní
akce. Životopis zasílejte na e-mail:
Hledáme pracovníka/ci do šicí dílny porizka@psplasty.cz, tel.:734259065
v Kostelci na Hané. Jde o výrobu chov. Michlová
potřeb, šití na prům. mašině. Po zaučení
možno i z domova. Jde o dohodu o prov. Nepůjčujte si peníze, ale pojďte si přípráce, vhodné pro důchodce, studenty. ležitostně přivydělat. Práce v drobné
výrobě, přímo v Prostějově, mzda až
Vše zaučíme. Kontakt: 773 234 016
117,- Kč/hod. Info: tel.: 722 553 345,
Přijmeme řidiče ŘP sk. C. Pokud email:prace.prostejov@email.cz
není profesní průkaz, zajistíme.
Jízdy po Čr, náborový příspěvek.
Info: 605 248 001

HLEDÁTE PRÁCI?

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

"

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
17102621270

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Asistent/-ka GŘ
22 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
DT-Výhybkárna a strojírna, Pv
Asistent/-kavedoucíhovýroby 24 000-30 000 Kč jednosměnný bakalářské
MUBEA-HZP, Pv
Inženýr/-ka kvality
32 000 Kč
jednosměnný vysokoškolské
GASL CZ, Prostějov
Kuchař/-ka ve školní jídelně 13 000-19 000 Kč dělené směny střední odborné
Střední škola designu a módy, Pv
MürdterDvořák,lisovna,OlšanyuPv
Obsluha lakovací linky 110-124 Kč/hod dvousměnný
střední odborné
Operátor/-ka výroby
18 389-21 800 Kč třísměnný
základní+praktická MAIER CZ, Pv
Učitel/-ka s kvalifikací
1.stupně ZŠ
26 020 Kč
jednosměnný vysokoškolské
Základní škola Klenovice na Hané
Uklízeč/-ka
12 340-14 330 Kč dělené směny
základní+praktická
RG a ZŠ města Prostějova
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.

Pro zimní sezónu přijmeme brigádně
servírku/číšníka na pátky a soboty.
Info Bowlingpalace 728 634 274

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Joštovo náměstí 2026/1, Prostějov
zabývající se výhradně výrobou
vstřikovacích a vulkanizačních forem

hledá pracovníky na pozicích:
y obsluha CNC strojů s řídícím systémem Heidenhain
(dvousměnný provoz )
y nástrojař (dvousměnný provoz )
y programátor CNC strojů (pružná pracovní doba)
Nabízíme: 25 dnů dovolené, stravenky, práce v malém kolektivu

E-mail: info@formy-znojil.cz

18081520852

1810052115x

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

Firma FORMY-ZNOJIL s. r. o.

Tel.: 775 360 931

   

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

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

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
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nabídka pracovních míst

Pozice

Expedienti

Plat (Kè)

85-110 Kč/hod.

Provoz

Kvalifikace

jednosměnný

základní+praktická

Firma

ARBOECO, Smržice

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

UZÁVÌRKA

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

ØÁDKOVÉ

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

INZERCE

JE V PÁTEK

TOMI-REMONT a.s.

19. ØÍJNA

přijme do pracovního poměru:

Hybešova ul. 4414/14, Prostějov

STROJNÍKY KOLEJOVÉ MECHANIZACE

10.00 HODIN

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.

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

18072610772

18100211129

18100211131

Požadujeme:

Od vzniku krajů poprvé pod čtrnáct tisíc a je tady
NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTNANOST
OLOMOUC, PROSTĚJOV V letošním roce se to každý měsíc zdá
být jako již obehraná písnička. Ale
rovněž během září došlo v Olomouckém kraji k dalšímu poklesu
klientů evidovaných na úřadech
práce. V září se celkový počet uchazečů o zaměstnání snížil o 3,4 % na
13 667 osob, počet hlášených volných pracovních míst ale také mírně
poklesl a to o 0,8 % na 11 565. Podíl nezaměstnaných osob pak klesl
o 0,1 procentního bodu na 3,1 %.
V Prostějově je situace ještě výraznější, tady činí podíl lidí bez práce
pouze 2,2 procenta!
K 30. září 2018 evidoval Úřad práce
ČR, Krajská pobočka v Olomouci,

celkem 13 667 uchazečů o zaměstnání.
„Poprvé od vzniku krajů klesl počet nezaměstnaných pod hranici čtrnáct tisíc
osob, jedná se tedy o nejnižší nezaměstnanost,“ hlásí Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské
pobočky v Olomouci.
Počet uchazečů o zaměstnání byl o 484
nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku byl nižší o 5 061 osob.
„Z tohoto počtu bylo 12 601 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od
15 do 64 let, což je o 468 méně než na
konci předchozího měsíce. Ve srovnání
se stejným obdobím minulého roku byl
jejich počet nižší o 4 202,“ prozradil Mikšaník.

V průběhu září bylo nově zaevidováno 2 786 osob. Ve srovnání s minulým
měsícem tedy o 444 osob více a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku to bylo méně o 247 osob.
Z evidence naopak odešlo celkem 3
270 uchazečů. „To bylo o 817 osob
více než v předchozím měsíci a o 534
osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve
sledovaném měsíci nastoupilo 2 102,
což je o 817 více než v předchozím
měsíci a o 420 méně než ve stejném
měsíci minulého roku,“ přidal nejdůležitější čísla z aktuální statistiky
nezaměstnanosti analytik trhu práce
Úřadu práce ČR, Krajské pobočky
v Olomouci.

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých
okresech Olomouckého kraje byl podobný – ve všech okresech došlo k poklesu
počtu nezaměstnaných. „Procentuálně
nejvíce na Jesenicku o 7,2 %, naopak
nejméně v okrese Přerov o 2,2 %. Co se
týká Prostějova, tady bylo poslední zářijový den celkem 1 725 lidí bez práce,
z toho 990 žen. Celkově se tak jedná
o úbytek 44 osob z registru nezaměstnaných na pobočce Úřadu práce v Prostějově. Je zde naopak nahlášeno 2 264 volných
míst a Prostějov společně s Olomoucí se
tak stává jedním z mála měst v republice,
kde je větší počet volných míst než osob
bez zaměstnání. Podíl nezaměstnaných
v Prostějově činí 2,2 procenta,“ doplnil
Jaroslav Mikšaník.
(red)
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Také dvaačtyřicáté 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 18. 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

A15

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

 ' :' &'Q '& '+   &W"[

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE


 



Plumlovská 63
Dana VYMAZALOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
  

Lukáš Palyza
Jana TRAJEROVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
  

SPOLEČENSKÉM
Marcela BURGROVÁ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ na nákup v hodnotě 400 Kč.
SUDOKU
  

4,8,9,5
Antonín KAPRÁL, Prostějov
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?

18100561153

KŘÍŽOVKA
  

Z výtvarné dílny si můžete odnést vlastnoruční výrobek
Zdeněk DOKOUPIL, Vrbátky
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 400Kč.

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

VĚRNOST, RÁDIO, IGOR, OSTNY, TRSÁTKO, ČÁST, FERNET,
HARFY, MÍRA, BLÍN, FILM, POTÍŽE, NÁKYPY, JARMARK, SRABAŘ,
ŽRÁT, OTKY, MASA, BAGR, FILOSOF, GUMÁK, TRSY, EFOR, TÁGO

Výherce získá POUKAZ
 !" 

17091361036

16020561568

NAVŠTIVTE E-SHOP WWW.****-POTREBY.CZ

Výherce získá  
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

180926610xx

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili herecké eso, které do
Prostějova zavítalo v rámci premiérového představení letošního ročníku festivalu Aplaus...

18100561142

Výherce získává DÁRKOVÝ POUKAZ
  

Výherce získá  
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zveme vás...

TIPku
KONCERT LUNETIC

KDY: SOBOTA 20. ØÍJNA, 20:30 HODIN
KDE: SPOLEÈENSKÝ DÙM, KOMENSKÉHO UL. 4, PROSTÌJOV
Kapela Lunetic oznámila velký comeback a při této příležitosti pořádá rovnou velké tour po celé republice. Těšit
se na tuto známou skupinu, která začínala v devadesátých letech minulého
století, můžete nyní i v Prostějově.
Koncert proběhne ve Společenském
domě již tuto sobotu od 20:30 hodin.
A nedočkavci si mohou koupit vstupenky dokonce již na 18:00 hodinu
a setkat se přitom i s kapelou!
LUNETIC - čtveřice kluků, která na
konci devadesátých let minulého století doslova rozbourala českou hudební
populární scénu a na několik let jí drtivě ovládla. Byly to ve zkratce tři roky
velkého mejdanu, slávy a koncertování,
v Čechách strhli doslova šílenství. Kde

se chlapci objevili, tam omdlévaly desítky děvčat. Frajeři s úsměvem hollywoodských hvězd se okamžitě stali idolem
všech. Jejich hity znali nejen náctiletí,
byla to skutečná horečka. Jenže v létě
2001 se z osobních důvodů Lunetic rozpadá a nastala doba temna...
V roce 2008 k výročí deseti let od vstupu na populární scénu vychází CD
i DVD Lunetic best of a série několika
koncertů v původní čtyřčlenné sestavě
s živými muzikanty. Po turné došlo opět
k přerušení činnosti. Na podzim 2011 se
ovšem fanoušci dočkali prvního comebackového turné a nové desky. A letos se
vracejí na hudební scénu podruhé. Český boyband Lunetic slaví dvacáté výročí
na scéně a vyráží na velké vzpomínkové

turné v celé parádě spolu s Martinem
Kociánem.
Vstupenky na stání pro sobotní koncert
stojí 350 korun, přičemž vstup bude
zájemcům umožněn od 19:15 hodin.
Ale pozor, můžete si zakoupit také
vstupenku na stání „extra packet“, která
vás sice přijde na 600 korun, ale zato
vás čeká spousta výhod. Přijít budete
moci již v 18:00 hodin, přednostně vás
odbaví v šatně, můžete zajít na samostatný extra bar, uvidíte konec zvukové
zkoušky, a s kapelou se budete moci
dokonce vyfotit.
Samotné vystoupení bude trvat celých
100 minut. Lístků už příliš nezbývá,
tak byste si měli pospíšit, než vám je
všechny rozprodají!

 DIVADEL
 

BASKETBAL:

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 15. října
17:30 TOMAN
české drama
20:00 JACK STAVÍ DŮM
dánský hororový thriller
úterý 16. října
17:30 ZRODILA SE HVĚZDA
hudební drama USA
20:00 V ČEM JE KOREA
VÍC SEXY NEŽ BALI?
digitální diashow ČR
středa 17. října
15:30 VŠECHNO BUDE
české drama
17:30 MRTVÝ NÁROD
rumunský dokument
20:00 ZLÝ ČASY V EL ROYALE
amrrický thriller
čtvrtek 18. října
17:30 MARS
česká komedie
20:00 HALLOWEEN
americký horor
pátek 19. října
15:30 ČARODĚJOVY HODINY
fantasy horor USA
17:30 ZRODILA SE HVĚZDA
20:00 HALLOWEEN
sobota 20. října
15:30 ČARODĚJOVY HODINY
17:30 PRVNÍ ČLOVĚK
životopisné drama USA
20:00 VENOM
sci-fi fantasy USA
neděle 21. října
10:30 VILÍK: RYCHLE A VESELE
animovaná komedie Malajsie
15:30 ČARODĚJOVY HODINY
17:30 TOMAN
20:00 TICHO PŘED BOUŘÍ
americké drama

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 20. října
15:00 SMOLÍČEK
pásmo pohádek ČR
17:30 DVĚ NEVĚSTY
A JEDNA SVATBA
česká komedie
20:00 DVĚ NEVĚSTY
A JEDNA SVATBA

Galerie Mánes
Kostelecká 18, Prostějov
do 26. listopadu
OBRAZY
výstava A. Kameníka a V. Topinky

Galerie Cyril
Věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská, Prostějov
do 26. října
ATELIÉR MULTIMÉDIA SŠDAM
výstava fotografií (Zuzana Rejsova,
Monika Kotkova, Maria Lopatyuk,
Veronika Musilova)

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

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
středa 17. října
17:00 SRDCOVKA MADAGASKAR
prostějovští cestovatelé Jana Římská
a Miloš Kouřil vás tentokrát ve výstavě
fotografií zavedou na jeden z největších
ostrovů světa, který patří k jedinečným
místům této planety, s kouzelnou přírodou a zajímavými obyvateli
(Galerie Na Půdě)
čtvrtek 18. října
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte,
kam se obrátit? Odborní právní poradci s vámi budou řešit váš konkrétní
problém.
do 30. listopadu
LUŠTÍME S KNIHOVNOU
poslední kolo luštitelské soutěže o ceny

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
úterý 16. října
14:00 HISTORICKÁ TECHNIKA
automobily a hasičská stříkačka z první
republiky
čtvrtek 18. října
17:00 28. ŘÍJEN 1918 a PROSTĚJOV
přednáška prof. PhDr. Miloše Trapla,
CSc. a prof. PhDr. Jany Burešové, CSc.
z Olomouce
do 12. prosince
„LIDE ČESKOSLOVENSKÝ,
TVŮJ ODVĚKÝ SEN STAL
SE SKUTKEM!“
Název výstavy je citátem z dobového tisku a vyjadřuje naplnění dlouholeté touhy,
euforii českého a slovenského národa,
kdy oba dosáhly samostatného státu. Výstava přiblíží také zrod této samostatnosti
– ta se rodila během I. světové války. Rok
1918 je mezníkem, je rokem, kdy ustalo
válečné běsnění a nastává mír – mír v samostatné republice.

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
pondělí 15. a středa 17. října
17:00 TANEČNÍ KURZY
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
úterý 16. a čtvrtek 18. října
15:30 TANEČNÍ KURZY
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
úterý 16. a středa 17. října
9:00 a 10:15 BAVÍ VÁS KUK A CUK
písničky, scénky, vtipné dialogy a klaunské hudební výstupy
Hudební divadlo Brno
čtvrtek 18. října
8:45, 9:45 a 10:45 VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
se zápisem do pamětní knihy města
pátek 19. října
19:00 POCTA JANU POLÁČKOVI
moderovaný jevištní program
účinkují: Hanácký mužský sbor Rovina (Velká Bystřice), Cimbálová muzika
Záletníci (Velká Bystřice), tanečníci FS
Mánes (Prostějov), sóloví zpěváci, CM
Danaj a taneční skupina (Strážnice),
pozvaní pamětníci.
do 31. října
ČTVEREC
výstava konceptuálního pletení

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 15. října
19:00 SCHIAVO - MARCHEGIANI
koncert italského klavírního dua
středa 17. října
19:00 DUO PAPILIO
koncertní vystoupení
pátek 19. října
19:00 APLAUS: MOJE HRA
divadelní představení
hrají: J. Bartoška, J. Janěková ml., R. Hermanová, Z. Bydžovská, A. Kačerová, V.
Peterková, A. Koutná, M. Kubačák
režie: Jan Kačer. Divadlo Kalich Praha
sobota 20. října
19:00 KLÍČ PRO DVA
divadelní představení
hrají: M. Drmolová, H. Švédová, J. Dohnal,
M. Jančík, P. Drmola, H. Šprynarová, R. Volek, D. Vicencová. Režie: Pavel Drmola
Moje divadlo Prostějov

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

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

Zámek Plumlov
do 28. října
OBRAZY
výstava Františka Kubíčka

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 30. listopadu
AŽ VYROSTU BUDU UMĚLEC
výstava nejmladších žáků Galerie Linka

ZLATÁ
BRÁNA
nám. T.G.Masaryka, Prostějov
do 4. listopadu
100LETPROSTĚJOVSKÉHOSPORTU
výstava historie sportu v Prostějově u příležitosti vzniku republiky (2. patro OC)

Tower Cafe
& Cocktail bar
Školní 49, Prostějov
do 31. října
POD PŮLNOČNÍM SLUNCEM
výstava fotografií z ostrovní země severu

akce v regionu...
Výlov rybníka v Tovačově
Rybářství Tovačov pořádá tradiční Slavnostní výlov Hradeckého rybníka. Akce se bude konat od soboty 21. října
2018 do neděle 22. října 2018. Začátek výlovu je v 8:30 hodin na hrázi rybníka. Připraven bude prodej živých ryb a rybích specialit.

Repešská pětka

Nové Čtvrtkování

Podzimní kros Repešská pětka se bude
v knihovně v Němčicích
konat v neděli 21. října od 10:00 hodin
u penzionu Lada Repechy. Soutěžit se Městská knihovna a kulturní středisko
zvou na nově začínající rukodílničbude ve čtyřech věkových kategoriích.
ku Čtvrtkování, která se bude konat
Halloween na zámku v Plumlově ve čtvrtek 18. října od 17:00 hodin
Tuto sobotu 20. října se bude od 14:00 v městské knihovně. Přijďte si vyrobit
hodin konat Halloween na zámku podzimní dárek buď pro své blízké,
v Plumlově. Připravena bude prohlíd- nebo i pro sebe. Tentokrát půjde o kvěka strašidelného zámeckého sklepení tináč technikou Decoupage a růžičku
s oživlými halloweenskými postavami. z listí. S sebou si vezměte barevné javoPo celou dobu vás bude bavit známá šer- rové listy, šípky, vřes, jeřabiny či cokomířská a divadelní skupina Bella Torres liv, co vás napadne.
svými vystoupeními, ohňovými show,
Na Zéland a zase zpět
scénkami a vystoupeními. Ve sklepení
bude připraveno promítání příběhů rodi- Městská knihovna Němčice nad Hany Simpsonových. Od 18:00 hodin bude nou zve na cestopisnou přednášku Jana
připravena velká ohňová show na oslavu Korvase Na Zéland a zase zpět. Akce se
západu Slunce. Lidé mohou přinést své bude konat ve středu 17. října od 18:00
vydlabané dýně a zúčastnit se soutěže hodin v Městské knihovně Němčice nad
Hanou.
o ceny.

Putovní výstava
PAMĚŤ NÁRODA
OLOMOUCKÉHO KRAJE
probíhá v Prostějově na Náměstí T. G. Masaryka (před jeho
sochou) a zachycuje příběhy
15 osobností, jejichž cesty se
střetly s dramatickými momenty z války i období komunismu.
Několik měsíců putuje městy
Olomouckého kraje. V Prostějově lze vidět panely s fotografiemi a vyprávěním pamětníků
do 30. října.

Moravsko-slezská křesťanská
akademie, region Prostějov
vás zve na přednášku PhDr.
Karla Kavičky-Z Monseratu
do Compostely a na kraj světa,
která se uskuteční ve středu 17.
října v 17:30 hodin v budově
Cyrilometodějského gymnázia,
Komenského ul 17. Přednáška
volně navazuje na úspěšné
povídání o cestě Pyrenejským
poloostrovem v jarním měsíci.

sobota 20. října:
17:00 TJ OP Prostějov – BC Vysočina
(4. kolo ligy kadetek, hala Sportcentra
DDM Pv).
neděle 21. října:
11:30 TJ OP Prostějov – BK Žabiny
Brno „B“ (5. kolo ligy kadetek, hala
Sportcentra DDM Pv).

FLORBAL:
sobota 20. října:
8:00 9. kolo Olomoucké ligy mladších
žáků (týmy SK K2 Prostějov, FBS Olomouc Rangers, FBC TJ Tatran Litovel,
Fbc Schwarz Šternberk, FBC Tornáda
Lutín, SH ve Studenské ulici v Pv).
14:10 4. kolo 2. ligy dorostenců, sk.
7-A (týmy SK K2 Prostějov, FBC Hranice, FBC Přerov, FBC Droždín, FBC
Olomouc „B“, FBC Zeal Lipník, SH ve
Studenské ulici v Pv).

LEDNÍ HOKEJ:
sobota 20. října:
11:15 Minihokej Olomouckého kraje (utkání ročníku 2011, Víceúčelová hala-ZS Pv)
13:30 Krajská liga přípravek Olomouckého kraje (utkání na malém hřišti, Víceúčelová hala-ZS Pv)
15:45 SK Prostějov 1913 – SHKM Hodonín (Regionální liga dorostu, sk. L,
Víceúčelová hala-ZS Pv)
neděle 21. října:
12:15 SK Prostějov 1913 – HK Nový
Jičín (Liga mladších žáků „D“, sk. 18, Víceúčelová hala-ZS Pv)
14:15 SK Prostějov 1913 – HK Nový
Jičín (Liga starších žáků „B“, sk. 18, Víceúčelová hala-ZS Pv)
16:30 SK Prostějov 1913 – HC Černí
Vlci (Regionální liga juniorů, sk. M, Víceúčelová hala-ZS Pv)

VOLEJBAL:
sobota 20. října:
10:00 TJ OP Prostějov – SK Kylešovice (5. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala
u zimního stadionu Pv).
14:00 TJ OP Prostějov – SK Kylešovice (6. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala
u zimního stadionu Pv).

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
MC Cipísek
Raisova 1159, Prostějov
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* v úterý 16. října od 17:30 hodin se koná * v úterý 16. října od 18:00 hodin se
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOV- koná první rodičák v tomto školním roce
STVÍ I. - budování vztahu mezi rodiči a dětmi a trochu netradičně, součástí besedování
bude i křest nové knihy M. Skládalové
ICM
SOUROZENCI o spravedlivé výchově
informační centrum pro mládež, Prostějov * kurz šití na stroji pro začátečnice a pokro* v pondělí 15. října od 14:00 hodin se koná čilé švadlenky povedou opět L. Křenková
tvůrčí dílna „PODZIMNÍ LUCERNA“
a S. Wantulová, dle rozpisu obou skupin
vždy v pondělí 17:30-20:30 hodin
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
RÙZNÉ...
* v rámci celosvětové akce DEN STRO- Akademie seniorů pořádá v úterý 16. říjMŮ proběhnou na nám. T. G. M. v so- na ve 14:00 hodin besedu na téma „JAK
botu 20. října od 9:00 hodin aktivity pro DNES FUNGUJÍ BANKY“ v prostovšechny věkové skupiny jako informace rách LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov.
pro dospělé, výstava o stromech, hravé,
výtvarné a naučné aktivity pro děti, po Městská knihovna Konice vás zve na
celé dopoledne navíc bude hrát živá přednášku cestovatele a dobrodruha Petra
hudba a kulturní vystoupení
Nazarova NOVÝ ZÉLAND DVA ROKY
V ZEMI AOTEAROA ve čtvrtek 18. října
SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 15. října od 14:30 hodin se v 17:00 hodin v prostorách knihovny.
koná RELAXAČNÍ CVIČENÍ s paní
Regionální pracoviště TyfloCentra OloSvětlanou
* ve čtvrtek 18. října od 9:00 hodin se mouc v Prostějově nadále poskytuje služkoná PLETENÍ Z PEDIGU v klubov- by nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
ně

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
oznamuje, že poradenské pracoviště v Prostějově, má provozní dobu: pondělí a středa
od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen po předchozí domluvě. Můžete využít služeb našeho zařízení v podobě
odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
či ušní tvarovky různých velikostí).
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka,
ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Službyjsmerozšířiliiorozvozpomůcek.Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 008 095, 724 706 773
Okresní organizace Českého svazu chovatelů Prostějov Vás zve na
Tradiční Hanáckou výstavu drobného zvířectva pořádanou ve dnech
20. - 21. 10. 2018 v chovatelském areálu OO ČSCH Prostějov, Plumlovská
ulice 50. Výstava otevřena veřejnosti
v SO 8:00-17:00 a v NE 8:00-15:00.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

2018

VOLBY

2018

* reportáže z volebních
i štábů
obou finalistek
* exkluzivní
rozhovory
* konečné výsledky 2. kola *
navštivtemístností
stále více
oblíbenější
internetové
stránky
www.vecernikpv.cz
* zprávy z povolebních vyjednávání v Prostějově i okolí * výsledkový sumář do jednotlivých obcí *
původní zpravodajství pro Večerník: Michal Kadlec, Martin Zaoral, Tomáš Kaláb, Petr Kozák

DVANÁCT LET A DOST aneb VÝMNA STRÁŽÍ V SENÁTU:

CHALÁNKOVÁ NAHRADÍ SEKANINOVOU
Ve druhém kole voleb překvapily výsledek i katastrofální účast voličů

PROSTĚJOV Před druhým kolem senátních voleb v obvodu číslo 62 – Prostějovsko, Tovačovsko a Kojetínsko byly karty jasně rozdané. Z prvního dějství postoupila přesvědčivě
dosavadní senátorka Božena Sekaninová (ČSSD), jejíž vyzývatelkou se stala prostějovská lékařka a nezávislá kandidátka Jitka Chalánková. Ta do finále postoupila doslova a do
písmene o domnělý chloupek, přesně řečeno o pouhých
pět hlasů (0,01 %) před Irenou Blažkovou z hnutí ANO 2011.
Favoritkou byla podle papírových předpokladů Božena
Sekaninová, uplynulou sobotu odpoledne jsme se však dočkali obrovského překvapení...
Mezi prvním a druhým kolem měly
obě dámy jen velice málo času
k tomu, aby ještě něco provedly
se svým zviditelněním před voliči.
„Zbýval čas jen na pár návštěv obcí
a nějaké ty letáčky,“ připustila Božena Sekaninová. „Já jsem vsadila
především na tiskoviny do schránek, ve kterých jsem hlavně zdůrazňovala datum konání druhého kola.
Aby lidé o něm vůbec věděli a přišli
volit,“ souhlasila Jitka Chalánková.

je ještě k zamyšlení, že z toho mála
příchozích voličů byli jen ti nad čtyřicet let. Z mladých jich u nás přišlo
asi jen pět,“ prozradila Večerníku
Jana Vrbová, předsedkyně volební
komise z Držovic. A takto podobné
to bylo i v ostatních volebních místnostech. „Ještě že máme s sebou
pletení, křížovky a chytré mobily.
Jinak bychom se unudili,“ konstatovala také jedna ze členek komise na
Sídlišti Svobody v Prostějově.

kolika prvenství dosáhly
dámy v jednotlivých
místech volebního obvodu

29x

Sekaninová

82x

Chalánková

volební úèast

obvod èíslo 62
– Prostìjovsko,
Tovaèovsko
a Kojetínsko

Nejvyšší a nejnižší úast
ve druhém kole senátních voleb

nepišlo

Rokytnice 6,74%
Bylo tedy jasné, že díky velice nízké
volební účasti budou výsledky druhého kola senátních voleb z Prostějovska, Tovačovska a Kojetínska
velice rychle sečteny. A skutečně
se tak stalo. Český statistický úřad
začal zveřejňovat první průběžné
výsledky už těsně po půl třetí odpoledne, tedy pouhou půlhodinku po
uzavření volebních místností. První
údaj po sečtení necelých dvou procent okrsků byl velice příznivý pro
Boženu Sekaninovu, v tu chvíli vedla o bezmála třicet procent nad svojí
vyzývatelkou Jitkou Chalánkovou.
„Byl to zprvu hřejivý pocit, ale po-

výsledky ve mìstì
Prostìjov
1. Chalánková 63,16% (3474)
2. Sekaninová 36,83% (2026).

pišlo

86,18%

Hačky 47,67%

Ani jedna z těchto kandidátek do
Senátu však nedokázala voliče
přilákat. Ve volebním obvodě číslo 62 byla nakonec volební účast
prachmizerná, jednu nebo druhou
ženu přišlo zvolit pouhých 13,82
% oprávněných voličů. Katastrofa,
ostuda... Nejvyšším procentuálním číslem se mohou pochlubit
Hačky, kam přišlo 47,67 %, naopak
nejméně voličů dorazilo v Rokytnici, kde volilo jen 6,74 procent
oprávněných osob.
„Je podivné, že nepřišli odevzdat
svůj hlas ani ti lidé, kteří pravidelně
chodí volit za všech okolností. A co

13,82%

Zatímco se volební komisai nudili a volební místnosti zely prázdnotou, u minima voli získala více dvry Jitka
Chalánková ped Boženou Sekaninovou.
3x foto: Michal Kadlec

slední,“ připustila později Večerníku Božena Sekaninová. Od té chvíle
totiž začaly naskakovat údaje, které
zcela obrátily vývoj nejen vlastního
druhého kola senátních voleb, ale
i všech předpokladů. Postupně se
totiž po dalším sečítání okrsků už
do vedení dostala Jitka Chalánková.
„Je pravdou, že jsem získala voliče
z menších obcí, ve kterých v prvním kole dominovala paní Sekani-

VOLEBNÍ
ÚČAST:

15,36%

Exkluzivní rozhovor
s vítězkou najdete na
straně 8, interview
s poraženou si můžete
přečíst na straně 4
této knihy B.

výsledky 2. kola senátních voleb obvod è. 62
(Prostìjovsko, Kojetínsko, Tovaèovsko)

nová. Těžko to vysvětlit, je to spíš
otázka pro analytiky či politology,“
usmívala se po volbách šťastná vítězka. Její náskok držel tendenci
i po sčítání větších okrsků. Uspěla
také přímo ve městě Prostějov. „Být
doma prorokem je vždy hezká věc,“
přidala bonmot Jitka Chalánková.
Konečné výsledky ve volebním
obvodě číslo 62 byly známy přesně

v 15:31 hodin. A do Senátu České
republiky poslaly nezávislou kandidátku Jitku Chalánkovou, která
získala 59,85 % hlasů oproti 40,14
% hlasů pro Boženu Sekaninovou.
„Doufala jsem v to, opravdu hodně
jsem doufala,“ svěřila se Večerníku
v sobotu večer Jitka Chalánková.
„Je to hlavně facka pro ČSSD, jejíž
vedení dlouhá léta nahlas kritizuji,“

vidí příčinu své porážky Božena Sekaninová.
Zatímco Jitka Chalánková si už
hledá pronájem bytu v Praze, svoji sokyni Boženu Sekaninovu poslala po dvanácti letech na odpočinek. „Všechno ze mě spadlo, teď
si fakt budu užívat života,“ spatřuje pozitiva své prohry Božena
Sekaninová.

B2

Pondělí 15. října2018
www.vecernikpv.cz

komunální volby

rychlý
Veerník
Co èlen, to jiná volba
Prostějov (mik) - Na chodbě Základní školy E. Valenty potkal Večerník pár starších manželů s dcerou, kteří přišli odevzdat své hlasy
vyvoleným. Rodinná trojice byla
jednou z mála těch, kteří se Večerníku ochotně svěřili se svojí volbou.
„Já jsem dal hlas KSČM v komunálkách a paní Sekaninové do Senátu,“
prohlásil pan Jiří. Jeho manželka
Jana však volila zcela jinak. „Doma
se furt hádáme, protože na politiku
máme každý jiný názor. Já volila na
radnici ANO 2011, ale v Senátu
bych si přála pana Krchňavého,“
prohlásila manželka. A dcera?
„V komunálkách jsem volila ODS,
protože znám paní Sokolovou. A do
Senátu jsem nevolila nikoho, ten mě
moc nebere,“ pronesla dvacetiletá
Sylvie. Nu což, a pak nemá být politické spektrum roztříštěné...

Volby bez incidentu
Prostějov (mik) – Komunální i senátní volby v Prostějově proběhly
bez jediného incidentu či narušení
veřejného pořádku. Večerníku to
v neděli odpoledne potvrdil velitel Městské policie Prostějov Jan
Nagy. „Během voleb jsme učinili
přísnější bezpečnostní opatřeni i ve
spolupráci s Policií České republiky. Musím ale konstatovat dobrou
zprávu, že ani během jednoho ze
dvou volebních víkendů nedošlo
k žádnému incidentu, který by bylo
potřeba řešit. Jistě jsme řešili běžné
přestupky na úseku veřejného pořádku, například rušení nočního
klidu, krádeže v obchodech a podobně. Ale nic z toho nebylo v souvislosti s konáním voleb,“ prozradil
Večerníku Jan Nagy.

Zlaté køížovky!
Prostějovsko (mik) - Volební
komisaři po celém Prostějovsku
se během druhého kola senátních
voleb nudili, jinak to ani nelze vyjádřit. A oni sami to Večerníku beze
zbytku potvrzovali. Tristní volební
účast 13,82 procenta hovoří za vše,
takže členové volebních komisí často dlouhé desítky minut čekali na to,
než vůbec někdo vstoupí do volební místnosti. „Vidíte to sami, všude
pusto a prázdno, jen po chodbách se
procházejí členové komisí. Telefonují nebo si hrají na mobilech hry,“
přiznala jedna z volebních komisařek na Sídlišti Svobody. „Byl tady
okamžik, kdy třeba hodinu a půl nepřišel vůbec nikdo. V těchto případech mnohé z nás sáhly po pletení
nebo jsme si četli. A zlaté křížovky,“
usmívala se předsedkyně volební
komise v Držovicích Jana Vrbová.

Koalièní „tiskovka“
Prostějov (mik) - Jak informujeme
na jiných místech dnešního vydání
Večerníku, nová radniční koalice
ve složení ANO, PéVéčko, ODS
a ČSSD je dohodnuta. Ale informace týkající se rozdělení funkcí ve
vedení města abyste z jednotlivých
lídrů koaličních stran páčili heverem! „Obsazení pozic náměstků primátora se oficiálně dozvíte na první
tiskové konferenci nové koalice,“
vzkázal nový primátor Prostějova
František Jura (ANO).

najdete nás
také na
www.
vecernikpv.cz

KDYŽ BILLBOARD
FOTO
VEÈERNÍKU
Martin ZAORAL
Hesla zůstávají stejná, jen tváře se
mění. Tak by se dalo shrnout poselství
předvolební koláže, kterou bylo možné
spatřit v Palackého ulici v Prostějově.
Tam umístěnému „áčku“ někdo vtipným
způsobem připomněl jeho minulost.
Konkrétně šlo o fakt, že před komunálními volbami propagovalo Radima Fialu
kandidujícího za SPD-Tomio Okamura.
Po jejich skončení v tichosti „převléklo kabát“ a před druhým kolem senátních voleb začalo lobbovat za Boženu
Sekaninovou. Říká se, že lidi lze hodnotit
pouze dle jejich minulosti. Ale platí to samé i pro předvolební billboardy?

´
PØEVLEKNE
KABÁT
Pozoruhodná koláž se vydaila na jednom z „áek“ v Palackého ulici.

Foto: Martin Zaoral

MARTIN ZAORAL

„Prostějov řešíme rychle. Martin
faktem, že mají v telefonu to správné číslo. Osobně si myslím, že mít
kontakt na nejbohatšího Slováka
ještě nezaručuje vůbec nic. Pokud
by se ovšem kdokoliv pochlubil
tím, že zná i PIN k jeho platební
kartě, pak už by to bylo něco docela jiného! Musíte uznat, že heslo
„Prostějov řešíme rychle, Martin
zná i můj PIN“ by bylo mnohem
údernější. S přístupem k bankovnímu kontu našeho movitého „brata“
bychom v Prostějově tu hokejovou
extraligu konečně vybojovali! A ještě by nám zbylo na další fotbalový
stadion a stometrový bazén...

zná i můj PIN“
Také mě zaujalo, jak zástupci některých stran přesně ví, jak to funguje
na radnici – tedy že se tam neustále
krade, lže a pletichaří. Sami přitom
slibují, že tohle všechno dokáží „spolu
a lépe“ či dokonce „společně a odpovědně“.
Jak známo smát se ostatním je snadné. Ovšem přijít s něčím vlastním už
je o dost těžší. S jakým předvolebním
heslem bych tedy do boje vytáhl já?

Musím se přiznat, že coby kovanému
„pravdoláskaři“ a „havloidovi“ by mi
mělo být blízké ono „Pravda a láska
musí zvítězit nad lží a nenávistí“. Jenže
to m á dvě chyby - jednak není původní, jednak vůbec nevěřím tomu, že
pravda a láska něco musí. Prostě nemusí, míč je kulatý a výsledek zápasu
vždy nejistý. Mé finální heslo by tedy
znělo asi takto: Budu rád, když pravda
a láska letos uhrají aspoň plichtu.

PEDPLATNÉ LEVNJI!
CHCETE MÍT PROSTJOVSKÝ VEERNÍK ZA STEJNOU CENU?

TE SI
ZAJIST
VÍ
NENST
E ABO
T

V
Á
PR
2019!
NA ROK

PLUS 
Férová bitva. Tento fakt si pochvalovaly obě dámy, které se dostaly
do druhého kola senátních voleb
v obvodě číslo 62. Jak Božena Sekaninová, tak i Jitka Chalánková
ocenily, že na rozdíl od souboje na
komunální úrovni, nikdo z adeptů
nevytahoval osobní špínu. A v přátelském duchu proběhlo i závěrečné finále. Tak to má být.
- MÍNUS -

GLOSA VEERNÍKU

Na volbách mě letos opět nejvíc bavila předvolební hesla. Jak vtěsnat tu
hlavní myšlenku tolika lidí chtějících
vše kolem nás zlepšit do jednoho jediného sloganu. Jde to vůbec?
Letos mě mimo jiné zaujala strana,
která se na svých oranžových internetových bannerech vytasila s podivuhodnou kombinací „Není pravda,
že“ a „Prospíváme Prostějovu.“ Inu,
i negativní reklama je reklama...
Jednotliví kandidáti se rovněž předháněli svou kvalifikací pro správu
věcí veřejných. U některých to byl
fakt, že milují Prostějov, pro jiné, že
v něj věří, a další se mohli pochlubit

rubriky
Večerníku

VYHRÁT MŽETE TAKÉ NKTEROU Z HODNOTNÝCH CEN V SOUTŽI,
KTERÁ VYPUKNE NA STARTU PÍŠTÍHO LETOPOTU

akce platí do konce roku 2018

OBJEDNÁVEJTE NA 608 960 042, PREDPLATNE@VECERNIKPV.CZ

KOMPLETNÍ VOLEBNÍ ZPRAVODAJSTVÍ MINUTU PO MINUTÌ
NAJDETE NA WWW.VECERNIKPV.CZ

Ostudná účast voličů. Naprostý
nezájem voličů provázel celé druhé kolo senátních voleb na Prostějovsku, Tovačovsku a Kojetínsku.
Nezlobte se na nás, lidičky, ale účast
13,82 procenta je skutečně ostudná.
Přitom stačilo obětovat pár minut
vašeho víkendového chalupaření...
Jde o historicky nejnižší volební
účast v tomto volebním obvodu.
ÍSLO VOLEB

19,71
O tento propastný rozdíl vyjádřený v procentech hlasů porazila
Jitka Chalánková svoji soupeřku
ve druhém kole senátních voleb
Boženu Sekaninovou. Přestože
původní předpoklady pasovaly do
role favoritky kandidátku ČSSD,
výsledek byl zcela opačný.
ZAUJALA NÁS...

JITKA
CHALÁNKOVÁ

Foto: archív Veerníku

S jejím vítězstvím ve druhém kole
senátních voleb moc lidí nepočítalo, právě proto konečný výsledek
překvapil. Prostějovská lékařka
přitom do přímého souboje s Boženou Sekaninovou postoupila pouze
o 0,01 % hlasů.
VÝROK VOLEB

„ŽÁDNEJ ŠOK,
SNAŽÍM SE
UDRŽOVAT SI
DOBROU NÁLADU!“
Úplně první reakce
poražené Boženy
Sekaninové na
otázku Večerníku,
zda za ní může přijet pořídit
povolební rozhovor

došlo na naši adresu...

Komunální volby aneb
Již téměř 30 roků máme v naší republice svobodné volby. Kromě nejstarších občanů tento „téměř“ dokonalý
nástroj zastupitelské demokracie
nezažila, a to včetně současných vládních a komunálních politiků, velká
většina současných voličů. Musím se
přiznat, že i já patřím ke generaci, která volila svobodně až po roce 1989.
Po prvních volbách jsem si myslel, že
vůle občanů bude vždy po volbách
bezvýhradně naplněna. Postupem
času jsem začal zjišťovat, že ne vždy
musí být svobodná vůle občanů naplněna dle jejich přání, neboť náš volební systém umožňuje zejména v komunální politice prakticky jakékoliv

vyjednávání koalice, a to bez dosažení
vítězství ve volbách, mnohdy dokonce i s malým počtem volebních hlasů.
Poslední příklady z různých měst naší
republiky tento fakt jasně potvrzují
a věřím, že velká většina naší veřejnosti je tímto nechutným divadlem
řádně znechucena.
Z tohoto pohledu jsou na tom parlamentní volby poněkud lépe, neboť
prvním jednáním o sestavení vlády
pověřuje prezident republiky vždy
vítěze voleb a ze zákona má na tento
krok vždy dva pokusy. V komunální politice vítěze voleb nepověřuje
nikdo a je to možná chyba. Po volbách si strany a uskupení, které se dle

kulhající demokracie
mandátů dostaly do místních zastupitelstev, sednou a začnou společně
a někdy i pokoutně za dveřmi vyjednávat o konečné podobě koalice. Tak
se klidně může stát, a mnohdy je to
skutečně pravda, že strana nebo uskupení, jež volilo např. třicet procent
občanů, což ve velkém městě mohou
být desetitisíce voličů, spláče nad konečným verdiktem domluvené nebo
lépe řečeno zpachtované koalice.
Politologové a politici se mnohdy

zamýšlejí nad slabou volební účastí
občanů, padají různé návrhy, mimo
jiné dokonce udělat povinnou účast
ve volbách. Vysvětlení stále slábnoucí
účasti je nasnadě. Jak dlouho trvalo
vítěznému hnutí ANO 2011 sestavit vládu, a to i po drtivém vítězství
v parlamentních volbách. Jakým způsobem se dohadovaly koalice v Brně,
Olomouci a dalších městech, a to
i přes naprosto výrazná vítězství hnutí
ANO 2011 v komunálních volbách.

Proto se příliš nedivím stále sílícím
hlasům spoluobčanů, že „na další volby mě již nikdo nedostane“. Takové
řeči se mi osobně příliš nelíbí, ale na
druhé straně se vůbec nedivím. Je
nutné, aby se vrcholné orgány vážně
zamyslely nad změnami ve volebním
řádu, klidně v tomto směru i nad
změnou v ústavě. Jen tak dokážeme
dát demokracii v posledních létech
částečně pošramocenou důvěru.
Richard Beneš

Pondělí 15. října 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


komunální volby
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PROSTĚJOV Tak tuhle novinku si
musel Večerník vypátrat sám a využít jiné zdroje než lídry nově utvořené radniční koalice. Jde totiž o obsazení důležitých postů v samém
vedení města. Jediné jisté a oficiálně
sdělené je zatím pouze to, že novým
primátorem Prostějova bude lídr
vítězného hnutí ANO 2011 František Jura. Ale co dál?
A nová radniční struktura je na světě!
Večerník v kuloárech zjistil, že nová
koalice ANO 2011, PéVéčko, ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějova
a ČSSD nejenže zachová současný počet postů náměstků primátora, ale ještě
jej navýší. Bude jich tedy pět. Naopak

zrušena má být pozice uvolněného radního. Mandáty profesionálního aparátu
tudíž zůstávají totožné, jako tomu bylo
v uplynulém volebním období.
Podle informací Večerníku se prvním
náměstkem stane Jiří Pospíšil (PéVéčko), který bude mít na starost stejně
jako v předešlém volebním období
majetek města a komunální služby.
Nový náměstek Jiří Rozehnal (ANO
2011) by měl mít ve své gesci stavební
investice, územní plánování a zřejmě
také starost o dotační programy. Staronová tvář rady Milada Sokolová (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějova) se bude starat o kulturu a životní
prostředí, bývalá primátorka Alena
Rašková (ČSSD) se vrátí ke své původní funkci, když její doménou bude
doprava a sociální oblast. Jan Krchňavý

> & :  ]&Q&  &?'&
''  ^

(PéVéčko) se pak díky letitým zkušenostem stane náměstkem primátora
pro školství.
Zmíněných šest členů rady - primátora
a pět náměstků - by měli dle exkluzivních
informací doplnit Marcela Župková, Miloš Sklenka a Roman Karšulín (všichni
ANO 2011), Zdeněk Fišer (ČSSD)
a Tomáš Blumenstein (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějova).
Všechna uvedená jména a funkce však
ještě oficiálně potvrdí nově složené vedení města na tiskové konferenci, která
by se měla uskutečnit dnes, tj. v pondělí
14. října, dvě hodiny po poledni. Pokud
se nic nepředvídatelného nestane, „jedenáctka“ nových prostějovských konšelů získá potvrzené funkce na ustavujícím jednání Zastupitelstva statutárního
města Prostějova v úterý 30. října.
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Nová radniční koalice vznikla po šesti dnech
PROSTĚJOV Po vyhlášení konečných výsledků komunálních
voleb v Prostějově v sobotu 6.
října v nočních hodinách možná
jen ti největší optimisté věřili, že

nová funkční koalice na prostějovské radnici vznikne tak rychle. A přesto se tak stalo. Po šesti
dnech se vítěz voleb hnutí ANO
v čele s lídrem a budoucím primá-

torem Prostějova Františkem Jurou dohodl na koaliční spolupráci
s hnutím PéVéčko, ODS a nezávislými osobnostmi města Prostějova a s ČSSD. „Jednání bylo rychlé
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PROSTĚJOV Obrazně i prakticky! Lídr nového politického slepence s názvem Na rovinu! Aleš
Matyášek v komunálních volbách na vítězství nedosáhl a daleko byl i od proklamovaného
výsledku na hranici třiceti procent, který avizoval v předvolebních rozhovorech. A padl také
v Olomoucké ulici, kde se „áčko“ s jeho podobiznou ocitlo na zemi jen pár dnů po oznámení výsledků. O uplynulém víkendu bylo pak odklizeno úplně. A přestože se sám pokoušel
neúspěšně vyjednat radniční koalici, a to i s lidmi, které po celé čtyři kritizoval a podával na ně
stížnosti či trestní oznámení, padl také v tomto případě...

a korektní,“ shodují se lídři všech
koaličních uskupení František
Jura, Jiří Pospíšil, Milada Sokolová a Alena Rašková.
dokončení na straně D4 >>>
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$%&#'
()*+,Určeno je už
ustavující
zastupitelstvo, ale...

PROSTĚJOV Podle nejnovějších informací Večerníku může
padnout již v úterý 30. října zcela jasno o všech prostějovských
zastupitelích a samozřejmě také
radě města a samém primátorovi.
Dosavadní první žena Prostějova
Alena Rašková totiž stanovila datum ustavujícího Zastupitelstva
statutárního města Prostějova.
Po každých komunálních volbách
se jedná o slavnostní akci, při které
všech pětatřicet nových zastupitelů
Prostějova skládá slib. „Po důkladném jednání jsem stanovila termín
ustavujícího Zastupitelstva statutárního města Prostějova na úterý
třicátého října. Na něm noví zastupitelé vzešlí z nedávno ukončených komunálních voleb složí slavnostní slib,
budou se volit rada města a nový primátor města,“ potvrdila Večerníku
Alena Rašková, aktuálně ještě stále
primátorka Prostějova. Uvedený termín ale podle zjištění Večerníku nemusí být ještě konečný. „Platí v tom
případě, že se žádný z politických
subjektů kandidujících v komunálních volbách v Prostějově neodvolá
ve stanovené lhůtě proti výsledkům
voleb. Pokud by se tak stalo, termín
ustanovujícího zastupitelstva by byl
posunut,“ vysvětluje Rašková. (mik)

senátní a komunální volby

Alojzov
1. Chalánková
76,08%
(35 hlasů)
2. Sekaninová
23,91%
(11)
VOLEBNÍ ÚČAST:
23,35%
< 
1. Sekaninová
52,89%
(73)
2. Chalánková
47,10%
(65)
VOLEBNÍ ÚČAST:
16,16%
Bílovice - Lutotín
1. Chalánková
52,80%
(47)
2. Sekaninová
47,19%
(42)
VOLEBNÍ ÚČAST:
20,64%
Biskupice
1. Chalánková
62,50%
(20)
2. Sekaninová
37,50%
(12)
VOLEBNÍ ÚČAST:
13,28%
Bohuslavice
1. Chalánková
54,16%
(26)
2. Sekaninová
45,83%
(22)
VOLEBNÍ ÚČAST:
13,22%
Bousín
1. Chalánková
65,00%
(13)
2. Sekaninová
35,00%
(7)
VOLEBNÍ ÚČAST:
19,09%
Brodek u Konice
1. Chalánková
66,66%
(54)
2. Sekaninová
33,33%
(27)
VOLEBNÍ ÚČAST:
11,67%
Brodek u Prostìjova
1. Chalánková
66,38%
(103)
2. Sekaninová
33,11%
(51)
VOLEBNÍ ÚČAST:
12,68%
Brodek u Pøerova
1. Sekaninová
50,36%
(69)
2. Chalánková
49,63%
(68)
VOLEBNÍ ÚČAST:
8,58%
Bøezsko
1. Chalánková
71,05%
(27)
2. Sekaninová
28,94%
(11)
VOLEBNÍ ÚČAST:
21,23%
Budìtsko
1. Chalánková
60,00%
(21)
2. Sekaninová
40,00%
(14)
VOLEBNÍ ÚČAST:
10,54%
Buková
1. Sekaninová
76,00%
(19)
2. Chalánková
24,00%
(6)
VOLEBNÍ ÚČAST:
9,40%
Císaøov
1. Chalánková
57,89%
(11)
2. Sekaninová
42,10%
(8)
VOLEBNÍ ÚČAST:
7,79%
Citov
1. Chalánková
71,69%
(38)
2. Sekaninová
28,30%
(15)
VOLEBNÍ ÚČAST:
11,80%
Èehovice
1. Sekaninová
57,74%
(41)
2. Chalánková
42,25%
(30)
VOLEBNÍ ÚČAST:
16,44%
Èechy pod Kosíøem
1. Sekaninová
50,40%
(62)
2.Chalánková
49,59%
(61)
VOLEBNÍ ÚČAST:
13,10%
Èelèice
1. Sekaninová
52,63%
(30)
2. Chalánková
47,36%
(27)
VOLEBNÍ ÚČAST:
67,55%
Èelechovice na Hané
1. Chalánková
62,72%
(106)
2. Sekaninová
37,27%
(63)
VOLEBNÍ ÚČAST:
15,72%
Dìtkovice
1. Chalánková
75,75%
(50)
2. Sekaninová
24,24%
(16)
VOLEBNÍ ÚČAST:
16,08%
Dobrochov
1. Sekaninová
60,86%
(28)
2. Chalánková
39,13%
(18)
VOLEBNÍ ÚČAST:
17,04%
Dobromilice
1. Chalánková
51,78%
(29)
2. Sekaninová
48,21%
(27)
VOLEBNÍ ÚČAST:
9,57%
Doloplazy
1. Chalánková
61,70%
(29)
2. Sekaninová
38,29%
(18)
VOLEBNÍ ÚČAST:
10,38%
Drahany
1. Chalánková
74,11%
(63)
2. Sekaninová
25,88%
(22)
VOLEBNÍ ÚČAST:
20,29%
{' +
1. Chalánková
59,28%
(99)
2. Sekaninová
40,71%
(68)
VOLEBNÍ ÚČAST:
14,71%
Døevnovice
1. Sekaninová
74,54%
(41)
2. Chalánková
25,45%
(14
VOLEBNÍ ÚČAST:
14,75%
Dzbel
1. Chalánková
75,00%
(15)
2. Sekaninová
25,00%
(5)
VOLEBNÍ ÚČAST:
9,71%
Haèky
1. Chalánková
70,00%
(28)
2. Sekaninová
30,00%
(12)
VOLEBNÍ ÚČAST:
47,67%
Hluchov
1. Chalánková
80,00%
(24)
2. Sekaninová
20,00%
(6)
VOLEBNÍ ÚČAST:
10,42%

Horní Štìpánov
1. Chalánková
55,17%
2. Sekaninová
44,82%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Hradèany - Kobeøice
1. Chalánková
56,09%
2. Sekaninová
43,90%
VOLEBNÍ ÚČAST:13,35%
Hrdiboøice
1. Chalánková
58,33%
2. Sekaninová
41,66%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Hrubèice
1. Chalánková
71,73%
2. Sekaninová
28,26%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Hruška
1. Sekaninová
64,28%
2. Chalánková
35,71%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Hvozd
1. Chalánková
51,80%
2. Sekaninová
48,19%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Ivaò
1. Chalánková
63,49%
2. Sekaninová
36,50%
VOLEBNÍÚČAST:
Jesenec
1. Chalánková
62,50%
2. Sekaninová
37,50%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Kladky
1. Chalánková
52,50%
2. Sekaninová
47,50%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Klenovice na Hané
1. Chalánková
56,17%
2. Sekaninová
43,82%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Klopotovice
1. Sekaninová
53,19%
2. Chalánková
46,80%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Kojetín
1. Chalánková
55,24%
2. Sekaninová
44,75%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Konice
1. Chalánková
66,38%
2. Sekaninová
33,61%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Kostelec na Hané
1. Chalánková
54,48%
2. Sekaninová
45,51%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Koválovice - Osíèany
1. Sekaninová
55,26%
2. Chalánková
44,73%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Kralice na Hané
1. Chalánková
51,46%
2. Sekaninová
48,53%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Krumsín
1. Sekaninová
71,01%
2. Chalánková
28,98%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Køenovice
1. Chalánková
82,69%
2. Sekaninová
17,30%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Laškov
1. Chalánková
77,06%
2. Sekaninová
22,93%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Lešany
1. Chalánková
69,09%
2. Sekaninová
30,90%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Lipová
1. Chalánková
60,00%
2. Sekaninová
40,00%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Lobodice
1. Sekaninová
60,46%
2. Chalánková
39,53%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Ludmírov
1. Chalánková
55,88%
2. Sekaninová
44,11%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Malé Hradisko
1. Chalánková
61,01%
2. Sekaninová
38,98%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Mìrovice nad Hanou
1. Chalánková
50,00%
Sekaninová
50,00%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Moøice
1. Sekaninová
59,72%
2. Chalánková
40,27%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Mostkovice
1. Chalánková
50,81%
2. Sekaninová
49,18%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Myslejovice
1. Chalánková
58,10%
2. Sekaninová
41,89%
VOLEBNÍ ÚČAST:

nuje zklamání?

NA VÁŠ NÁMÌT

v pátek večer jedna stížnost na postup kolu senátních voleb dorazila k nám do mžitě reklamovala. Žena z volební komi- ženské a její nepozornosti,“ dodala ještě

(43)
(31)
13,27%

(62)
(60)
9,65%

(43)
(29)
17,06%

(26), 1.
(26)
10,80%

koalice už po ukončení komunálních
voleb. A ve svém odhadu se nespletl.
I když to lídři všech čtyř politických
uskupení nechtěli dávat ihned najevo.
„My kromě komunistů a SPD budeme
jednat se všemi, nepředbíhejte tedy,“
krotila Večerník ve volebním štábu
ODS už v sobotu 6. října večer Milada Sokolová. „Ve volbách jsme propadli, takže nyní musíme čekat na
telefon, jestli nám vůbec vítěz voleb
zavolá,“ řekla Večerníku přibližně ve
stejnou chvíli Alena Rašková (ČSSD).
Podobně střízlivý ve svém postupu při
vyjednávání o koalici byl také budoucí
primátor. „Hnutí ANO 2011 bude
v prvním kole jednat se všemi subjekty, které se do zastupitelstva dostaly,“
nechal se slyšet po vítězství ve vol-

(38) >>> dokončení ze strany D3
(30)
Večerník odhadl možné složení nové
14,29%

(36)
(23)
19,34%

lební místnosti předala jedna z volebních
komisařek. Na její chybu jsem přišla až za
plentou, kdy jsem chtěla zakřížkovat paní
Chalánkovou a lístek s paní Sekaninovou

lístek s paní Chalánkovou. Nechtěla snad
tato paní ovlivnit volby? A neměla by se
tímto případem zabývat policie. Stále
si rozmýšlím, zda to policii nahlásit. Ale

mentální selhání členky volební komise.
Pokud by tak jednala s úmyslem, měla by
policie už práci s vyšetřováním volebního
podvodu!
(mik)

VECERNIKPV
.CZ

bách František Jura. Pouze jediný člen
nově vytvořené koalice Večerníku už
předminulou sobotu v noci přiznal, že
se radniční koalice rýsuje. „Právě jsem
přijel z jednání s představiteli hnutí
ANO 2011. Diskuse s vítězem voleb
byla rychlá a úspěšná,“ prohlásil těsně
po půlnoci Jiří Pospíšil z PéVéčka,
který nyní bude zastávat funkci
prvního náměstka.
Věci se pohnuly ke konečnému rozuzlení až během uplynulého týdne.
Jen s malým zádrhelem. Vyjednávací
týmy ANO, PéVéčka, ODS a ČSSD
měly poprvé zasednout společně za
jednací stůl v pondělí odpoledne. „Ne,
schůzka byla odložena na úterý,“ informoval Večerník bez dalšího vysvětlení
Jiří Pospíšil. Proč z tohoto setkání
sešlo, jsme se nedozvěděli dodnes.
„Kromě jediného dne jsme jednali
každý jiný den. Jednou jsme si udělali
volno,“ snažil se tuto záležitost zlehčit
František Jura.
Přestože se uprostřed týdne vložil do
koaliční hry lídr hnutí Na rovinu! Aleš
Matyášek s tím, že sliboval hory doly
všem, kteří by byli ochotni spolupracovat s tímto uskupením na úrovni
radniční koalice, v tu dobu bylo již
víceméně rozhodnuto. Potvrzené informace o dohodě ANO, PéVéčka,
ODS a nezávislých osobností města
Prostějova a ČSSD začaly přicházet
během pátku. „Je to hotové, nová koalice bude čtyřčlenná. Dva politické subjekty jsou z řady bývalých koaličních
partnerů, další dva včetně nás z hnutí
ANO 2011 jsme nováčky ve vedení
města. Politika je umění možného
a zástupci celé nové čtyřkoalice jsme
se dohodli na všech názorech, které

budeme chtít prosazovat při vedení
města. V některých případech jsme
samozřejmě museli zvolit kompromisy,“ prohlásil František Jura (ANO).
Nová radniční čtyřkoalice tak dá
dohromady dvacet mandátů. A koalice to mohla být ještě silnější, protože
podle informací Večerníku byla ve hře
i KDU-ČSL! „To je pravda, ale nakonec jsme od této možnosti ustoupili,“ odpověděl na dotaz Večerníku budoucí primátor Prostějova.
Nové vedení statutárního města
Prostějova, které vzešlo z komunálních voleb, uspořádá dnes, tedy
v pondělí 15. října tiskovou konferenci. A poté je v úterý 30. října na pořadu
ustavující jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova, na kterém
se budou volit primátor, jeho náměstci
a také členové rady města.

„Jednali
jsme rychle
a korektně,“
popsal
námluvy
velké čtyřky
František
Jura
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upozornila na chybu, která by se pros(84) tě a jednoduše stávat neměla.
(56) „Je velikou chybou, že pro druhé kolo
23,23% senátních voleb nechodí volební lístky

(38) členky volební komise v Dětkovicích. Dětkovic v pátek okolo šestnácté hodiny. se jenom něco zamumlala a bez jakékoliv navýsost rozezlená občanka Dětkovic.
(17)
Nahněvaná volička Alena Černá nás Lístky, jak bylo avizováno, mi až ve vo- omluvy mi vrazila do ruky ten správný My jen věříme, že šlo skutečně o mo17,72%

(26)
(17
7,19%

„Musím říct, že mě tato práce velmi
bavila. Mám ráda lidi a ráda pro ně
dělám. Pořád budu tvrdit, že těch
řadových občanů se musí někdo
zastávat. A bude to potřeba čím dál
víc. Těch dvanáct let mého života
bylo velice plodných a jsem ráda,
že jako senátorka jsme se mohla
zastávat lidí z Prostějovska, Tovačovska a Kojetínska. Chtěla jsem
toho stihnout ještě mnohem víc, ale
bohužel...“
yy Docela ostře mluvíte proti sociální demokracii. Budete jí přesto věrná, když zůstáváte prostějovskou zastupitelkou za ČSSD?
„Řeknu vám to naprosto upřímně.
Už několikrát jsem chtěla ze sociální
demokracie vystoupit! Patnáct let
bojuji s tím, že ve straně to prostě
není dobré. Ale nejsem převlékač
kabátů... Takže se pořád snažím
dávat své připomínky
vedení strany a veřejně
vystupovat. Mrzí mě
současný rozvrácený
stav uvnitř ČSSD, ale
nevzdávám se naděje
na změny a lepší budoucnost.“
yy Co vaše osobní
budoucnost? Plánujete si najít nějaké zaměstnání,
například vrátit se
do zdravotnictví?
„V první řadě musím
zopakovat,
že se mi opravdu
strašně
ulevilo.
Byla jsem dvanáct
let v neuvěřitelném
zápřahu, navíc
to věčné cesFoto: Michal Kadlec
tování
mezi
Prahou a Prostějovem. Teď si lehce dovedu představit, že zodpovědně budu vykonávat funkci prostějovské zastupitelky
a jinak si budu užívat volných chvil.
Vezmu si hůlky, budu chodit na
vycházky s vnoučaty či se sousedy
jezdit na kole. Plánuji prostě totální
oddech. Život jde dál a já si ho chci
jednoduše užít.“

Omyl či úmysl v Dětkovicích? WWW.

(84)
lidem do schránek a ti si je tak v klidu odhodit do koše. Jenomže jsem zjistila, že raději to nejdřív volám vám do Večerní(25)
nemohou doma roztřídit a připravit se v ruce mám oba lístky se jménem Boženy ku,“ zněl hovor Aleny Černé z Dětkovic.
22,40% DĚTKOVICE Do Večerníku dorazila na správnou volbu. Já jsem ke druhému Sekaninové! To jsem samozřejmě oka- „Podle mě to mohl být úmysl využít staré

(43)
(9)
14,69%

(49)
(20)
14,98%

(88)
(83)
13,34%

(21)
(17)
16,17%

dvanáct let provázeli mým senátorským mandátem. A jejich zkušenosti
jsem vlastně odrážela ve své práci.
A v neposlední řadě samozřejmě gratuluji k vítězství mé protikandidátce
paní Jitce Chalánkové. A moc jí přeji
úspěch v práci senátorky.“
yy Můžete upřímně říct, zda jste si
připouštěla porážku? To totiž čekal
málokdo...

(170)
děkovat voličům za hlasy i za účast
(142)
ve volbách. I za to, že mě za dlouhých
13,48%

také značnou úlevu. Chtěla bych po-

(237) „Ale ani ne, zachovávám si dobrou
(120) náladu. (lehký úsměv) Je pravdou,
15,70% že ze mě teď spadla únava, a pociťuji

„Možná máte pravdu, ale jsou obce,
kde jsem vyhrála s devadesáti procenty. Ale je fakt, že volební účast byla
ubohá, což mi určitě nepomohlo.
Je mi jasné, že lidi nemají rádi Senát
a považují ho za zbytečný, ale každý
by si měl uvědomit, že horní komora
Parlamentu ČR je součást ústavního

„Je pravda, že jsem nečekala takový
výsledek! Ale bohužel se na něm odrazily celospolečenská nálada a nejednotnost ČSSD. Výsledek chápu jako
vystavený účet a pomyslnou facku
sociální demokracii.“
yy Je to další hřebík do rakve sociální demokracie?
„Jasně! Takhle se prostě politika nedělá a já jsem na to několikrát upozorňovala. Osobně s pokorou přijímám
porážku ve druhém kole senátních
voleb, ale sociální demokracie si tuto
prohru zaslouží!“
yy Plyne nejen z vaší porážky pro
ČSSD nějaké ponaučení? Padá tato
strana skutečně na svoje dno?
„Na vrcholné úrovni jsem jen v nedávné minulosti několikrát upozorňovala
na to, že sociální demokracie neměla
v žádném případě jít do vlády. Je to
jako ve sportu, měli jsme
si po neúspěchu v parlaUž několikrát jsem chtěla ze sociální demokracie
mentních volbách vzít
vystoupit! Patnáct let bojuji s tím, že ve straně to
oddechový čas, zkonsolidovat se a teprve potom
prostě není dobré. Ale nejsem převlékač kabátů...
s jasnou vizí jít opět mezi
lidi. To se bohužel nestalo. Byla jsem proti vnitro„No samostranickému referendu, které nakonec zřejmě! Neposlechli jsme voliče a ti systému, ve kterém mají být všechny
těsně rozhodlo o vstupu do vlády. nám to teď neodpustili. Tak nám nyní pravomoci naprosto vyvážené. A poŠpatně, všechno špatně! Lidi nám prostě nafackovali! A je to v pořádku.“ kud vyvážené nebudou, tak jsme velpřece už ve sněmovních volbách jasně yy Pak je tady ale ještě jeden aspekt, mi snadno ohroženi totalitou. Toto
řekli, že nás sociální demokraty ne- a sice zoufalá volební účast. I ta ale lidé bohužel nevnímají, protože se
chtějí! My jsme je ale bohužel nepo- mohla rozhodnout o vaší prohře o Senátu ani moc nemluví.“
slouchali. Teď to máme a hlouběji už ve druhém kole, ne? Voliči, kteří yy Senátorkou jste byla dvanáct
teď spadnout snad ani nemůžeme...“
vás volili v prvním kole, teď prostě let. Bylo to plodné období vašeho
yy Takže je to další políček...
nepřišli...
života?

která plánuje oddech

PROSTĚJOV Při rozhovoru
s Večerníkem těsně po vyhlášení výsledků neskrývala zklamání. Druhé kolo senátních
voleb nedopadlo pro Boženu
Sekaninovou dobře, když prohrála celkem hladce s protikandidátkou Jitkou Chalánkovou.
Přesto se nyní už bývalá dlouholetá senátorka cítí uvolněná.
Sama říká, že jí spadl velký kámen ze srdce. Porážku v senátních volbách připisuje mimo jiné
současné situaci v ČSSD, která se
údajně dostává na samé dno své
existence...

milujeme vecerník
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Předplatné levněji
608 960 042

„Výsledek voleb zřetelně ukázal vůli
občanů po změně vedení města Prostějova. Dosavadní informace o probíhajících jednáních však svědčí

dokonce někde nabídl, že přemluví
mladého aktivistu Jakuba Čecha, aby
nás už neočerňoval a nepodával udání,“ nechal se slyšet zdroj obeznámený

s jiným jednáním. Podobně hovořil
i jeden z prostějovských sociálních demokratů. „I přes několikerá odmítnutí
pan Matyášek sdělil, že by sociální demokracii přenechal místo primátora,“
šokoval Večerník muž z ČSSD.
To stále ještě současná primátorka
Alena Rašková byla naprosto otevřená. „Nabídku pana Matyáška jsem
vnímala z médií. My jsme ale jednali
pouze s vítězem voleb a novými koaličními partnery. Musím se trošku
pousmát nad tím, že pan Matyášek vyzývá ke spolupráci lidi, které dřív společně s jinými opozičními zastupiteli
udával, podával na ně trestní oznámení a jinak je špinil,“ zakroutila hlavou.
Nakonec se ukázalo, že kromě Změny
pro Prostějov by s hnutím Na rovinu!
do koaliční spolupráce nikdo nešel. To
mimoděk ve svém prohlášení přiznal
i sám Matyášek. „Bohužel s překvapením sledujeme, že naděje na změnu politiky v Prostějově se rozplývají
v kuloárech. Povolebnímu postupu
hnutí ANO nerozumíme a logicky
tedy toto hnutí není součástí našeho
návrhu, jestliže nejdříve jedná se starými koaličními partnery,“ uzavřel své
vyjádření lídr hnutí.
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O koalici prosil
také Matyášek!
Pøemlouval
ÈSSD i ODS,
nabízel posty...

...

poslanec Radim Fiala.
A šuškalo se ještě o dalších změnách.
Martin Balák (PéVéčko) měl údajně
přepustit svůj mandát Pavlíně Radičové. Ani toto se však zatím nepotvrdilo. „Takhle to u nás nefunguje. Každý
zastupitel za PéVéčko se ujme svého
mandátu jako ostatní,“ odepřel spekulace vůdce hnutí Jiří Pospíšil.
A ještě jedno jméno padlo v souvislosti s výměnou křesla zastupitele.
Tentokrát v řadách ODS a nezávislých
osobností města Prostějova. Konkrétně v případě zvoleného Jana Zatloukala, kterého měl nahradit Radek
Wagner. „Za poslední dny jsem slyšela
už hodně ‚zaručených' zpráv, a tato
k nim bezesporu patří,“ zareagovala
pro Večerník lídryně této strany Milada Sokolová.
Tak uvidíme, zda se nakonec některá
škatulata skutečně nebudou hýbat,
nebo naopak avizované změny zůstanou opravdu jen spekulacemi.
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Skøípov
1. Sekaninová
57,14%
(12)
2. Chalánková
42,85%
(9)
VOLEBNÍ ÚČAST:
7,69%
Slatinky
1. Chalánková
78,33%
(47)
2. Sekaninová
21,66%
(13)
VOLEBNÍ ÚČAST:
13,63%
| +
1. Chalánková
59,45%
(110)
2. Sekaninová
40,54%
(75) PROSTĚJOV Šuškalo se o tom už „Přenechání mandátu zastupitele JarVOLEBNÍ ÚČAST:
14,08% ve chvíli, kdy se začalo vyjednávat dou Faltýnkem samozřejmě ve hře
Srbce
o radniční koalici a své síly mobili- je. Na ustavující zastupitelstvo se však
1. Chalánková
88,88%
(8) zovala také opozice. Pětatřicet zvo- dostaví a k celému problému se posta2. Sekaninová
11,11%
(1) lených prostějovských zastupitelů ví čelem. Buď si najde čas a do ProsVOLEBNÍ ÚČAST:
12,86% by se na ustavujícím zasedání v úte- tějova na jednání zastupitelstva bude
Staøechovice
rý 30. října mělo sejít v tom slože- dojíždět, nebo jiné stanovisko před1. Sekaninová
55,55%
(30)
ní, jak jim rozdali karty voliči. A to nese na zastupitelstvu,“ řekl Večerníku
2. Chalánková
44,44%
(24)
přesto, že se zákulisím komunální lídr hnutí ANO a budoucí primátor
VOLEBNÍ ÚČAST:
12,42%
politiky nesly různé zvěsti o přene- města František Jura. Přímo Jaroslavu
Stínava
Faltýnkovi se Večerníku nepodařilo
1. Chalánková
77,14%
(27) chávání mandátů...
2. Sekaninová
22,85%
(8) Tak předně, už po vyhlášení výsled- dovolat.
VOLEBNÍ ÚČAST:
29,17% ků komunálních voleb se diskutovalo Radim Fiala měl podle původních
o Jaroslavu Faltýnkovi (ANO 2011) informací přenechat mandát Martinu
|& 
1. Sekaninová
60,71%
(34) a Radimu Fialovi (SPD – Tomio Křupkovi, kterého díky preferenčním
2. Chalánková
39,28%
(22) Okamura). Oba poslanci jsou totiž hlasům voličů přeskočil jak Fiala, tak
VOLEBNÍ ÚČAST:
16,28% vytíženi v celostátní politice a jejich nakonec i Pavel Dopita. „To je předStøíbrnice
docházka na jednání prostějovského časná otázka. Zatím jsme o tom vůbec
1. Sekaninová
57,89%
(11)
zastupitelstva by tak mohla pokul- nejednali. Tento krok by musel být
2. Chalánková
35,88%
(8)
hávat. Tím by výrazně jeden oslabil vynucen mojí zvýšenou zaneprázdVOLEBNÍ ÚČAST:
9,13%
koalici, druhý pak opozici. Jak ale Ve- něností i v Poslanecké sněmovně tak,
Suchdol
1. Chalánková
64,11%
(109) černík zjistil, s výměnou těchto zvo- aby mi časově zabránil vykonávat
2. Sekaninová
35,88%
(61) lených prostějovských zastupitelů to mandát zastupitele našeho města,“
napsal SMS na přímý dotaz Večerníku
VOLEBNÍ ÚČAST:
34,55% nebude tak horké.
Šubíøov
1. Chalánková
55,55%
(20)
2. Sekaninová
44,44%
(16)
VOLEBNÍ ÚČAST:
18,23%
Tištín
1. Chalánková
56,00%
(28)
2. Sekaninová
44,00%
(22)
VOLEBNÍ ÚČAST:
12,59%
Tovaèov
1. Chalánková
66,46%
(109)
2. Sekaninová
33,53%
(55)
VOLEBNÍ ÚČAST:
8,10%
Troubky
1. Chalánková
59,86%
(91)
2. Sekaninová
40,13%
(61)
VOLEBNÍ ÚČAST:
9,21%
Tvorovice
1. Sekaninová
51,51%
(17)
2. Chalánková
48,48%
(16
VOLEBNÍ ÚČAST:
13,52%
Uhrèice
1. Chalánková
59,45%
(22)
2. Sekaninová
40,54%
(15)
VOLEBNÍ ÚČAST:
8,48%
Urèice
1. Chalánková
70,32%
(64)
2. Sekaninová
29,67%
(27)
VOLEBNÍ ÚČAST:
8,32%
Vícemìøice
1. Sekaninová
80,95%
(51)
2. Chalánková
19,04%
(12)
VOLEBNÍ ÚČAST:
17,40%
Vícov
1. Chalánková
58,97%
(23)
2. Sekaninová
41,02%
(16)
VOLEBNÍÚČAST:
9,73%
Vincencov
1. Chalánková
50,00%
(14), 1.
Sekaninová
50,00%
(14)
VOLEBNÍ ÚČAST:
28,28%
Vitèice
? $"  *  "   "S  ' "3  3#$   ' #   
1. Chalánková
87,09%
(27)

2. Sekaninová
12,90%
(4)
VOLEBNÍ ÚČAST:
21,23%
PROSTĚJOV
Viditelně se nemohl o dalším prodloužení funkcí hlavních
Vranovice-Kelèice
1. Chalánková
68,33%
(41) smířit s prohrou. Hnutí Na rovinu! aktérů současné koalice ČSSD a Pé2. Sekaninová
31,66%
(19) skončilo v komunálních volbách Véčko. Považujeme to za nešťastný
VOLEBNÍ ÚČAST:
12,12% v Prostějově až na druhém místě. krok a předkládáme proto veřejnou
A tak zatímco před volbami pře- nabídku na ustavení Rady statutárníVrbátky
1. Sekaninová
61,49%
(107) kvapovalo velkohubé prohlášení ho města Prostějova ze zástupců de2. Chalánková
38,50%
(67 Aleše Matyáška o tom, že cílí na mokratických stran. Občané si zaslouVOLEBNÍ ÚČAST:
13,08% volební zisk přes třicet procent hla- ží, aby jejich hlas byl vyslyšen. Vítěz
Vrchoslavice
sů, realita byla úplně jiná. Přesto voleb promarnil příležitost ke změně
1. Chalánková
76,08%
(35 hlasů) právě Matyášek během minulého poměrů tím, že prakticky obnovuje
2. Sekaninová
23,91
(31)
týdne nelenil a snažil se vyjednat dosavadní koalici pod svým mandáVOLEBNÍ ÚČAST:
13,78%
„vlastní“ radniční koalici. Problém tem. Lze si těžko představit novou
Vøesovice
1. Chalánková
53,16%
(42) byl v tom, že i přes nehorázné sliby politiku se starými spojenci,“ napsal ve
2. Sekaninová
46,83%
(37) s ním takřka nikdo nechtěl jednat... svém prohlášení Aleš Matyášek, lídr
VOLEBNÍ ÚČAST:
18,46% Minulý čtvrtek rozeslalo hnutí Na hnutí Na rovinu!.
rovni! médiím nabídku ke koaliční A co víc, Aleš Matyášek prý jednal
' +
1. Sekaninová
54,16%
(26) spolupráci směřovanou k vybraným o radniční koalici s vítězem voleb
2. Chalánková
45,83%
(22) stranám a hnutím, které se po komu- ANO 2011. „My jsme se se zástupci
VOLEBNÍ ÚČAST:
12,12% nálních volbách dostaly do zastupi- hnutí Na rovinu! setkali pouze jednou
Zdìtín
telstva v Prostějově. Návrh ale byl a po jednání jsme přišli na to, že diskusi
1. Chalánková
65,00%
(26) spíše výkřikem, který neměl šanci na o fungující koalice zahájíme s někým
2. Sekaninová
35,00%
(14)
úspěch. „Nechápu, když nás celou jiným, tedy PéVéčkem, ODS a ČSSD,“
VOLEBNÍ ÚČAST:
13,84%
dobu kritizoval a podával udání, trest- potvrdil Večerníku jinou verzi budou 
1. Sekaninová
68,80%
(75) ných oznámení a tak dále, že s námi cí primátor Prostějova František Jura.
2. Chalánková
31,19%
(34 chce spolupracovat,“ divili se politici „Pan Matyášek rovněž oslovil i další
strany. Nasliboval významné posty,
VOLEBNÍ ÚČAST:
25,12% ze sociální demokracie.

jak dopadlo 2. kolo !"#$% &'() & ')&'*+ ,- /0

Nìmèice nad Hanou
1. Sekaninová
58,57%
2. Chalánková
41,42%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Nezamyslice
1. Chalánková
54,80%
2. Sekaninová
45,19%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Niva
1. Sekaninová
74,00%
2. Chalánková
26,00%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Obìdkovice
1. Sekaninová
90,62%
2. Chalánková
9,37%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Ohrozim
1. Chalánková
67,53%
2. Sekaninová
32,46%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Ochoz
1. Chalánková
78,04%
2. Sekaninová
21,95%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Olšany u Prostìjova
1. Chalánková
56,31%
2. Sekaninová
43,68%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Ondratice
1. Chalánková
55,55%
2. Sekaninová
44,44%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Oplocany
1. Chalánková
63,63%
2. Sekaninová
36,36%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Otaslavice
1. Chalánková
64,65%
2. Sekaninová
35,34%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Otinoves
1. Chalánková
58,97%
2. Sekaninová
41,02%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Pavlovice u Kojetína
1. Sekaninová
64,28%
2. Chalánková
35,71%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Pìnèín
1. Chalánková
59,70%
2. Sekaninová
40,29%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Pivín
1. Chalánková
53,84%
2. Sekaninová
46,15%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Plumlov
1. Chalánková
68,85%
2. Sekaninová
31,14%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Polkovice
1. Chalánková
73,80%
2. Sekaninová
26,19%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Polomí
1. Chalánková
62,96%
2. Sekaninová
37,03%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Prostìjov
1. Chalánková
63,16%
2. Sekaninová
36,83%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Prostìjovièky
1. Chalánková
78,26%
2. Sekaninová
21,73%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Protivanov
1. Chalánková
61,22%
2. Sekaninová
38,77%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Pøemyslovice
1. Chalánková
63,70%
2. Sekaninová
36,29%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Ptení
1. Chalánková
58,53%
2. Sekaninová
41,46%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Raková u Konice
1. Chalánková
85,71%
2. Sekaninová
14,28%
VOLEBNÍÚČAST:
Rakùvka
1. Chalánková
73,33%
2. Sekaninová
26,66%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Rokytnice
1. Chalánková
53,65%
2. Sekaninová
46,34%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Rozstání
1. Sekaninová
52,45%
2. Chalánková
47,54%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Seloutky
1. Chalánková
64,28%
2. Sekaninová
35,71%
VOLEBNÍ ÚČAST:
Skalka
1. Chalánková
81,63%
2. Sekaninová
18,36%
VOLEBNÍ ÚČAST:

   

  
  



(195) yy Asi je zbytečné ptát se, jakou
(158) náladu máte po vyhlášení výsledků
7,36% druhého kola. Přesto, jak velké pa-

(25)
(22)
20,26%

(50)
(39)
13,39%

(21)
(19)
13,61%

(25)
(15)
17,17%

(40)
(23)
16,67%

(43)
(40)
15,78%

(9)
(5
7,53%

(66)
(26)
14,91%

(7)
(5)
6,78%

(23)
(18)

(32)
(26)
7,82%
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komunální volby

➢ ze strany b5
lidé podpoøili Grepla
Starosta Mojmír Grepl získal nejvíce
hlasů a zůstane tak starostou Vitčic,
kde neuspěli pouze dva z devíti kandidátů.

PLUMLOV BUDE MÍT POPRVÉ STAROSTKU
„Plánuji co nejširší koalici,“ hlásí Gabriela Jančíková

PLUMLOV V Plumlově by se na zásadních věcech měli domluvit všichni zastupitelé. To je představa vítězky voleb Gabriely
Jančíkové (KDU-ČSL), která se má stát novou starostkou. Ve funkci
Vranovice ■ Kelèice tak vystřídá dlouholetého prvního muže úřadu Adolfa Sušně.
lidé podpoøili Grepla

Starostka Irena Blažková v předvolební kampani do Senátu ČR využila
mimo jiné otázku „Ireno, jsi blbá?“
Zatímco ve volbách do horní komory Parlamentu to do druhého kola
těsně nevyšlo, ve „své“ obci s přehledem triumfovala, když získala jednoznačně nejvyšší počet hlasů a její
kandidátka bezpečnou většinu v zastupitelstvu. Občané obce u dálnice
tím řekli jasně: Naše Irena „blbá“
není.

Vrbátky
oblíbený Novotný bude pokraèovat

Velké podpoře se zde těší současný
starosta Pavel Novotný, jehož kandidátka „Žijeme společně“ získala bezpečnou většinu v patnáctičlenném
zastupitelstvu a on sám nejvyšší počet hlasů. Do zastupitelstva se dostala i oblíbená majitelka Zlaté farmy
Zlata Mádrová. Kandidátka „Alternativa“ získala pouze tři mandáty, její
lídr Petr Kvapil se do zastupitelstva
vůbec nedostal.

Vrchoslavice
Svozílek uhájil vítìzství
Jeden z nejmladších starostů v regionu – pětatřicetiletý Dušan Svozílek
z Vrchoslavic bude pokračovat i nadále. Jeho kandidátka „Obec pro občany“ získala většinu šesti mandátů
v zastupitelstvu a on sám nejvyšší
počet hlasů. Konkurenční „Společně
pro Vrchoslavice“ bude mít mandátů pět, její lídr František Coufalík
však obdržel výrazně menší počet
hlasů než Svozílek.

Vøesovice
Fica s pøehledem obhájil
Až nečekaně jednoznačným vítězstvím KDU-ČSL skončily volby ve
Vřesovicích. Konkurenční komunisté v tamním zastupitelstvu pro sebe
uzmuli jediný mandát. Oblíbený
starosta Josef Fica tak bude i nadále
pokračovat ve vedení obce.

Výšovice
Haluza bude pokraèovat ve zmìnách

Kandidátka „Změna pro Výšovice“
v čele s Jakubem Haluzou, který ve
funkci starosty vystřídal současného poslance a krajského hejtmana
Ladislava Oklešťka, obhájila své
dominantní postavení v obci. V sedmičlenném zastupitelstvu bude mít
pět mandátů. Naopak „Oklešťkovo“
hnutí ANO 2011 tam zcela vyklidilo
pole.

Zdìtín
køížkovali Køíže
Jedna kandidátka, osm kandidátů,
sedm zastupitelů. Tak to měli rozložené karty občané ve Zdětíně. Podobné veletoče jako v sousedních
Lešanech se tam ovšem nekonaly,
starosta Robert Kříž díky nejvyššímu počtu hlasů bezpečně obhájil.

Želeè
vyšlo to pøesnì
V Želči to měli jednoduché. Kandidovalo tam patnáct lidí do zastupitelstva, které má „pouze“ patnáct
členů. Lídrem jediné kandidátky
byla starostka Bronislava Augustinová, která tak může pokračovat mimo
jiné i v boji proti vzniku továrny na
hnojiva.

Křesťané s lidovci získali ve volbách nejvíce
hlasů a z toho plynoucí čtyři mandáty do
patnáctičlenného zastupitelstva. Následně se
už dohodli na spolupráci s Nezávislými kandidáty, které vedl do voleb stávající místostarosta Martin Hyndrich a získali také kvarteto
křesel.
„Bylo to logické. Naše dvě kandidátky dostaly nejvíce hlasů, navíc jsme spolupracovali uplynulé čtyři roky a vše probíhalo bez
problémů. Dohodli jsme se už také s TOP 09,
tato strana dodá jednoho zastupitele. Jednali
jsme i s hnutím Nadšenci pro Plumlov, kteří
si vzali čas na rozmyšlenou a dají nám vědět
v pondělí (tj. dnes - pozn.red.). Věřím ovšem,

Gabriela Janíková bude
novou starostkou Plumlova, nahradí Adolfa Sušn,
se kterým tyi roky úzce
spolupracovala.
Foto: archiv Veerníku

že koalice bude co nejširší,“ popsala Večerníku
aktuální situaci Gabriela Jančíková.
Naopak nabídku ke spolupráci zatím
neobdrželo uskupení SNK Plumlov 2018,
které má dva zastupitele a v jehož čele stojí
dosavadní dlouholetý starosta Plumlova Adolf
Sušeň.
Jančíková dále potvrdila, že se bude ucházet
o post starostky, čímž se stane první ženou
v celé plumlovské historii. „Ano, něco jsem lidem slíbila, tak bych se měla snažit to dodržet,“
reagovala na náš přímý dotaz. Místostarostou
by měl zůstat Hyndrich.
Termín ustavujícího zastupitelstva není
v Plumlově zatím znám.

Konice hlásí dohodu,

V
Kostelci
bez
problémů,
prvním mužem
starosta
Horák
bude Obrusník
POKRAČUJE
KONICE Jak tihle to dělají? Přestože do tamního zastupitelstva pronikli zástupci hned
šesti stran a hnutí, s dohodou nebyl v Konici
větší problém.
„Dohodli jsme se, že budeme ctít výsledek voleb.
Všichni jsou s tím srozuměni,“ vyjádřil se po jednáních končící starosta František Novák, který
Večerníku následně potvrdil, že starostou by se
měl skutečně stát zaměstnanec městského úřadu
Michal Obrusník. Toho on sám vybral jako lídra
kandidátky svých „Starostů a nezávislých“ a tím
i svého následovníka. „Místostarostou by měl zůstat Jaroslav Procházka,“ dodal Novák.
V Konici jako jediní už znají termín ustavujícího
zastupitelstva, sejít by se mělo v pondělí 5. listopadu.

Odcházející František Novák dokázal vyjednat
podporu pro svého nástupce Michala Obrusníka.
Foto: archiv Veerníku

KOSTELEC NA HANÉ Tam to šlo jako
po másle. Předpokládaná spolupráce tří
nejsilnějších stran, které budou mít v zastupitelstvu jasnou většinu, byla potvrzena
v Kostelci na Hané.
František Horák bude pokraovat coby starosta
„Ano, dohodli jsme se s ČSSD a hnutím Ži- Kostelce na Hané, podporu má od tí nejsilnjších
jeme Kostelcem,“ potvrdil lídr vítězné kandi- stran, které v letošních volbách obhájily své výsadFoto: archiv Veerníku
dátky KDU-ČSL František Horák, který po ní postavení.
volbách opět usedne do křesla starosty.
O dalších postech v radě však není zatím defini- Zvolení zastupitelé by se měli v Kostelci potivně rozhodnuto. „Už byli sice navrženi konkrét- prvé sejít koncem října, přesný termín však
ní lidé, ale ti to musí potvrdit,“ vysvětlil Horák.
zatím znám není.

V Nm8icích je vše na V Uricích se v komisi
sešli spolužáci.
dobré cest
Po padesáti letech

NĚMČICE NAD HANOU Nejsložitěji se užší vedení města rodí v Němčicích nad Hanou. Ale i tam by
už mělo být jasno.
„Vše je na dobré cestě. Shodli jsme se na obsazení rady
i klíčových postů ve vedení města. Konkrétní jména vám ovšem v tuto chvíli neprozradím, chceme to
nejdříve projednat se všemi patnácti zastupiteli. Jasno
by mělo být koncem října,“ zareagovala na dotaz Večerníku stávající starostka Ivana Dvořáková (ČSSD),
která již před volbami prohlásila, že post starostky již
obhajovat nebude.
Noví zastupitelé se v Němčicích nad Hanou poprvé
sejdou pravděpodobně ve středu 31. října.

Ivana Dvoáková nám jméno navrhovaného starosty neprozradila. Bude to Jana Oulehlová nebo Jan Vrána?
Foto: archiv Veerníku

Pi
volbách
se
kradlo!
Ve Stařechovicích
někdo„čmajznul“
vlajku...
PROSTĚJOVSKO Během komunálních voleb a prvního kola voleb
senátních byl v Prostějově a okolí
celkem klid, nedošlo k žádným
incidentům. Až na jednu výjimku,

kterou hned v pondělí minulého
týdne potvrdila policie.
„V pátek pátého října a sobotu šestého října proběhlo i na Prostějovsku v souvislosti s komunálními
a senátními volbami bezpečnostní
opatření k zajištění dohledu nad veřejným pořádkem. Policisté během
tohoto opatření zvýšili dohled ze-

jména v okolí volebních místností
i přímo v nich. Během opatření policisté nezjistili žádné významnější
problémy ani narušení veřejného
pořádku. Nejvážnějším incidentem,
který však s konáním voleb přímo
souviset nemusí, tak bylo odcizení
státní vlajky ve Stařechovicích přes
noc z pátku na sobotu. Věc policisté
šetří pro podezření z přestupku proti majetku. Způsobená škoda byla
předběžně vyčíslena na pět set korun,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.

Pavel Tománek a František Mloch zasedli v komisi spolen se samými ženami.
Foto: Martin Zaoral

URČICE Pavel Tománek a František Mlčoch spolu devět let chodili
na základní školu. Po padesáti letech od jejího absolvování se sešli
coby členové volební komise v Určicích. Oba přátelé se sešli v komisi,
která zasedla v budově místního obecního úřadu.
„Společně strávíme dva dny a za tři týdny se uvidíme znovu. To budeme
mít třídní sraz,“ smál se před Večerníkem František Mlčoch, který setkání
spolužáků pravidelně organizuje. „V lavici jsme spolu neseděli, spíše nás
pojila záliba v chovu holubů. Ale tady se nám sedí dobře, máme odsud výhled na samá pěkná děvčata,“ poznamenal Pavel Tománek směrem k dalším členkám komise.

Pondělí 15. října 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


komunální volby
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PROSTĚJOV Měl nejideálnější pozici
k vyjednávání. Lídr hnutí ANO 2011
František Jura (na snímku) se jednak
stane novým prostějovským primátorem a jednak se mu podařilo se svým
týmem velice rychle vyjednat novou
radniční koalici. Jeho velkým cílem
pro následující čtyři roky je uklidnit
zjitřenou atmosféru v zastupitelstvu,
která vládla mezi koalicí a opozicí.
yy Nová radniční koalice byla domluvena za necelý týden po komunálních
volbách. Podle toho to tedy vypadá,
že vyjednávání bylo jednoduché,
nebo ne?
„Úplně jednoduché rozhodně nebylo.
Na druhou stranu za celou dobu jednání
nás jako vítězů voleb s ostatními třemi
politickými subjekty se neobjevilo nic
zásadního, co bychom neuměli společně
vyřešit. Některé požadavky koaličních
partnerů samozřejmě byly na stole, některé dokonce přicházely dodatečně, ale
zvládli jsme to.“
yy Existovaly některé věci, nad kterými jste se s PéVéčkem, ODS či ČSSD
zadrhli?
„To ano, ale v těchto případech jsme si
dali vždy nějaký čas na rozmyšlenou a při
dalším setkání jsme se na sporných bodech koaliční spolupráce opět dohodli.
Bez kompromisu neexistují spolupráce
a partnerství ani v běžném životě, natož
v politice. A jak všichni víme, politika je
vždy uměním možného.“
yy S koaličními partnery jste si tedy
„neplácli“ hned napoprvé.
„To určitě ne. A nechci, aby si ani veřejnost nemyslela, že to bylo zas až tak příliš
jednoduché. Jednání jsme věnovali celý

týden a scházeli jsme se každým dnem,
abychom si vyříkávali rozdílné názory na
další směřování Prostějova.“
yy Mohu se zeptat, s kým
vším kromě nynějších koaličních partnerů ANO
Foto: Michal Kadlec
2011 vyjednávalo?
„Jako vítěz komunálních voleb jsme jed- i jako s opoziční stranou v zastupitelstvu.
nali úplně se všemi politickými subjekty, A to se týká i dalších stran a hnutí v opozikteré se dostaly do zastupitelstva. Chtěli ci, které chtějí naslouchat a řešit rozumné
jsme slyšet názory všech zástupců hnutí věci pro Prostějov. Každopádně je naším
a stran. A jakmile jsme ukončili toto prv- úmyslem otupit ostré hrany, které se bění kolo, vybrali jsme si tři subjekty k vy- hem posledních čtyř let v prostějovském
tvoření koalice. Subjekty, které jsou hnutí zastupitelstvu vyskytly.“
ANO blízké názorově a takříkajíc nám yy Myslíte, že atmosféra v prostějov´seděly´ i lidsky. Vím, že koaliční partneři ském zastupitelstvu se opravdu koz PéVéčka, ODS i ČSSD předem dekla- nečně uklidní?
rovali, že s některými subjekty jednat ne- „Všech pětatřicet zastupitelů by mělo
budou vůbec, ANO 2011 však nejdříve udělat všechno pro to, aby naše výstupy
zasedlo za jeden stůl se všemi.“
nebyly pro srandu. Během posledních
yy Lídr hnutí Na rovinu! Aleš Maty- let ta jednání a slovní výlevy některých
ášek zveřejnil uprostřed týdne také členů opozice byly skutečně nehorázné.
nabídku na uzavření koalice. Jak jste Mluvilo se o nás negativně po celém
ji vnímal?
kraji a já bych byl nerad, kdyby to takhle
„Po konci komunálních voleb jsme ne- pokračovalo i nadále. Věřím, že se všichni
vylučovali vůbec žádnou spolupráci, ale budeme chovat rozumně a nebudeme
nakonec jsme zhruba od pondělí nic lidem pro smích.“
jiného neřešili než koalici již zmíněných yy Po ustavujícím jednání zastupitelčtyř subjektů.“
stva v úterý 30. října se stanete novým
yy Co víme, tak koalice mohla být primátorem Prostějova. Znamená to
rozšířena ještě o další dva mandáty, tedy, jak jste předem deklaroval, že reúdajně jste rovněž oslovili ke koaliční zignujete na funkci náměstka hejtmaspolupráci KDU-ČSL...
na Olomouckého kraje?
„Ano, tady tato možnost byla! Já jsem „Funkce primátora města a náměstka
osobně hovořil jak s panem Kousalem, hejtmana prostě nejdou vykonávat dotak s paní Bartošovou. Určité názorové hromady. Ano, rezignuji na tento post,
shody tu byly, nakonec jsme se ale v nové ale zároveň bych si chtěl zachovat nějaké
koalici dohodli, touto cestou nepůjde- angažmá na úrovni Olomouckého kraje.
me. V každém případě bych ale chtěl říct, Vyjednávání o nějaké formě už probíže ve spoustě věcí jsme s lidovci ve shodě, há, ale určitě již nebudu dále působit na
takže rádi s nimi budeme spolupracovat úrovni náměstka.“

PROSTĚJOV Přestože nebyl lídrem
hnutí PéVéčko, a dokonce ho po sečtení hlasů v komunálních volbách na
kandidátce hnutí předstihla také Ivana Hemerková, ujme se nakonec Jiří
Pospíšil (na snímku) druhé nejvyšší
funkce v budoucí radniční koalici.
Stejně jako v roce 2010 se totiž stane
prvním náměstkem primátora. Podle
jeho slov z exkluzivního rozhovoru
pro Večerník tak došlo uvnitř PéVéčka k dohodě o rozdělení funkcí. Lídr
Jan Krchňavý bude jako náměstek
řídit školství v Prostějově, Ivana Hemerková zůstane pouhou zastupitelkou.
yy Jaký vy osobně máte pocit z povolebního vyjednávání? S kým vším
PéVéčko vůbec jednalo o budoucím
uspořádání zastupitelstva?
„Musím říci, že pocit mám velmi dobrý.
Vyjednávání se nesla v klidném přátelském duchu, bez žádných velkých konfliktů. Byla konstruktivní. Myslím, že
vítěz voleb vedl jednání velmi dobře. My
jako třetí v pořadí jsme jednali s vítězem
voleb, který tato jednání inicioval. V tomto směru musím říci, že vše probíhalo
absolutně bezkonfliktně. Prostě jsme
respektovali vítěze voleb a s ním jsme se
snažili najít názorové shody na fungování
budoucí koalice.“
yy Považujete novou čtyřkoalici za
opravdu silnou a myslíte si, že všechny čtyři subjekty potáhnou takzvaně
za jeden provaz?
„Jestliže jsme se dohodli na společné koalici, tak počítám s tím, že všechny strany
čtyřkoalice budou dodržovat koaliční
smlouvu a nebudou vymýšlet důvody,

proč by něco nešlo. Vždyť tato koalice
by s dvaceti mandáty měla být pevnou
a jednotnou. PéVéčko vždy koaliční
dohody dodržovalo. Po celé předchozí
období jsme byli spolehlivým koaličním
partnerem.“
yy Podle našich informací byla ve hře
i KDU-ČSL. Proč sešlo z jejího působení v koalici?
„Ano, o této variantě širší koalice se uvažovalo, ale na závěr padlo rozhodnutí
o uzavření čtyřkoalice. Neznamená to, že
bychom nechtěli s KDU-ČSL spolupracovat. Zájmem této koalice je spolupracovat se všemi politickými subjekty a rozumnými zastupiteli, a k těm bezesporu
kolegové z KDU-ČSL patří.“
yy Vnímal jste nabídky hnutí Na rovinu!, které prostřednictvím Aleše Matyáška rovněž nabízelo možnou spolupráci
a uzavření koalice?
„Nevnímal, protože našemu hnutí nebyla určena. PéVéčko nepatří do okruhu
zájmů tohoto politického uskupení.
A mými ústy jsme řekli, že v žádném
případě nepůjdeme do koalice s hnutími
Na rovinu! a se Změnou pro Prostějov.
Důvody jsou jasné. Chování a jednání
většiny jedinců působících v těchto politických uskupeních během předchozího
volebního období a během volební kampaně byla pro PéVéčko signálem, že tady
by spolupráce nemohla fungovat. My
jsme pracovali pro město a vedli pozitivní
kampaň. Oni se s námi snažili pořád jen
hádat, ne diskutovat.“
yy Podle všeho byste se měl stát prvním náměstkem primátora. Co budete mít na starost a jak se na novou
funkci těšíte?
„Jako předchozí dvě volební období
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budu mít na starost správu majetku města a komunální služby. Funkce prvního
náměstka už jsem zastával v letech 2010
až 2014, takže pro mě je to vlastně staronová role.“
yy V žebříčku jste „přeskočil“ lídra
kandidátky Jana Krchňavého, a dokonce také Ivanu Hemerkovou, které
dali voliči rovněž víc hlasů než vám.
Jak to?
„Takhle jsme se s Honzou Krchňavým
a Ivou Hemerkovou dohodli a samozřejmě roli v tom hrály i zkušenosti z předchozích osmi let působení na radnici.“
yy Je pravda, že v PéVéčku uvažujete
i o výměně doktora Baláka za jiného
zastupitele? A případně za koho?
„Takhle to u nás nefunguje. Každý zvolený zastupitel za hnutí PéVéčko si sám
rozhodne, zda si mandát zastupitele
ponechá. Vím, že doktor Balák se ujme
svého mandátu tak, jako ostatní zvolení
zastupitelé za hnutí PéVéčko.“
yy Věříte, že během příštích čtyř let
budou jednání zastupitelstva klidnější?
„Chtěl bych tomu věřit, ale myslím si,
na základě zkušeností s některými zvolenými zastupiteli, kteří v zastupitelstvu
seděli již předchozí čtyři roky, tomu tak
nebude...“

„Nevidím jinou možnost, pokud ve vedení
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nové koalice Milada Sokolová
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(ODS a nezávislé osobnosti města Prostějova)
PROSTĚJOV V komunální politice není vůbec žádným nováčkem a ve veřejném životě už
vůbec ne. Ovšem nyní si bude
muset lídryně kandidátky ODS
a nezávislých osobností města
Prostějova zvykat na zcela novou
a jinou pozici. Podle informací
Večerníku se Milada Sokolová
(na snímku) stane náměstkyní
primátora pro kulturu a životní
prostředí! Také ona během uplynulého víkendu poskytla Večerníku exkluzivní rozhovor.
yy Jak probíhalo vyjednávání
v samotné ODS o dalším fungování této strany v prostějovském
zastupitelstvu?
„Určili jsme si vyjednávací tým
a dali mu zadání, aby jednal se všemi stranami s výjimkou KSČM
a SPD-Tomio Okamura, protože
s nimi koalice nevytváříme. Naši
vyjednavači se následně setkali se
všemi ostatními volebními uskupeními.“
yy Kdy se nakonec u vás překlonila miska vah k tomu, že s hnutím ANO 2011 a dalšími dvěma
subjekty dojde k uzavření radniční koalice?
„O tom, že budeme vyjednávat
podmínky této koalice, rozhodl ve
středu večer sněm prostějovské organizace ODS, na kterém byli nejen
členové naší strany, ale také nestraníci kandidující s námi na společné
kandidátce. Určili jsme si, co bude-

me prosazovat a za jakých podmínek do koalice případně vstoupíme.
Jednání s budoucími koaličními
partnery byla potom dokončena
v pátek odpoledne.“
yy Jaký vy osobně máte pocit
z nově vytvořené koalice?
„Věřím, že spojení dvou dosud opozičních stran a dvou uskupení, která
poslední čtyři roky Prostějovu vládla, přinese potřebnou změnu. Nevidím žádnou jinou možnost, která
by mohla získat v zastupitelstvu
většinu, pokud nemají na místech
v čele města zůstat komunisté...“
yy Podle našich informací máte
být novou náměstkyní primátora
pro kulturu a životní prostředí.
Jak se těšíte na tuto práci?
„Koaliční smlouva bude podepsána
až v pondělí. Pokud bych byla nakonec nominována na post, o kterém
hovoříte, byla by to pro mne určitě
výzva. Roky se oběma oblastem věnuji prostřednictvím Okrašlovacího spolku města Prostějova a mám,
věřím, dostatek postřehů a nápadů,
jak obě oblasti posunout ještě dále.“
yy Dojde u vás k omezení některých činností, které jste dosud
v běžném životě vykonávala?
Mám na mysli charitativní, společenské či kulturní akce....
„To jistě ne, to si snad vůbec nedokážu představit! Akce Okrašlovacího spolku poběží dále. Ty jsem také
dosud vykonávala ve volném čase
mimo dobu, kterou jsem věnovala
své profesi.“

PROSTĚJOV Lídryně kandidátky ČSSD Alena Rašková (na
snímku) zastávala funkci primátorky Statutárního města Prostějova od října 2015, kdy ve funkci
nahradila rezignujícího Miroslava Pišťáka. Po třech letech v roli
první ženy se nyní musí po krachu
sociálních demokratů v komunálních volbách spokojit s funkcí náměstkyně pro dopravu a sociální
oblast. Nejde ostatně do neznáma, přesně tuto pozici vykonávala
předtím, než se stala primátorkou.

Foto: Michal Kadlec

yy Podle některých zdrojů prostějovská ODS uvažovala o výměně Jana Zatloukala na postu
zastupitele. Dojde k tomu? A z jakého důvodu?
„V předvolební i povolební době
jsem narazila na řadu ‚zaručených‘
zpráv, které vůbec neodpovídaly realitě. Tahle bezpochyby patří
mezi ně. ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějova o žádné výměně
zastupitelů neuvažují a ani si ji nepřejí. Ono to totiž ani nejde a my
navíc rádi respektujeme vůli Prostějovanů a jejich rozhodnutí, koho
do zastupitelstva vybrali.“

yy Už přebolela velká ztráta ČSSD
v komunálních volbách?
„Zklamání to bylo velké, ale je pouze na nás, abychom si ztrátu šesti
mandátů v zastupitelstvu zanalyzovali a udělali něco jinak. Ale i nadále
chceme pracovat pro blaho našich
občanů, i z tohoto důvodu jsme tedy
přijali nabídku od vítěze voleb na
členství v koalici.“
yy Jaké bylo vyjednávání s hnutím
ANO 2011?
„Velice korektní. Za sebe musím říct,
že na koaliční spolupráci se velice
těším, protože mezi našimi novými partnery jsou rozumní lidé, kteří
chtějí pro Prostějov udělat spoustu
podobných věcí, které jsou i naším cílem. Navíc jsem ráda, že jednání byla
rychlá a po ustavujícím zastupitelstvu
se už můžeme rychle pustit do práce.“
yy Je pravda, že koalici čtyř stran
a hnutí mohli ještě doplnit lidovci?

„Nerada bych v tuto chvíli prozrazovala něco před oficiální pondělní tiskovou konferencí nově
vytvořené koalice. Řeknu
to tedy jen krátce. Ano, lidovci byli osloveni, ovšem
v jejich řadách se ukázala
velká nejednotnost. Je to
škoda, koalice tak mohla
být ještě silnější, mohla
mít dvaadvacet mandátů
v zastupitelstvu...“
yy Večerník už zná složení rady města a také posty náměstků. Vy se máte vrátit do funkce náměstkyně pro dopravu a sociální
oblast. Je tomu tak?
„Znovu předbíháme oficiální tiskové konferenci. Ale když se ptáte
přímo, logicky se tato funkce pro mě
nabízí.“ (pousměje se)
yy Vnímala ČSSD nabídku hnutí
Na rovinu!? Uprostřed týdne Aleš
Matyášek rovněž nabízel možné
sestavení koalice a rozdával posty
na radnici...
„Sociální demokracie hned po zveřejnění výsledků voleb jasně řekla,
že vzhledem k tomu, jaká až nepřátelská atmosféra vládla ze strany lidí
okolo pana Matyáška v minulém
zastupitelstvu, nebudeme spolupracovat v rámci jakékoliv koalice ani
s hnutím Na rovinu!, ani se Změnou
pro Prostějov. Mnohé výroky členů
těchto hnutí v posledních čtyřech
letech skutečně překročily únosnou
mez. Podali na nás desítky udání či
trestních oznámení. A teď bychom
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s nimi měli sedět na jedné lodi? Nezlobte se, to ani náhodou!“
yy Takže jste s nimi vůbec nejednala?
„Ne! Sociální demokracie vyjednávala pouze s vítězem voleb a dalšími
dvěma novými koaličními partnery.“
yy Myslíte si, že nová koalice bude
dostatečně silná a nedojde mezi
čtyřmi partnery k nějakým nedorozuměním?
„Během čtyř let samozřejmě mohou nastat okamžiky, kdy nebudeme v názorech jednotní, mohou
vzniknout rozpory. Nejsme přece
všichni z jednoho vajíčka! Jsem ale
přesvědčena, že všech dvacet koaličních zastupitelů jsou velice rozumní a komunikativní lidé a vždy
budeme hledat kompromisy. Navíc
jsme se při vyjednávání o radniční
koalici všechny čtyři subjekty shodly
na tom, že v zastupitelstvu chceme
spolupracovat i s rozumnými opozičními zastupiteli napříč politickým
spektrem.“
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senátní volby

„DOUFALA JSEM, ŽE VYHRAJI. A HODNĚ!“

Jitka Chalánková řídila oslavu, šampaňské teklo proudem

yy Jaké jsou vaše bezprostřední
pocity po vítězství?
„Tak určitě převládá obrovská radost.
Chtěla bych poděkovat všem voličům, ale i dalším protikandidátům
z prvního kola, kteří svým voličům
doporučili, aby dali v kole druhém
hlas právě mně. Takže se nakonec
podařilo, že tyto obě cesty se spojily
v můj prospěch. A abych nezapomněla, moje poděkování patří také
celé mé rodině a hlavně manželovi.“
yy Řekněte upřímně, čekala jste
vítězství?
„Určitě jsem doufala, že druhé kolo
vyhraji. A přiznám se, že jsem doufala hodně!“
yy Vy jste podle všeho získala pro
druhé kolo senátních voleb i voliče z malých obcí. Čím si to vysvětlujete?
„Je to jistě zajímavý úkaz, který zřejmě rozeberou politologové a analytici. Může to ale také souviset s tím,
že první kolo senátních voleb bylo
spojeno s těmi komunálními a tak
i v těch nejmenších obcích mohli bodovat moji protikandidáti. Já

vvkládali do schránek či je rozdávali politiků, kteří to občanům této rellidem na ulicích.“
publiky tvrdí. Já bych tedy v příšyy Přesto byla ve druhém kole tích šesti letech nejen svým voličům
k
katastrofálně nízká volební účast.
„„To je pravda, ale je to čistě věc občannů. Mě na tom mrzí i něco jiného...“
yy Povídejte.
„„Lidé totiž věří různým vzkazům,
žže Senát je zbytečný,
ccož není vůbec
ppravda. A je to
naprostá nezodn
ale na začátku své kampaně sbírala povědnost těch
podpisy, abych vůbec mohla kandidovat, i v nejrůznějších vesnicích, takže si mě lidé zapamatovali
a mohli mi právě teď dát svůj rozhodující hlas. A navíc jsem i po celý
uplynulý týden pokračovala v kontaktní kampani, objela jsem všechny obce a nic neponechala náhodě.“
yy Byl to pro vás hektický týden
po prvním kole?
„Šlo o mimořádně náročné dny!
Jednalo se o velice krátkou dobu,
kterou jsem však beze zbytku chtěla využít. Hlavně mi šlo o to, abych
občany Prostějovska, Tovačovska
a Kojetínska upozornila na fakt, že
vůbec nějaké druhé kolo je a oni
šli volit. Víte, připadla mi podivně
ta nevědomost lidí, že se koná ještě nějaké to kolo senátních voleb.
Nevím, čím to je, ale ukazuje to
zřejmě na fakt, že mnohé voliče
Senát vůbec nezajímá. To bylo pro
mě během uplynulých dní asi nejvíce stresující. Měli jsme připravenou spoustu letáčků se zvýrazněFoto: Michal Kadlec
ním data druhého kola, které jsme

svou prací ráda dokázala, že Senát chvílí rovněž hovořila, telefonovala
je velice důležitou a potřebnou sou- mi. Osobně si velice vážím a oceňuji
částí ústavního pořádku této země. všechny kandidáty, kteří se letošních
senátních voleb zúčastnili. I paní Sekaninové jsem poděkovala za velice
korektní kampaň a soupeření.“
yy Právě vaše soupeřka přičítá
svoji prohru také zoufalé situaci
uvnitř ČSSD. Co vy na to?
„To je stav dnešních politických
stran... Všechny se musejí kultivovat
a stát si za svými idejemi, na jejichž
základech vznikly. A největším nebezpečím právě pro ČSSD je to, že
se dovnitř této strany dostaly určité
Senát může brzdit směry, které nejsou původnímu zači zpomalovat některé měření levicové strany nakloněny.
nesprávně nastavené zákony. A druhou věcí je dominantní postaA je to místo, které může iniciovat vení hnutí ANO 2011 na nejvyšší
spoustu nových a potřebných zá- politické scéně.“
konů. To bych si hrozně moc přála, yy Víte, co vás nyní z pohledu
aby lidé pochopili.“
nové senátorky čeká? Kdy plánuyy TOP 09 vás před volbami od- jete stěhování do Prahy?
mítla jako svoji kandidátku, zvo- „Nějaké moje soustředění na pobyt
lila jste tedy cestu nezávislosti. v Praze je asi otázkou několika málo
Teď je jasné, že to někdejší vládní příštích dní. Nejdříve musím zjistit,
strana s vámi sportovně řečeno jak to má všechno fungovat, kdy se
prokaučovala...
mám dostavit do Senátu a podob„To už nikterak neřeším, protože ně. Podle toho se zařídím se svým
jsem tento okamžik zcela vymazala soukromím, stejně tak i moje rodiz paměti!“
na. Přiznám se, že nějakou možnost
yy Cítíte přesto nyní směrem pronájmu bytu v Praze už mám, tak
k TOP 09 nějaké zadostiučinění? uvidíme.“
„Nezlobte se, TOP 09 nechci vůbec yy Jak nyní proběhne oslava vašekomentovat. A o žádném zadostiuči- ho vítězství?
nění vůbec nepřemýšlím.“
„Ta už probíhá! (směje se) Je sice teyy Večerník chvíli před vámi prve odpoledne, ale já věřím, že se
hovořil s Boženou Sekaninovou protáhne až do pozdního večera.
a posílá vám gratulaci...
Napětí už opadlo, takže šampaňské
„S paní Sekaninovou jsem před zřejmě poteče proudem!“

Že mě TOP 09 vyškrtla, už nikterak
neřeším,,p
protože jsem tento okamžik
zcela vymazala z paměti! O žádném
zzadostiučinění
adostiučinění vůbec
vů nepřemýšlím....

18101411177

PROSTĚJOV Tohle se opravdu nečekalo, o to více ve volebním
štábu prostějovské lékařky Jitky Chalánkové rostla spotřeba
šampaňského! Nezávislá kandidátka totiž ve druhém kole
senátních voleb naprosto překvapivě, ale zcela přesvědčivě
porazila favoritku finálového klání o post senátorky Boženu
Sekaninovou (ČSSD). Jitka Chalánková se tak po roce odmlky
znovu vrací do vrcholné politiky a chce, aby její hlas byl hodně
slyšet. V exkluzivním rozhovoru pro Večerník přiznala, že těsně
po sečtení hlasů voličů jí zavolala sama Božena Sekaninová
s gratulací.
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ZABIJÁK TAXIS
TREFA D ERNÉHO
ZASTAVIL OBA
Adam Širůček
je mistrem světa POPELKOVY KON
v malém fotbalu

SMRT!

Foto: archiv A. Šir/ka

JIŘÍ MOŽNÝ
PRAHA Česká republika zcela vládne malému fotbalu.
Krátce po triumfu seniorské reprezentace na evropském
šampionátu v Kyjevě a rok po jejím prvenství na mistrovství světa v Tunisku dobyla absolutní vrchol i jednadvacítka.
Úřadující mistři Evropy se předminulý týden stali v Praze
také historicky prvními mistry světa a k jejich triumfu přispěl v hale na Chodově i Adam Širůček,
toho času tahoun Sokola Konice v I.A třídě
Olomouckého krajského fotbalového svatte
zu. „Je to paráda! Velký zážitek a v tuto chvíli
na
strop v mém fotbalovém životě. A také oslastran
vy byly velké, oslavili jsme to hezky počesC9
ku,“ usmíval se dvaadvacetiletý špílmachr.

SONDA
JIÍHO
MOŽNÉHO

„BÝVÁM
PROTIVNÝ“
ƔƔ Druhý díl exkluzivního
interview s prostějovským kulturisstrana 4
tou Jiřím Procházkou

VENKRBEC
V EXTRALIZE

Stáj Stanislava Popelky přivezla
z Pardubic dvě vítězství,
přesto byl návrat hodně smutný...
Vicody v sedle s Josefem Bartošem skoil na Taxisov píkopu velice nízko a to ho stálo život.

ƔƔ Kapitán prostějovských hokejistů vypomáhá extraligovým
Pardubicím, kterým přinesl štěstí
strana 11
Foto: TK

Martin ZAORAL
PARDUBICE, HVOZD Dostihový sport je nepochybně krásný, umí však být i velice
krutý. Obě strany téže mince si v neděli pořádně zblízka prohlédl uznávaný trenér
Stanislav Popelka. Zatímco dva koně z jeho stáje Na Srdéčku u Hvozdu triumfovali v rámcových dostizích nedělního dostihové odpoledne v Pardubicích, do cíle
nejtěžšího kontinentálního dostihu se nakonec nepodíval ani jeden z jeho dvou
svěřenců. Zastavil je obávaný Taxisův příkop, po ošklivém kotrmelci zde dokonce
vyhasl život nadějného devítiletého Vicodyho...

ƔƔ BK Olomoucko zvládl televizní
zápas proti USK Praha a přerušil séstrana 14
rii dvou porážek

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 15

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

ZLATÍ FOTBALOVÍ HOŠI

NOVÁ VÝZVA PRO FANS

NHL OP T BAVÍ

Mužské fotbalové „áčko“ sice dokázalo o víkendu porazit Slováky
a postaralo se o vítězný debut trenéra Šilhavého na jeho lavičce, jinak ovšem v posledních měsících
a letech dělá fanouškům i sobě
pramálo radosti a spíše se stává terčem nespočtu jízlivých poznámek
a kritických ohlasů. Naproti tomu
české výběry v malém fotbalu se
nacházejí na zcela opačném konci
hodnoticí škály a radost pohledět.
Jak na výběr dospělých, který někdy vydrtí a jindy vybojuje důležité bitvy proti soupeřům ze všech
koutů Evropy i světa, totéž pak platí pro jeho mládežnickou základnu v podobě jednadvacítky. Ať se
hraje jakýkoliv šampionát, právě
Češi patří mezi největší aspiranty
na zlato a v posledních letech tuto
svou roli bezezbytku potvrzují.
A nás může těšit, že jsou u toho
i hráči s vazbami na zdejší region.
„Áčko“ táhne člen prostějovského eskáčka Jan Koudelka, mladíky pak opora konického Sokola
Adam Širůček. Nehraje roli, že
jednou jde o druhou ligu a podruhé o krajskou I.A třídu, oba
shodně patří mezi základní pilíře
národního mužstva.

V poslední dekádě nebylo víceméně pochyb o tom, kdo obsadí
nejvyšší pozici v konečném pořadí
nejvyšší tuzemské volejbalové lize
žen. Prostějovský tým disponoval
natolik nabitým kádrem s ambicemi prosadit se i na evropském poli,
že pro něj domácí soutěž víceméně představovala jen herní trénink
a až na jednu napínavou finálovou
sérii s Olomoucí si Hanačky s poklidem dokráčely pro mistrovský
titul. A jelikož mají sportovní
příznivci rádi překvapení a jejich
sympatie často patří tomu slabšímu v pomyslném střetnutí Davida
s Goliášem, tak i na tomto poli se
mohla projevovat dlouhodobá
nadvláda fanděním ostatním celkům, zejména s přihlédnutím, že
šlo na české poměry o All-Star tým
tvořený hráčkami ze všech koutů
světa. Poměry se ale změnily, hlavní hvězdy odešly a nastává hubenější období, v němž se mimo jiné
skýtá více možností dosud ne tak
známým jménům či odchovankyním, které tu za uplynulých deset
let vyrostly. I pro fanoušky tak
nastává nová éra. Už nemohou automaticky očekávat jen výhry, o to
víc je ale bitvy mohou bavit.

Před necelými dvěma týdny začala
v pořadí sto druhá sezóna NHL,
hokejový ročník 2018/2019 je
tak už opravdu v plném proudu
a při vší úctě ke všem kontinentálním soutěžím se opět můžeme
těšit z utkání té nejkvalitnější ligy
světa. A hned od počátku je čím
se kochat. Kanadské týmy už čtvrt
století čekají na zisk Stanley Cupu
a v letošní sezóně se hodně čeká
od Toronta, které i díky Johnu
Tavaresovi vtrhlo do zápasů ve velkém stylu. Washingtonu se zatím
vyhýbají úvodní peripetie úřadujících vítězů, naopak druhý finalista
z Las Vegas se značně trápí. V českém podání už mezi hráči marně
hledáme Jardu Jágra, i bez něj je ale
komu fandit. Kuba Voráček i díky
pěti bodům proti Ottawě válí, zejména střelecky se daří rovněž Davidu Pastrňákovi v dresu Bostonu,
body nečekaně sbírá i Radko Gudas a debut si odbyli Filip Hronek
či Libor Šulák. A hlavně padají
góly. Otázkou je sice budoucnost
výstroje vzhledem k stížnostem
brankářů na modřiny, zatím ale její
letní zúžení platí a projevuje se to
víc než dost. Průměr činí více než
šest gólů na zápas.

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

CENNÁ
VÝHRA

Pojďme společně
porazit Vítkovice!

PROSTĚJOV Vítkovice jsou nejčastějším soupeřem Prostějova posledních několik sezón. Oba týmy se
potkávaly na různých kolbištích, třetiligových, druholigových i v přátelských
utkáních. A bilance pro Hanáky příznivá rozhodně není!
První sezónou v novodobé historii eskáčka, kdy oba týmy hrály stejnou soutěž, byla ta první „postupová“ v letech 2015/2016. Vítkovice tehdy jako nováček postoupily z divize a netajily se dalšími postupovými ambicemi. Ty jim
zchladilo eskáčko na podzim, když na úvodní branku domácích odpověděl
z penalty Kroupa a Machálek v druhé půli zvrátil vítězství na prostějovskou
stranu. To bylo ale všechno. Na jaře bylo třeba přiblížit ve vzájemném duelu
postup, jenže i Ostraváci slavili venku výhru, dokonce stejným poměrem 2:1.
V následujícím druholigovém ročníku eskáčko tahalo za výrazně kratší konec. Na podzim ve Vítkovicích podlehlo po opačném vývoji domácím 1:2,
když úvodní branku vstřelil Štrombach z penalty. V posledním utkání sezóny
pak Vítkovice, které ještě hrály o záchranu, rozložily odevzdané eskáčko do
poločasu výsledkem 0:3.
Oba týmy se potkaly znovu až v přípravě na aktuální sezónu, kdy ve Slatinicích prohráli Hanáci 0:1 gólem Mišinského. Porážek už tedy bylo dost. Na
domácím stadionu je třeba Vítkovice konečně porazit a také získat tři body.
Dva dobré důvody přijít fotbalisty podpořit v hojném počtu!
(tok)

vs.

ZPRAVODAJSTVÍ Z TÁBORA ESKÁČKA
NAJDETE NA STRANĚ 5 TÉTO KNIHY

➢

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 12. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „A“ – 12. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 12. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 12. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 12. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
SK SULKO ZÁBŘEH
SOBOTA 20.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

SOKOL KONICE
TJ SOKOL TROUBELICE
NEDĚLE 21.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL OTASLAVICE
SOBOTA 20.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL ÚSTÍ „B“
NEDĚLE 21.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

FK NĚMČICE NAD HANOU
HANÁ PROSTĚJOV
NEDĚLE 21.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích
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ale tiebreak holky odbojovaly.“




-  . ! )/  4! 78 
4!$ 4 !& ' 49!
; & / 4!')   
 Q M7 <$' =!>$ 
!')< ? 
7 M) + ) +') @'<

  

strana C12

Foto: Marek Sonnevend

FOTBAL
FORTUNA NÁRODNÍ LIGA
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Turnaj čtyřher ovládl Kozel s Jančíkem

PROSTĚJOV Na druhém ročníku tenisového Memoriálu Petra Langra bojovalo na kurtech prostějovského
tenisového klubu o vítězství devatenáct párů. Dvojice o postup do vyřazovací části hrály v základních skupinách, které vyprofilovaly největší favority. Do semifinále postoupili hned tři vítězové základních skupin.
V úvodních utkáních o postup do finále dvojice Kozel - Jančík porazila pár Reichstadter - Petr těsně 7:6, ve druhé
části pavouka se radoval Kadlec se Sehnalem. Rovněž finále nabídlo vyrovnanou partii, kterou rozhodla až dvanáctá
hra. V ní získal pár Kozel s Jančíkem servis soupeřů a získal vítěznou trofej.
(lv)
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výsledkový servis / sport

Plíškovou ve finále zlomil prohraný set

TCHIEN-ŤIN, PROSTĚJOV
Třetí titul v sezóně těsně unikl
hráčce TK Agrofert Prostějov
Karolíně Plíškové na turnaji
v čínském Tchien-ťinu. Ve finále nestačila na Francouzku
Caroline Garciaovou, která získala šestý titul v kariéře. Česká
tenistka přes porážku drží osmou příčku v sezónním žebříčku a bojuje o start na Turnaji
mistryň. „Předpokládala jsem,
že se o Singapur bude hrát až
do posledního turnaje sezóny.
To se potvrdilo,“ řekla již před
turnajem Plíšková.
V Číně na cestě do finále ztratila
pouhé dva sety a také posledním
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1.SK Prostějov umožnil starším žákům

soustředění v Chorvatsku
 #

"    "  Q ")

PROMAJNA/PROSTĚJOV Ročníky U14 a U15 se na závěr léta ohřály
na prosluněné pláži v chorvatské
Promajně. Ačkoliv prostředí vybízelo spíše k vodním radovánkám,
vše se víceméně točilo kolem nejpopulárnějšího kolektivního sportu
na světě, tedy kopané. Oba ročníky
se v týdenním programu shodně
třikrát utkaly se svými chorvatskými
vrstevníky, úspěšnější byli starší hoši.
Vrcholem soustředění bylo zhlédnutí tzv. „Věčného derby“ mezi celky
Hajduk Split a Dinamo Záhřeb.
Do jižní Dalmácie se na čtyři desítky
fotbalových nadšenců vydaly v sobotu
dvaadvacátého září. Po nočním přesunu a ranním průjezdu pohořím Biokovo ukázalo slunce svou pravou tvář.
Čistý vzduch, pohled na krásné hory,
zelené borovice, olivové háje a vinohrady táhnoucí se až k bílému pobřeží
mírného promajnského zálivu, to vše
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utkání nezačala špatně. Ve vyrovnané koncovce první sady měla dokonce jeden setbol, zkrácenou hru
však zvládla se štěstím Francouzka
a pak už dominovala. Rychle získala
vedení 5:0 a dotáhla utkání k vítězství.
„První set rozhodl. Prohraný tie-break mě rozhodil. Nedokázala jsem se
dostat zpátky do hry, soupeřce narostly křídla. Nebylo se čeho chytit.
Druhá sada byla naprosto v její režii,“
uznala Plíšková.
V boji o Turnaj mistryň má na
devátou Nizozemku Kiki Bertensovou náskok 130 bodů. O složení
osmičky hráček definitivně rozhodne turnaj v Moskvě.
(lv)
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se mísilo s vůní křišťálově čistého moře.
A nebylo nikoho, kdo by se v této průzračné vodě ihned nezchladil a během
týdenního pobytu ještě několikrát.
„Abychom mohli na soustředění odcestovat, přeložili jsme si mistrovské
utkání s Opavou a s Brnem si jej již
před termínem předehráli. Svaz nám
toto umožnil a díky tomu jsme měli
dva volné víkendy, které jsme využili
na tuto cestu. Hlavně jsme chtěli kluky
za jejich práci, vůli a snahu, kterou prokazují nejen na trénincích, odměnit.
Stejně tak i trenéry za jejich vytrvalost,
píli a výchovu hráčů,“ objasnil šéftrenér
mládeže Martin Neoral.
Zaplněný program byl především
přizpůsoben ostrým zápasům, které
ročník U14 sehrál nejprve s týmem
Radnički NK Split, na nějž nestačil
v poměru 1:5, aby se jejich starší spoluhráči radovali z vítězství 3:2 se stejným
soupeřem. Na mladší z ročníků dále
čekalo utkání v nádherném prostředí
Imotski, které je známé svými středověkými pevnostmi na útesech Modrého
jezera. Na stadionu s kapacitou čtyř tisíc
diváků, vytesaném do skály, uhráli svěřenci Aleše Rusa a Tomáše Vincourka
bezbrankovou remízu. O den později
se na stejném místě dvakrát prosadili
hráči U15, aby ani jednou neinkasovali a připsali si tak své druhé vítězství.
O den dříve však svěřenci Martina
Neorala a Adama Pospíšila ztratili výhru těsně před závěrečným hvizdem
v souboji s RNK Zmaj Makarska. I tak
ale po remíze 3:3 si odváží lichotivou
bilanci a především plno fotbalových
zkušeností. Posledním srovnáním
s hrou vicemistrů světa bylo pro ročník
U14 utkání na úpatí masivu Biokovo
a jadranského pobřeží. NK Urania Baška Voda byla pro hráče prostějovského

Foto: archiv klubu

SK však snadným protivníkem. Vysoká
výhra 5:0 byla pro chorvatské mladíky
ještě milosrdným výsledkem.
„Soustředění se velice vydařilo, získali
jsme mnoho nových zkušeností. Po
sportovní stránce to pro nás mělo opravdu velký efekt, kluci se setkali s jiným
fotbalovým projevem a v mezinárodním
měřítku se rozhodně neztratili. Dalším
důležitým bodem byla i kulturně-poznávací složka, kdy jsme poznali mnoho
krásných a významných míst,“ zhodnotil
soustředění trenér U15 Martin Neoral.
Mimo již zmíněných fotbalových klání
se pětatřicítka starších žáků vydala podél
pobřeží do sedm kilometrů vzdálené
Makarské, dále navštívila kráterová jezera
poblíž městečka Imotski, či na raftech sjela řeku Cetinu v Dinárském pohoří, kde
se natáčelo několik záběrů nejznámější
westernovky pro mladé Vinnetou. Prohlídka útrob prvoligového fotbalového
stadionu, jehož klub vznikl v pražském
pivovaru U Fleků, HNK Hajduk Split,
byla jen malou ochutnávkou vlastního
utkání proti největšímu rivalovi z hlavního města, které bylo vrcholem soustředění. Utkání Hajduk Split – Dinamo
Záhřeb sice skončilo bez branek, i tak
atmosféra byla elektrizující a nezapomenutelná. Stejně jako celé soustředění
ročníků U14 a U15, které by si nejraději
všichni zúčastnění o několik dnů prodloužili.
„Velké díky patří samozřejmě vedení
klubu 1.SK Prostějov, dále vedení partnerské školy ZŠ v ulici E. Valenty a v neposlední řadě rodičům za projevenou
finanční podporu a možnost zúčastnit se
vůbec takového soustředění. Všem mnohokrát děkujeme a věříme, že se i v budoucnu budeme moci zúčastnit dalších
soustředění do zahraničí,“ neskrýval spokojenost Martin Neoral.
(tok)
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yy Čeho všeho jste se kvůli posilování musel vzdát?
„Nemyslím si, že to byly věci, co
bych k životu nezbytně potřeboval.
Prostě jsem se přestal flákat po barech a pít alkohol. Z jídelníčku jsem
striktně vyřadil věci, co tam nepatří.
To zas tak těžké nebylo.“ (úsměv)
yy A co těžké bylo?
„Přišel jsem o to, co považuji spolu
se zdravím za to nejcennější. Tedy
o svoji lásku. Člověk jako já, který si
jde za svým cílem, může na ostatní
působit jako sobec. Nelze se jim úplně divit. A to i přesto, že se jinak snažím pro druhé ve svém životě udělat
maximum a snesl bych jim modré z
nebe. Málokdo však mou cestu a životní styl zvládne.“
yy Co přesně vaší přítelkyni vadilo?
„Snažila se mě vždy podporovat,
co to šlo. Ale někdy to bylo pro ni
opravdu těžké. Před závody mám
totiž v hlavě pouze vidinu svého cíle
a jdu si neúprosně za ním. Jsem neustále protivný, neboť se v podstatě
nenajím, nebo se trošku najím, ale
jde o potraviny, po kterých je rychle hlad. Z tréninků chodím na smrt
unavený a jsem rád, když mohu od-

Martin
ZAORAL

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Jak jste mohli poznat z první části našeho interview,
které jsme zveřejnili v minulém vydání, Jiří Procházka (na snímku) je
člověk, který má své cíle jasně stanovené a dokáže za nimi jít s neobyčejnou tvrdošíjností. V pokračování rozhovoru s tímto úspěšným
kulturistou, který v konkurenci
nejlepších profesionálních Muscle
modelů z celého světa obsadil
v Las Vegas skvělé třetí místo, přišla řeč zejména na to, co vše musel
obětovat na cestě za úspěchem,
kolik času tráví tréninkem, čím se
stravuje a zda mu nevadí pózování
na veřejnosti. Ptali jsme se také,
jak je na tom s ostatními sporty a
jestli mu jeho svaly nepřekáží při
běhání, plavání či jízdě na kole.
„Pokud vydrží zdraví, tak budu
chodit cvičit snad i jako dědeček,“
přiznal v závěru našeho povídání
Procházka.

➢ z minulého vydání

yy Co tedy jíte?
„Hovězí, kuřecí a krůtí maso, rýži,
brambory, ovesné vločky, celozrnné
těstoviny, vejce, tvarohy, všechny
druhy zeleniny, ořechy či ovoce, které však není vhodné při dietě. Tohle
je takový základ. Vaří mi to pro mě
můj sponzor a já si pro jídlo jezdím
do Brna. Všechny pokrmy jsou připravované na páře, ve vodě či na grilu. Takhle se až na výjimky stravuji
prakticky celý rok.“
* Velkou roli při soutěžích hraje
pózování. Předváděl jste se vždy
hodně před zrcadlem?
„Tak u zrcadla jsem byl věčně už jako
kluk, protože jsem byl ten takový
ten šampón. (smích) Tehdy jsem ale
ještě neměl svaly, které bych mohl
předvádět. Teď už je to o něčem jiném, protože pózování na soutěži
je hodně posuzováno. Navíc už
mám co ukázat.“

či v různých klubech, závody
po celém světě, takže teď už to
problém pro mě není.“
yy Od loňského roku patříte
mezi profesionály. Co se tím
změnilo?
„Znamenalo to pro mě přestup
z amatérského tábora mezi ty
nejlepší z nejlepších na světě. Někomu se stát profesionálem trvá
celý život, nebo toho nedosáhne
vůbec. Mně to trvalo osm let. Dosáhl jsem tak jednoho z vrcholů v
tomto sportu. Za každé umístění nyní dostávám finanční
ohodnocení, což amatéři nemají.“

vat svalovou hmotu, nebo naopak
redukovat hmotnost, tak základem
je strava! Žádná pilulka vám sice
postavu nevyformuje, ale pokud je
vaše strava špatná, nepomůže vám
ani tvrdý trénink.“

yy Nebyl pro vás problém „vystavovat se“ na veřejnosti?
„Ze začátku ano. Na první soutěži
jsem byl opravdu nervózní, ale teď
už jsem si zvykl. Absolvoval jsem
už i exhibici pro Tomia Okamuru

yy Pokud vím, pracoval jste jako
číšník. Jak se vám dařilo zaměstnání skloubit s posilovnou?
„Mohu říct, že to moc nešlo. Člověk
se takřka nenají, protože stále běhá po
place a celkově je to taková nevděčná
a špatně placená práce. Osobně obdivuji ty, co ji dělají skutečně dobře.“
yy Nyní se živíte mimo jiné jako
osobní trenér a specialista na výživu. Je o tyto služby zájem?
„Já bych řekl, že zájem je, protože
fitness samo je v současné době čím
dál více populární. Sám pracuji jak se
závodníky, tak i s běžnými klienty, jako
jsou maminky či lidé, kteří prostě chtějí zhubnout. Ovšem není trenér jako
trenér a většinou vidím ve fit centrech
trenéry, kteří by sami trenéra potřebovali. (úsměv) Lidé by proto měli volit
pečlivě! “
yy Dá se nějak v lidech „probudit“ chuť do cvičení?
„To už je složitější. Člověk musí opravdu chtít se změnit a něco dokázat. Protože pokud sám chtít nebude, tak ho
to brzo přejde a bude to pro něj pouze
otročina a já otrokář. Je to na každém.
A hlavně je to o tom umět si to nastavit v hlavě a přepnout. Já mohu pouze
ukázat cestu a je jen na klientovi, zda se
po cestě vydá, nebo ne.“

Kritikům kulturistiky bych vzkázal:
mně přijde zase nepřirozené,
že je sedm z deseti lidí obézních
a nikdo s tím nic nedělá.
Třeba moje postava je ještě celkem
v normě. A pokud to někomu
přijde moc, je mi to jedno.
Dělám to pro sebe...

počívat. To potom znamená, že jsem
nepoužitelný na nějakou zábavu a
tak podobně. Také bývám opravdu
nesnesitelný až na zabití a ona to většinou odnesla. To mě mrzí. Ovšem
pokud žena zvládne tyhle těžké časy,
pak si může být jistá, že kulturisti
patří k nejvěrnějším partnerům.
Vůle, disciplína a další vlastnosti, bez
kterých nejde tenhle sport dělat, vás
naučí vážit si věcí a hlavně lidí.“
yy Kolik hodin týdně strávíte tréninkem?
„Před soutěžemi trénuji každý den
asi dvě hodiny. Trénink obsahuje
samo cvičení plus aktivity, u kterých
se zadýchám. Těsně před závodem
cvičím takhle i dvakrát denně. V období mimo sezónu spíš buduji svalovou hmotu a pracuji na kvalitě svalů.
To pak trénuji pouze pětkrát týdně
asi jednu a půl hodiny.“
yy Sportovní odvětví, kterému se
věnujete, není jen o tréninku, ale
hodně i o stravě. Jakým způsobem
si ji upravujete?
„Ano, strava v tomhle odvětví je devadesát procent úspěchu. Proto to
není pro každého, jelikož jen málokdo se dovede omezovat v jídle.
Ovšem ať už chceme budo-

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-

JIŘÍ PROCHÁZKA

vizitka

yy Co je podle vás důležité pro to, aby člověk
dosáhl svých cílů?
„Hlavně musí mít
ty cíle jasně stanovené. Určitě tedy
potřebujete cílevědomost a houževnatost, aby byl
člověk schopný
 $ 01 $#&,
snést neúspěch
i pád. Nesmíte
yy Jak vy sám překonáváte chvíle, nikdy nic vzdávat a stále na sobě
kdy se vám už nechce cvičit? Kdo pracovat a hledat způsoby i cesvám pomáhá?
ty, když to zrovna nejde. Říká se,
„Vždy si stanovím cíl, mám ho furt v že ‚ani hvězdy nemohou zářit bez
hlavě a jdu si neúprosně za ním. V tu temnoty‘. Ty špatné časy neboli ta
chvíli mě nic nezastaví. Navíc je to i temnota, je v cestě za naším cílem
moje práce. Postava mi zařizuje spon- důležitá, aby nám dala příležitost
zory a vydělává peníze. I když jsem zazářit.”
sebevíc unavený a nechce se mi, tak yy Jak dlouho byste se chtěl posise prostě ‚kousnu‘ a jdu. V podstatě je lování ještě věnovat?
to jen o mně. Nikdo mi nepomůže a „Co nejdéle to půjde. Pokud vydrží
nikdo to za mě neodcvičí.“
zdraví, tak budu chodit cvičit i snad
yy Co říkáte na námitky, že po- jako dědeček. (úsměv) Sice asi ne
stavy kulturistů jsou přehnaně tak aktivně jako teď, ale rád bych se
nepřirozené?
udržoval i na stará kolena. Ono cvi„Beru to jako názor. A na ten má každý čení, když vás chytne, tak je to láska
právo. Mně taky přijde nepřirozené, že na celý život. A já si ani nedovedu
je sedm z deseti lidí obézních a nikdo představit, že bych musel někdy úpls tím nic nedělá. Jinak za opravdový ně končit.“
extrém, co se kulturistiky týče, pova- yy Čeho byste ještě rád dosáhl?
žuji závodníky na Mistr Olympia. Ale „Rád bych si vybudoval jméno ve
třeba moje postava je podle mě ještě světě a také svoji vlastní značku. Na
celkem v normě. A pokud to někomu obojím již pracuji. Rovněž bych
přijde moc, je mi to jedno. Dělám to chtěl dát své rodině takový život,
pro sebe.“ (úsměv)
jaký já nikdy neměl a nemohl mít.“

yy Jak se vám s vašimi svaly běhá,
plave či jezdí na kole?
„Neběhám skoro vůbec. Na kole
taky nejezdím, od toho jsem si koupil auto. (smích) Musím se přiznat,
že kondici mám se svými sto dvaceti
kily trošku horší, protože mám spotřebu kyslíku do svalu za dva dospělé
chlapy. Na jiný sport tak čas nemám
a nechci také riskovat, že se u něj
zraním. To by mě mohlo vyřadit na
dost dlouho. Přitom kulturistika je to, co mě teď
živí.“

Prostějovský kulturista Jiří Procházka vypráví svoji cestu od číšníka k profesionálům
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lehly největšímu favoritovi z Olomouce
do třetice 1:3 (17, -21, -13, -18).
„Začali jsme výborně a plnili to, co jsme
si řekli. Tlačili na podání, dobře přihrávali i útočili. Soupeř si tady ale v průběhu
utkání zvykl, získal převahu a nakonec
to dopadlo tak, jak dopadlo,“ zklamaně
konstatoval trenér ambiciózního klubu
Martin Gerža. V kádru má kromě mladých hráček z někdejšího Fénixu i kvinteto zkušených, vysoce kvalitních matadorek (nahrávačka Soňa Nováková,
univerzálka Tereza Matuszková, blokařka Kristýna Boulová, smečařka Simona
Janečková, libero Markéta Chlumská),
ovšem velký potenciál se brněnskému
projektu zatím nedaří naplňovat.
„My dobře víme o tom, že Šelmy ještě
nezvítězily, dokonce ani nebodovaly
a tím víc budou chtít konečně vyhrát,
obzvláště na svém hřišti. Jejich motivace
zlomit výsledkové neúspěchy bude obrovská, my se na to jednoduše musíme
připravit. A počítat s tím. I jinak bychom
věděli, že jdeme do hodně těžkého zápasu v hale velmi kvalitního soupeře, který
disponuje pěti ostřílenými oporami. Na
druhou stranu musíme věřit ve vlastní
schopnosti našeho rovněž dobrého
mančaftu. Do utkání určitě půjdeme
s cílem porvat se o vítězství,“ ujistil prostějovský kouč Petráš.
(son)

    
od tøetího setu jsme
    

Celý zápas jsme si samy zkomplikovaly.“
 Přitom v úvodních dvou dějstvích jste odvedly špičkový výkon.
Souhlasíte?
„V prvních dvou setech tam z naší
strany byla kvalita, díky tomu probíhaly dost jednoznačně. Dařilo se
nám hrát to, co jsme měly. Jen škoda, že to nevydrželo déle, abychom
zvítězily 3:0.“

k některým přípravným, kdy jste
měly rovněž značné výpadky?
„Já si nemyslím, že by se tohle utkání podobalo přátelákům. Tam jsme
měly mnohem větší výpadky než
dnes, kdy ten herní propad vinou
vlastních chyb nebyl tak výrazný.
Olymp je kvalitní soupeř, kterého jsme dlouho držely pod sebou
a pak ho nechaly rozehrát, čehož
on využil.“

tiebreakem velké nervy?
„Ani ne. Spíš jsme byly nahecované,
že když už jsme zápas nechaly takhle
dojít do pěti setů, tak hodně chceme
ten poslední vyhrát.“
Díky čemu se to povedlo?
„Tiebreak už je vždycky buď, anebo,
kdo ho líp zvládne celkově. Nemyslím, že bychom něco vyloženě zlepšily,
hlavně jsme zabojovaly. Věděly jsme,
že protihráčky mají dobře pokrytou

1:3
FRÝDEK-MÍSTEK, PROSTĚJOV
Zatím každý zápas prostějovských
volejbalistek v letošní sezóně je úplně
jiný. Na úvod v Ostravě přesvědčivě
kralovaly, poté doma s Olympem
Praha výtečně začaly a následně měly
problémy. Nyní ve 3. dějství UNIQA
extraligy ženy VK ve Frýdku-Místku
slabě odstartovaly, aby nepříznivý
průběh postupným zlepšováním zvrátily ve svůj prospěch. Tříbodové vítězství na půdě papírově slabšího, leč
přesto nebezpečného soupeře má za
daných okolností nemalou cenu.
Začátek střetnutí byl vyrovnaný, do stavu
5:5 oba týmy pravidelně otáčely. Pak ale
Hanačky úplně vypadly z konceptu a během chvíle nabraly velkou ztrátu. Vůbec
se totiž nemohly prosadit přes obětavou
obranu nadšeně bojujících Sokolek, jež
naopak s překonáváním jejich defenzivy
neměly takové potíže. Zejména zásluhou
univerzálky Šnellyové (v létě přišla z Fénixu Brno), která zakončovala s vysokou
úspěšností. Po úniku TJ na 10:5 a 15:8
se hostující kolektiv i díky prostřídání
sestavy zvedl, když zpřesnil přihrávku

SO FM
VK PV

a zkvalitnil též ostatní činnosti. Ale na
bleskové vyrovnání během dvou postavení (16:16) odpověděla domácí děvčata
úplně stejným způsobem (24:18). A tím
vstupní sadu rozhodla – 25:21 a 1:0.
Šlo o to, aby favoritky svůj celkově špatný výkon pozvedly, což se ve druhé části
dařilo jen ztuha. Protivnice byly rozjeté,
Petrášovy svěřenkyně střídaly lepší okamžiky s horšími a dlouho nemohly nabrat pořádné tempo. Těsné skóre se tak
neustále přelévalo ze strany na stranu, načež přišla důležitá střední pasáž setu. Častěji bodovat se jaly vedle Horké i Kojdová
s Toufarovou, které duel odstartovaly na
lavičce, úroveň blokování narostla přispěním dvojice střeďaček Bezhandolska
+ Kozmík. Ze stavu 10:9 Prostějovanky
tím vším nasadily k trháku na 12:16, avšak
výpadek na příjmu zanedlouho vrátil frýdecko-místecký výběr do hry (z 14:18
na 17:18). Nicméně dramatickou koncovku ženy v růžových dresech navzdory
novým komplikacím (z 19:23 na 22:23)
přece jen ustály – 22:25 a 1:1.
Jak stěžejní význam tenhle dílčí fakt měl,
to ukázal další vývoj utkání. Vyrovnání
setového poměru na 1:1 dalo hostujícím
volejbalistkám doslova křídla, náhle předváděly o třídu lepší volejbal. Absolutně
vším. A ve třetím dějství nestíhající FM
precizním výkonem totálně drtily, při-

  

NA

čemž obří převaha se odvíjela od pronikavě zvýšeného tlaku servisem, pokračovala
neprostupnou obranou i účinnějším zakončením. Každopádně domácí kolektiv odpadl, jeho ztráta neustále narůstala
a dokonce utrpěl jednociferný debakl –
9:25 a 1:2.
Vékáčku se ale těsně před koncem dílu
číslo tři zranila tahounka Horká (pohnutá záda), na jejímž místě účka musela zaskočit Nová. Což naštěstí žádné vážnější
trable nepřineslo. Příchozí mladice dobře

zapadla do výborně fungujícího mančaftu a tenhle neplánovaný part se jí povedl
na jedničku. Hanácké vyslankyně od
úvodu čtvrtého pokračování nic neponechávaly náhodě, dál šlapaly podobny švýcarským hodinkám. A přes jediný slabší
úsek (z 3:9 na 7:9) spolehlivě dospěly
k dokonání zápasového obratu – 16:25
a 1:3. (son)
Statistiky z utkání, výsledkový servis
a průběžnou tabulku UNIQA extraligy
najdete na straně 2 této knihy C

Jaroslav VLK^| $[
„Škoda prohry, byla šance na vítězství. Po výborném začátku jsme bohužel
nedokázali postupně vzdorovat nátlakové hře soupeře. Od třetího setu se nám
rozsypala útočná činnost, čehož hosté využili.“
]– VK Prostìjov
„V úvodu jsme se trápili útočně, nedokázali překonat bojovnou obranu soupeře.
A sami jsme neuhlídali často bodující Šnellyovou. Od druhého setu nastávalo
zlepšení, a jakmile jsme zvládli jeho těsnou koncovku, šel náš výkon hodně nahoru, zbytek zápasu byl jasně v naší režii.“



jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 3:2, 5:5, 10:5, 11:7, 13:7, 15:8, 15:10, 16:16, 18:16, 22:17,
24:18, 25:21. Druhý set: 1:2, 3:2, 3:4, 5:4, 9:8, 9:10, 11:10, 11:13, 12:16, 14:18, 17:18,
17:20, 18:22, 19:23, 22:23, 22:25. Třetí set: 1:0, 1:3, 2:6, 5:7, 5:14, 7:15, 7:20, 8:23, 9:25.
Čtvrtý set: 0:6, 2:6, 3:9, 7:9, 8:10, 8:13, 10:14, 10:16, 11:18, 14:20, 14:22, 16:23, 16:25.
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Jak střetnutí celkově hodnotíte?
„Myslím, že po těch dvou dobrých setech jsme trochu odešly servisem, už
jsme tolik netlačily. A tím pádem pro
nás bylo těžší bránit, protože soupeřky
pak měly přihrané většinou za jedna
a nahrávačka jim to dobře rozhazovala
do útoku. Od třetího setu jsme se navíc my hůř prosazovaly v zakončení.

Vidíte v družstvu potenciál zvládat do budoucna podobná utkání
hladce?
„Určitě máme mančaft na to, abychom vydržely celé zápasy hrát
dobře bez velkých výkyvů. Jen si
potřebuje celý náš tým víc sednout,
ještě líp se sehrát. A rozhodně chceme pravidelně předvádět co nejlepší
volejbal, bojovat o nejvyšší příčky
v extralize.“
Jaké pocity zatím máte z prostějovského angažmá?
„Jsem tady spokojená, líbí se mi tu.
Tréninky jsou kvalitní, holky taky
a máme dobrý tým. Když všechno půjde správně tak, jak má, měly bychom
se v tabulce pohybovat nahoře.“

Prostějov (son) - Během tohoto
týdne je na programu 1. kolo Českého poháru žen 2018/2019, které však volejbalistky VK Prostějov
nehrají. Jakožto obhájkyně triumfu
v této soutěži mají pro úvodní dějství společně s olomouckými finalistkami volno, tím i jistý postup do
čtvrtfinále.
Začínající nový ročník ČP absolvuje
čtrnáct družstev, což je o trochu více
než v minulých letech. Osm extraligových týmů plus čtyři další z první
či druhé ligy byly vylosovány do šesti soupeřících dvojic prvního dějství,
odkud projdou dál vítězky jednorázových utkání.
Prostějovské plejerky se dozví jméno svých čtvrtfinálových protivnic
koncem týdne. „Samozřejmě je
výhoda, že do národního poháru
naskočíme až mezi nejlepší osmičkou a vyhneme se Olomouci coby
největšímu favoritovi. Ve čtvrtfinále
se určitě chceme poprat o postup
do závěrečného turnaje Final Four,“
řekl hlavní trenér vékáčka Lubomír
Petráš.
Český pohár žen 2018/2019 – program 1. kola: Loko Plzeň – Olymp
Praha (úterý 16. října, 18.00 hodin),
Dobřichovice – KP Brno A (úterý
16. října, 19.00 hodin), Ostrava – Frýdek-Místek (středa 17. října, 18.00
hodin), Žižkov – Liberec (středa 17.
října, 18.30 hodin), Šternberk – Přerov (čtvrtek 18. října, 17.00 hodin),
KP Brno B – Šelmy Brno (čtvrtek 18.
října, 18.15 hodin).
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RYCHLÝ

„To je na dechovou zkoušku! Ta holka by měla fouknout do
trubičky, jestli nepožila.“
MIROSLAV ČADA (sportovní manažer VK Prostějov) během extraligového zápasu proti Olympu v bodré reakci na to, kterak hostující hráčka Varvara
Yakushina při pokusu o smečované podání poslala míč do spodní hrany sítě,
a ještě navíc málem upadla.
„Bojím se, že takhle dlouhých utkání budeme mít v letošní sezóně
fakt hodně. Tak abych to přežila!“
HELENA HORKÁ (kapitánka VK Prostějov) se smíchem komentovala
pětisetovou bitvu s Pražankami, načež o dva dny později si během dalšího
souboje na hřišti Frýdku-Místku poranila záda.
„Asi tady několik hodin ztvrdneme. Evča Rutarová s Verčou
Bezhandolskou musí na dopingovou kontrolu a nejspíš jim
potrvá, než načůrají.“
LUBOMÍR PETRÁŠ (hlavní trenér VK Prostějov) si povzdechl při představě
dlouhého čekání na dvě ze svých svěřenek před zpáteční cestou domů ze severu Moravy.

VÝROKY
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nější. Což se podařilo.“
 V Ostravě jste dominovaly,
s Olympem uspěly jen tak tak. Byl
rozdíl v kvalitě protivníků, nebo
spíš ve vašich výkonech?
„Do stavu 2:0 na sety to bylo podobné
jako v Ostravě, pak šel náš výkon dolů
a Olympu nahoru. Hlavní důvod problémů spočíval podle mě v nás, od třetí sady jsme působily jakoby unaveně,
byly pomalejší a nehrály, na co máme.“

PROSTĚJOV Sama ve čtvrtek odehrála proti Pražankám
velice slušné utkání. Eva Rutarová útočila s vysokou úspěšností 64 procent, třikrát vítězně zablokovala, celkem dala
10 bodů a měla užitečnost +9. Přesto prostějovské volejbalistky po výtečném nástupu a vedení 2:0 na sady málem
podlehly. Devětadvacetiletá střeďačka se po těsně uhájeFoto: Marek Sonnevend
ném výsledku 3:2 o dramatickém souboji pro Večerník roz- X @"   ' "   7 ' !H     '+ /)
povídala.
 Dá se dnešní duel přirovnat  Panovaly před rozhodujícím obranu a my tak musíme být důraz-

Marek SONNEVEND

jsme získali osm bodů, které vzhledem
k letní obměně týmu určitě bereme. Důležité však je pokračovat stejně nebo ještě lépe také dál,“ řekl slovenský lodivod
vékáčka Lubomír Petráš po otočeném
duelu ve Frýdku-Místku.
To jihomoravský nováček mezi tuzemskou elitou, jenž koupil extraligovou licenci od postoupivších Českých Budějovic, na bodový příspěvek dosud nedosáhl.
Nejprve totiž Šelmy nečekaně narazily na
frýdecké palubovce, kde je tamní TJ Sokol udolal 3:1 (21, -20, 23, 20), a následně
měly těžký los. Silný Liberec je na vlastní
půdě přemohl rovněž 3:1 (26, 20, -22,
17) a při domácí premiéře Brňanky pod-

(YD5XWDURY¿SR2O\PSX

PROSTĚJOV Během tohoto týdne
čeká volejbalistky VK Prostějov jediné
střetnutí. Po pohárovém intermezzu
totiž UNIQA extraliga žen pokračuje až o nejbližším víkendu 4. kolem,
v němž obhájkyně mistrovského titulu nastoupí na půdě celku VK Šelmy
Brno. Moravské derby se hraje v sobotu 20. října od 16:00 hodin (hala TJ
Sokol I v Kounicově ulici).
Oba nadcházející protivníci jsou na tom
po třech dosavadních dějstvích nejvyšší české soutěže úplně jinak. „My sice
ustáli, nepříznivý vývoj otočili. A došli si máme herní potíže a naše výkony nejsou
pro vítězství, což je náš hlavní cíl v každém ideální, ale přesto zatím dokážeme vítěstřetnutí bez ohledu na soupeře,“ zdůraznil zit. I přes menší klopýtnutí s Olympem
Petráš.
Rozhodně ovšem nehodlal nic lakovat
přehnaně na růžovo. „Každý vidí, že zatím
máme v určitých fázích zápasů herní problémy. Někdy nás potrápí přihrávka, jindy
podání nebo obrana. A zatím se pereme
i s útokem, kde úspěšnost není zdaleka taková, jak bychom chtěli. Chybí především
větší důraz, schopnost bodově ukončovat
výměny. Intenzivně pracovat musíme
zkrátka na všem,“ ví prostějovský trenér.
Leč i přes četné rezervy zachovává většinově pozitivní náhled. „Máme za sebou
tři extraligové duely, všechny jsme vyhráli.
A byť můžeme vyslovit dílčí nespokojenost se zbytečnou ztrátou bodíku proti
Olympu, já těch osm získaných bodů
beru. Důležité je poučit se z vlastních chyb,
makat na jejich odstraňování a do dalšího průběhu sezóny se zlepšovat,“ připojil
Luboš Petráš snadno čitelné předsevzetí.

www.vecernikpv.cz

klikni na
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sobotu zavítá VK do doupěte brněnských Šelem,
VÍTĚZÍ Vkteré
ještě nebodovaly. Odolají jejich touze?


vecerník

volejbal



aneb názor
Heleny Horké

  
608 960 042

VÝHODNÉ

Šestačtyřicet utkání je momentálně dlouhá série vítězství prostějovských volejbalistek v českých soutěžích.
Neprohrály totiž celou minulou sezónu a tuhle vynikající bilanci budou teď hájit v přetěžkých bitvách na
půdě Šelem Brno, Olomouce
i Liberce.
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Stačilo odehrát tři kola a hned je zřejmé, že největší devizou volejbalové UNIQA
extraligy žen ČR 2018/2019 skutečně bude předem avizovaná vyrovnanost. A určitě nebudu přehánět, když použiju ještě trochu silnější termín: nevyzpytatelnost.
Než nový ročník elitní tuzemské soutěže propukl, hovořilo se nahlas na téma, kterak (téměř) každý bude moci porazit (skoro) každého. Teoretickou výjimku měly
tvořit snad jen týmy Olomouce směrem nahoru a Šternberka + Frýdku-Místku
směrem dolů.
Zatím to ale vypadá, že ušetřen dílčích překvapení a výkyvů na obě strany nezůstane
možná vůbec nikdo. Aktérky totiž absolvovaly teprve patnáct duelů (všech dohromady) a veškeré kolektivy již zažily něco alespoň trochu nečekaného.
Hned v úvodním dějství zmíněný Frýdek senzačně skolil ambiciózní Šelmy Brno,
zpočátku trápil i Prostějovanky. Ty nejprve drsně vyplenily Ostravu, aby vzápětí málem
podlehly Olympu Praha. Který vzápětí hladce padl doma s Přerovem, jenž pro změnu
pouze o fous uspěl ve Šternberku a vůbec nestačil ostravské partě.
Podobný kruh výsledkové houpačky se uzavřel také v případě KP Brno, jež prohrálo
s Libercem, poté nedalo šanci Šternberku a naplno zabralo i v Ostravě. Bodově stoprocentní tudíž zůstávají už jen favorizovaná Olomouc (jediný set ztratila u brněnských
Šelem) a výše jmenované Severočešky, které začátek sezóny zastihl ve výborné formě.
Úpéčko ovšem hned dvakrát ze dvou pokusů klopýtlo ve Středoevropské lize, jejíž současná úroveň rozhodně není bůhvíjak závratná. A dá se počítat s tím, že též na Duklu
dříve nebo později porážkově dojde. Fanoušci volejbalu si každopádně mohou tuhle
„hazardní hru“ parádně užívat.

Marek
Sonnevend

   

„Ve čtvrtek proti Olympu to bylo utkání na hodně slušné úrovni. Dva sety jsme
odehrály skvěle, ale pak byl problém, že jsme přestaly tlačit servisem a kvalitní nahrávačka hostů začala dobře rozhazovat jejich zpřesněný příjem. I když jsme ztratily vedení 2:0, nešlo o žádný velký výpadek jako v přípravě, spíš chyběl pořádný
důraz. A soupeřky šly dost nahoru. Nakonec můžeme být určitě rády za dva body,
které jsme si vydřely. V sobotu na hřišti Frýdku to taky nebyl lehký zápas, domácí
hráčky nám dva sety dělaly dost velké potíže. Ale dokázaly jsme se zlepšit a ve druhé polovině střetnutí už jsme měly jednoznačně navrch. Máme radost z dalších tří
bodů venku. Počítají se hlavně vítězství a my jsme vyhrály všechna tři dosavadní
kola. Že se přitom potýkáme s herními problémy i výkyvy, kdy některé sety jsou
z naší strany horší, s tím snad musel po obměně týmu každý počítat. A moje zranění? Na konci třetího setu sobotního duelu se mi pohnula záda, která mě takhle
občas chytí. Třeba na začátku minulé sezóny to bylo podobné a docela rychle se
všechno spravilo. Věřím, že stejně brzy se dám dohromady i tentokrát.“
Helena HORKÁ, univerzálka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Zdravotní stav týmu prostějovských
volejbalistek prošel během minulého týdne určitým vývojem. Dobrou
zprávou přitom je, že smečařka Marie Toufarová už nemá problém zvládat plné tréninkové i zápasové zatížení. Po vyléčení zraněného ramena
se normálně připravuje s družstvem
a v sobotu odehrála skoro celé střetnutí ve Frýdku-Místku, do kterého
naskočila z lavičky během prvního ze
čtyř setů. „V útoku Máří ještě nemá
takovou razanci v útoku jako dřív, ale
jinak zvládla utkání velice dobře, pomohla i dalšími činnostmi,“ byl rád
kormidelník VK Lubomír Petráš.
Vrásky naopak má ze dvou jiných svěřenkyň. Bulharská blokařka Veronika Bezhandolska totiž kvůli bolavému kolenu vynechala čtvrteční duel
s Olympem Praha (o dva dny později
ale hrála, navíc dobře) a univerzálka
Helena Horká si na konci třetí sety
frýdeckého mače pohnula se zády
natolik, že musela hned střídat. „Obě
půjdou v pondělí na vyšetření ke specialistům, abychom přesně věděli,
co a jak. Snad by však nemělo jít ani
v jednom případě o nic vážného,“ zadoufal Petráš.
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Naše ocenění by si možná nejvíc zasloužila opět bulharská blokařka Veronika Bezhandolska, která proti
Olympu zdravotně odpočívala a ve Frýdku-Místku
odvedla kvalitně komplexní výkon (stejně jako v Ostravě). Rozhodli jsme se však podpořit mladé libero
vékáčka a klubovou odchovankyni, která se v obou
zmíněných utkáních statečně porvala se svou
nelehkou úlohou. Slavíková ve čtvrtek
s Pražankami přihrávala na velice dobrých
61 procent a navíc vystřihla mnoho výborných zákroků při obraně v poli. Totéž pak
zopakovala v sobotu na severu Moravy, byť
83 procent úspěšnosti na příjmu uváděných
frýdeckým statistikem asi neměla. Přesto
Terka zase přihrávala bez větších problémů
a rozhodně zatím není slabinou družstva.

Tereza SLAVÍKOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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S Pražankami měly slabší druhou polovinu
střetnutí, ve Frýdku-Místu zase první...
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vě zvládli, proto chci zůstat spíš pozitivní.
Navzdory mnoha nedostatkům ve hře,
kterých jsme si dobře vědomi,“ komentoval čtvrteční drama kouč vékáčka Lubomír
Petráš.
Slabší produkci si však jeho svěřenkyně
přenesly i do Frýdku-Místku, kde o dva
dny později vůbec nezachytily start sobotního měření sil. A nadšeně makající Sokolky měly v zahajovacím dějství překvapivě
navrch, notně pak trápily úřadující mistryně republiky též ve druhé sadě. Teprve urvání její koncovky zlomilo tvrdý boj v hostující prospěch, navíc pronikavě. Ve zbytku
zápasového času totiž razantně zkvalitněný
kolektiv VK kraloval natolik suverénně, že
soubor TJ už neměl žádnou šanci celkovým poměrem 1:3 (21, -22, -9, -16).
„Ze začátku jsme se trápili jak útočně, když
se nedařilo pokládat míče přes obětavou
obranu soupeře, tak defenzivně vinou
opakovaného neuhlídání účka domácích
Veroniky Šnellyové. Brzy jsme proto prostřídali sestavu a špatný výkon postupně
zvedali nahoru. Druhý set byl ještě dost
vyrovnaný, ale zvládli jsme jeho koncovku,
což bylo rozhodující. Od té chvíle jsme
až do konce předváděli výborný volejbal
a druhou polovinu utkání měli jasně pod
kontrolou. Frýdek však ukázal, jak umí být
doma nebezpečný, takhle před týdnem
porazil silné Šelmy Brno. Proto mě těší, že
my jsme jeho nápor po ztrátě první sady
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Foto: Marek Sonnevend

3:0

Vynikající start měly Hanačky do čtvrtečního duelu. Až to v zahajovací sadě vypadalo, že v hale Sportcentra DDM dál válí
mezinárodně složený ansámbl plný zahraničních hvězd. I nově přebudovaný tým
vékáčka však soupeřky od prvních výměn
nemilosrdně demoloval veskrze kvalitním
výkonem, když se mu dařily naprosto
všechny herní činnosti. Počínaje servisem
přes přihrávku, mezihru, nahrávku a útok
až po obranu. Včetně mnoha pěkných
smečí nebo působivých bloků. Naopak
Pražankám nešlo vůbec nic, jejich ztráta
neustále rostla. Až málem došlo na jednociferné skóre – 25:11 a 1:0.
Vyrovnaný úvod druhé části (3:3) napovídal, že další průběh mače nemusí být už
tak jednoznačný. Což se potvrdilo, ale jen
částečně. Plejerky Olympu přestaly chybovat natolik extrémně, ovšem pořád se
nacházely pod značným tlakem dobré prostějovské hry. Úřadující mistryně republiky
se naplno rozjely opět od stavu 7:6, aby za
několik minut šňůrou povedených prvků
utekly na 13:7, posléze až 17:9. Tři stovky
věrných fanoušků aplaudovaly naprosté
dominanci svého družstva, jež trestalo každé zaváhání PVK. Hosté se ještě chytili díl-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Střetnutí 2. kola
UNIQA extraligy žen mezi Prostějovem a Olympem Praha směřovalo
k suverénnímu triumfu báječně rozjetých domácích volejbalistek. Ty však
neudržely svůj kvalitní výkon, naopak
hostující děvčata se od třetí sady výrazně zlepšila a původně hladký zápas
nakonec dospěl až do tiebreaku. V něm
družstvo VK vydřelo nejtěsnější výhru,
za kterou bralo dva body do tabulky,
zatímco soupeřky dostaly aspoň jednobodovou odměnu.
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čích korekcí (18:13), nicméně v koncovce skočení do většího rozdílu, leč marně, a tak skóre 11:10 si domácí skvadra vypracovala
znovu odpadli – 25:16 a 2:0.
při oboustranně dominujících obranách tři mečboly (14:11), aby proměnila až ten
Dramatičtější zápletka nastala teprve zkra- došlo k téměř infarktovému rozuzlení. Od třetí – 15:13 a 3:2!
je třetího dějství. Pražský výběr zpřesnil
příjem, zlepšil i ostatní činnosti a rázem
začal vedoucímu kolektivu zatápět (2:4).
Petrášovy svěřenkyně totiž vyráběly hrubky včetně nevynucených (zejména na
podání), které předtím nedělaly. Mírně
ztrácely do stavu 9:10, kdy zase přidaly plyn a pomohly si defenzivou na síti.
Rychle bylo otočeno na 12:10 a 14:11, leč
rozhodnutí tenhle moment neznamenal.
Olymp zvedala čerstvá posila Vincourová, někdejší Agelka, a ženy VK znejistěly
(17:16, 18:19). Rozpoutal se velký boj    ' W W ' % "& #   /" <<
   $ ' ')
Foto: Marek Sonnevend
o každý míč, favoritkám chybělo důraznější zakončení. Klíčový dopad pak měly čtyři
jak se utkání vyvíjelo...
hostující body za sebou v úplném závěru
z 20:20 na 20:24, jež bitvu poslaly vstříc Bodový vývoj – první set: 3:0, 7:1, 11:2, 13:3, 15:6, 19:6, 20:8, 22:8, 25:11. Druhý set:
0:1, 2:1, 3:3, 5:3, 7:6, 10:6, 13:7, 15:8, 17:9, 17:11, 18:13, 21:13, 22:15, 24:15, 25:16. Třepokračování – 21:25 a 2:1.
Hanáckým divám z útlumu nepomohl ani tí set: 0:2, 2:4, 4:4, 6:5, 6:7, 9:10, 12:10, 14:11, 14:13, 16:13, 17:16, 18:19, 20:20, 20:24,
lepší vstup do čtvrtého dílu (3:1), neboť 21:25. Čtvrtý set: 1:1, 3:1, 3:6, 9:6, 12:9, 12:12, 13:14, 15:14, 16:17, 18:17, 19:18, 19:22,
vzápětí je protivnice potrápily servisem 22:23, 22:25. Pátý set: 1:0, 1:3, 3:3, 4:5, 7:5, 9:6, 9:8, 11:10, 13:10, 14:11, 15:13.
i bloky - 3:6. Jenže zničehonic se vývoj znovu naprosto změnil. Účinně zapodávala
Rutarová, celému mančaftu Prostějova
skvěle vyšlo šest výměn v řadě a série na 9:6
  
poslala Horkou a spol. do výhody. Nikoliv
nadlouho, houpačka vynesla poté nahoru
] – VK Prostìjov:
bojující soupeřky (12:9 – 12:12, 13:14). „Do zápasu jsme vstoupili velice dobře hlavně obranou jak na síti, tak v poli. Tím jsme
Podle stejného scénáře nahoru – dolů se drželi útok Olympu v prvních dvou setech na hodně nízké úspěšnosti a měli jasně
jelo i nadále, přičemž domácí volejbalistky navrch. Potom se soupeř rozehrál i naší zásluhou, neboť jsme přestali být důrazní ve
neudržely nervy ani techniku při vedení všech činnostech, přestali tolik tlačit, naopak začali víc chybovat. Nejvíc dolů šla kvalita
19:18. Viditelně klidnější Mitáčovy oveč- našeho podání i útoku, servírovali jsme slabě a zakončovali někdy až naivně. Hostujícíky zvrátily na 19:22 a náskok už navzdory mu týmu pomohla na nahrávce Pavla Vincourová, průběh se vyrovnal. A ztratili jsme
chvilkovému snížení (22:23) uhájily – těsnější koncovky třetí i čtvrté sady. Já si cením toho, že v tiebreaku holky zabojovaly,
dokázaly se opět herně zlepšit a dosáhnout na domácí vítězství. Zdůrazňoval jsem jim,
22:25 a 2:2!
ať stále jdou nebojácně za výhrou, a přes problémy si poradily alespoň k výsledku 3:2.“
Šlo se tedy do tiebreaku, v němž přetaho|&  &'$}^` Q&&
vaná gradovala. Družstvo v modrém zažehnalo nový výpadek (1:0, 1:3, 3:3), na „Zhodnotím to jako fotbalový kouč, na dva poločasy. Ten úvodní se nám hrubě nepodařil a největší příčinu vidím v tom, že na nás pořád doléhá ztráta první nahrávačky
červeně oděné hráčky sedla horší pasáž pro Kačky Valkové. Od začátku dnes šla na tento post Anetka Cihlářová, ale nic se nám nezměnu o pár minut později (z 4:5 na 7:5). dařilo a dva sety jsme hráli vyloženě špatně. Od třetího už nám hodně pomohla ponPo téhle definitivně poslední obrátce ne- dělní posila Pája Vincourová, se kterou se sice holky zprvu hledaly, ovšem postupně
dokázaly „Olympačky“ položit balón úto- šel výkon celého týmu nahoru. Holky nesložily zbraně, stejně jako v přípravě bojovaly
kem, ale zato vystřihly pět bodových blo- a zbytek zápasu odehrály velice dobře. Určité výhrady mám k tiebreaku, celkově však
ků, když se obhájkyně titulu rovněž trápily jsem spokojen i s porážkou 2:3. Bod z Prostějova se počítá a věřím, že nás povzbudí do
ofenzivně. Mnohokrát zakončovaly na od- dalších utkání.“

-MJOD,GTHKPI@E?üÁQ@SCD=D>@ KJOJH=JE
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nutné zachraňovat až v tiebreaku, navíc
hodně těsném. V tomhle případě se tedy
vítězství 3:2 (11, 16, -21, -22, 13) zrodilo
v nemalých bolestech, takzvaně s odřenýma ušima.
„Dva sety jsme předváděli skvělý výkon,
tam jsem neměl holkám co vytknout. Pak
jsme bohužel přestali být důrazní i důslední na servisu a v útoku, hosté se chytili.
A také vinou opakované ztráty slibného
náskoku tří bodů ve třetím i čtvrtém setu
jsme utkání pustili až do tiebreaku. V něm
se celý tým semknul a zabojoval, což rozhodlo. Nakonec jsme tedy zápas výsledko-

+ &

Leccos naznačilo přípravné období,
Ve čtvrtek na vlastním hřišti proti Olympu Praha to měly Hanačky jednoznačně
rozjeté na hladký triumf 3:0. Zlepšující se
protivnice však nechaly i vinou svého polevení zvednout natolik, že z 2:0 na sady vyrovnaly na 2:2. A původně jasný mač bylo

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Pohoda ze vstupního duelu sezóny na ostravské palubovce se pro volejbalistky VK Prostějov v dalších dvou
soubojích UNIQA extraligy žen ČR 2018/2019 během uplynulého týdne už neopakovala. Naopak musely řešit poměrně
velké potíže jak herní, tak výsledkové. Ale nakonec je v obou
bitvách zdárně překonaly a po třech kolech soutěže zůstávají
neporažené.

BYLI JSME
U TOHO

PODLE

29

Ani jedno přípravné utkání nesehráli fotbalisté Prostějova ve druhé reprezentační přestávce této
sezóny. Kouč Machala ordinoval
tvrdší tréninky a opočinek.

0

 


jen specifická v silovějším a soubojovějším pojetí. To, co bylo považováno za výkyv, se ovšem odchodem
trenéra Pivarníka rapidně nezlepšilo.
Kapitán Magera sám na hrotu není
schopen vždy dotlačit tým k vítězství, takže z toho je první místo,
ovšem ve spodní polovině tabulky.
Přitom ztráta šesti bodů na postupové místo však není neřešitelná.
V čele tabulky jsou tak nyní seřazeny Jihlava, Hradec Králové a České
Budějovice, které mají tříbodový
náskok na další místa. Úvod sezóny
se povedl především Vysočině, byť je
tento klub sužován finančnímu problémy po odstoupení generálního
partnera. Dostatečně sebevědomé
Budějovice sbírají body především
doma na Střeleckém ostrově a Hradec Králové měl poněkud váhavější
rozjezd, ale solidními výsledky se byl
schopen do vedoucí trojky dotáhnout.
Až neuvěřitelně začala sezóna pro
Ústí nad Labem, které drželo dlouho neporazitelnost a logicky i přední příčky tabulky. Jenže každá série
jednou skončí a Arma to dobře
poznala na půdě Prostějova. Od té
doby klesla až na šesté místo o skóre
za další příjemná překvapení tohoto
ročníku, ambiciózní Pardubice a nevyzpytatelný Varnsdorf. V případě
východočeského celku jde spíše
o potvrzení trendu nastartovaného
předchozím nejlepším umístěním
v klubové historii. A ani pro Varnsdorf není umístění v první polovině
tabulky ničím neznámým, byť jeho
výkony v posledních ročnících byly
značně kolísavé.
První polovinu tabulky uzavírají dva
bývalí nováčci. Před dvěma lety společně postoupili do druhé ligy, tehdy
se ovšem jejich cesty rozešly. Vítkovice si druholigovou příslušnost drží
už třetí ročník po sobě, zatímco 1.SK
Prostějov si musel postup znovu
vybojovat. Oběma týmům se zatím
daří a jejich postavení v tabulce je
poměrně lichotivé.
Tu druhou polovinu zahajují celky,
od nichž se rozhodně čekalo víc.
Kromě propírané Zbrojovky to je
další jihomoravský celek ze Znojma,
který se nějaký čas pohyboval u samého dna tabulky. Od sedmého kola
sice Jihomoravané stoupají tabulkou
vzhůru, desátá příčka je zatím pro
tento celek stropem.
Hodně špatný start do sezóny měl
také nejzápadnější tým soutěže Sokolov, pět kol bylo v jeho podání
dosti tristních. Chytl se až na půdě
nováčka z Chrudimi, porazil i Prostějov, jenže desátou příčku po dvou
posledních porážkách neudržel.
A tak to odnesl začínající trenér Horváth padákem.

klikni na

FOTOGALERIE

V jedenácti kolech Fortuna: Národní ligy našli fotbalisté 1.SK
Prostějov pouze dva přemožitele, naopak hned v devíti zápasech
jako nováček bodovali.

4–5–2

Z trojice desetibodových Vlašimi,
Chrudimi a Žižkova je právě postavení Viktorky asi největším překvapením, tým byl v minulých sezónách
zvyklý na klidný střed. Od čtvrtého
kola a vítězství nad Zbrojovkou
měly výkony Žižkova klesající tendenci a Viktoriáni se dokonce dotkli
i sestupových příček.
Na nich jsou v současné době usazeni Táborsko a Třinec, očekávat se to
přitom nedalo ani u jednoho. Klub
sídlící v Sezimově Ústí se od třetího
kola postupně propadal až na samé
dno, z něhož Jihočechy vysvobodila až domácí remíza s Prostějovem.
Pro Třinec je po loňské úspěšné sezóně zatím ta současná naprostým
propadákem. Z poslední příčky se
prakticky neodlepil, pouze domácí
vítězství nad Sokolovem jej na jedno
kolo katapultovalo mimo sestupové
vody. Sedmibodové zisky obou posledních týmů dávají vzpomenout
na neradostnou sezónu eskáčka
z období před dvěma lety.
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„Odchod z Prostějova byla mladická nerozvážnost,“

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

Letošní ročník počítá se třemi pro
postup významnými místy (postupuje přímo vítěz, dva další jdou do
baráže s celky první ligy), na něž si
měly činit nárok čtyři kluby. Vedle
sestupující Jihlavy a již zmíněné
Zbrojovky se zájem o postupové
příčky dal čekat u Českých Budějovic a Hradce Králové.
Realita je ale prozatím trochu jiná.
Brněnský fotbal se úplně neadaptoval na novou soutěž, která je přece

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Reprezentační
pauza dala uprostřed října příležitost k bilancování dosavadního průběhu druhé nejvyšší
soutěže. Fortuna:Národní
liga má odehráno o kolo víc
než třetinu zápasů a tato
porce duelů už leccos napověděla. Potěšitelné je, že si
v ní prostějovský celek vede
nesrovnatelně lépe než před
dvěma lety. Přestože po dohrávce mezi Ústím nad Labem
a Vítkovicemi, což byl jediný
zápas uplynulého týdne, kleslo eskáčko o jednu příčku, je
aktuální osmá pozice a pouhé dvě porážky za jedenáct
kol velice solidním počinem.
Vždyť na záda svěřencům kouče Machaly kouká i exprvoligová Zbrojovka Brno!

pauze se tuto sobotu odpoledne uskuteční další druholigové
utkání, v němž se v rámci 12. kola
F:NL potkají dva tradiční soupeři
- 1.SK Prostějov a MFK Vítkovice.
Zápas by to měl být kvalitní a vyrovnaný, vždyť se potkávají sousedé v tabulce, disponující stejným
počtem bodů!
A přitom si mohly oba kluby v tomto ročníku soutěže vzájemně vyměnit. Vítkovice už byly na sestupu do
MSFL, když je administrativně zachránila pražská Olympia, která se
dobrovolně ze soutěže odhlásila.
Tým trénuje dobře známý trenér Jiří
Balcárek, kterého prostějovští fotbalisté potkávali v MSFL na lavičce Zábřehu nebo Uničova a dříve trénoval
také Lipovou. S Uničovem také vyhrál předminulou sezónu MSFL a to
byla pro něj vstupenka do vyšších
pater. Na severu Moravy se spoléhá nejvíce na posily ze sousedního
Baníku, v kádru má také záložníky
Súkenníka z Hradce Králové nebo
Končala ze Sokolova. V kádru je také
obránce Hýbl, který před dvěma lety

ník Mišinský, na nějž nemají Hanáci
dobré vzpomínky.
Vítkovice mají vcelku jednoduchou
bilanci: doma vyhrávají a venku, až
na dvě výjimky, prohrávají. Remízy
v Hradci Králové a Jihlavě jsou zato
velice cenné. Nikdo by se ale nezlobil, kdyby Severomoravné uplatnily
v Prostějově svoji tradiční šablonu.
V posledním utkání, kterým bylo
odložené utkání 10. kola v Ústí nad
Labem, prohráli svěřenci trenéra
Balcárka 1:2, když čestný úspěch
zaznamenali až tři minuty před koncem. Důvěru dostala sestava Šustr
– Celba, Mikula, V. Cverna, Končal
– Motyčka (66. Ožvolda), Matěj
– Macej (78. Mrázek), Súkenník,
Vasiljev (62. Bzirský) – Mišinský.
„Kluky samozřejmě znám, při přípravě mohu s lecčím pomoci,“ těší
se na předzápasový týden útočník
Marián Kovařík. Jestli dostane od
trenéra Oldřicha Machaly důvěru,
uvidíme tuto sobotu 20. října od
15:30 hodin přímo v areálu SCM
Za Místním nádražím v Prostějově.
(tok)

yy V létě jste zmizel z kádru 1.SK
Prostějov, jak jste se dostal až do
Bratislavy?
„Do Interu jsem přestoupil přes manažera, ale bylo to asi unáhlené rozhodnutí. Když přišla nabídka, chtěl
jsem to zkusit. V Prostějově jsem
čekal na novou smlouvu, kterou jsem
ze zpětného pohledu měl podepsat
a odejít normálně do Vyškova na hostování. V zimě by byla šance se vrátit
aspoň do přípravy...“
yy Inter patřil kdysi k slavným klubům na Slovensku, jak se tam má
situace nyní?
„Hraje druhou slovenskou ligu. Kvalitativně mi přišly obě naše soutěže
srovnatelné, snad s tím rozdílem, že
v Čechách je více soubojů, na Slovensku se jde spíše do kombinace a balón
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor

se drží při zemi, hra je techničtější.“
yy Co na vás v Bratislavě zanechalo největší dojem?
„Největším zážitkem bylo derby proti
Petržalce, kdy jsme vyhráli 2:1, a já
nahrával na vítěznou branku. Odehrál
jsem tam dohromady šest kol, z toho
čtyři jsem byl v základní sestavě.“
yy Jaké existuje v klubu zázemí pro
hráče?
„Inter se sice pyšní bohatou historií,
ale nyní své zápasy hraje na předměstí
Bratislavy, kde má i byty pro přespolní
hráče, a kde jsem tedy také žil. Raritou
je, že se všechny zápasy hrají na umělém povrchu, což především v letních
vedrech byl dost nepříjemný zážitek.“
yy Co způsobilo váš poměrně
rychlý odchod zpět na Moravu?
„Po domácí porážce s Liptovským
Mikulášem trenér obměnil sestavu
a já vypadl ze základu. Vracel jsem se
navíc i z rodinných důvodů vzhledem
ke špatnému zdravotnímu stavu dědečka. Byla to určitě dobrá zkušenost,
ale cítím, že doma jsem tady v Prostějově.“

PROSTĚJOV V závěru minulého týdne se na prostějovském stadionu SCM Za Místním nádražím objevil také Michael Sečkář
(na snímku), který v létě zkusil štaci v bratislavském Interu. Na
Slovensku mu ale pšenka moc nekvetla a tak nyní už přes měsíc
PROSTĚJOV Po dvoutýdenní oblékal dres Prostějova, nebo útočkope opět MSFL v nedalekém Vyškově.

„známé“ Vítkovice

yy Ve Vyškově jste v uplynulém
týdnu dostal možnost zahrát si
proti špičkovému prvoligovému
klubu, co pro vás duel s Plzní znamenal?
„Z pěti kol, co jsem ve Vyškově, jsem
ve čtyřech odehrál celých devadesát
minut, první poločas jsem odehrál
i v poháru proti Plzni. Pro všechny
kluky z třetí ligy to bylo náramné zrcadlo, Plzeň využila všechny chyby, které by v MSFL třeba zůstaly nepotrestány. Už v páté minutě gólman špatně
vykopl, trefil Chorého a hned jsme
dostali gól. Prostě obrovský rozdíl
v kvalitě obou mužstev, vždyť Plzeň
patří k naší absolutní špičce. Přechod
do útoku, poziční hra, to byla obrovská škola. Ve druhém poločase už po
páté brance povolila v tlaku.“
yy Prý jste si po zápase vyměnil
tričko s Limberským?
„S Limberským se táhne určitá mediální kauza, měl samozřejmě průšvih,
ale myslím si, že u nás není lepšího
levého obránce. V obou týmech stále
hraji na tomtéž místě, takže to je tak
trochu fotbalový vzor.“ (úsměv)
yy Jak vidíte svoji nejbližší fotbalovou budoucnost?
„Vím o tom, že se na nás jezdí dívat
druholigové týmy, ale co bude v zimě,
netuším... V Prostějově se udělal

stran zázemí obrovský kus práce, je
tu všechno blízko, jenže mladí hráči
si toho vůbec neváží. Já dnes vím, že
můj odchod byla chyba a mladická
nerozvážnost. Jsem teď rád, že mohu
hrát ve Vyškově pravidelně a uvidíme, co přijde dál.“
yy Předpokládám, že sledujete zápasy svých bývalých spoluhráčů?
„O zápasy Prostějova se zajímám,
snažil jsem se na ně i dívat, kluci hrají
výborně, kádr se dobře posílil. Chytli
začátek, což bylo důležité. Není dobré
chtít všechno hned, a pokud by se ještě naskytla šance, rád bych se o místo
v kádru popral.“
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Do Prostìjova pøijedou lituje mládežnický talent MICHAEL SEČKÁŘ

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

„V posledním odehraném utkání před reprezentační přestávkou nehrálo Táborsko o moc
lépe než třeba Znojmo, které nás myslím zmáčklo víc. Přesto to bylo fyzicky náročné střetnutí plné soubojů. Domácí šli do vedení a jsme všichni moc rádi, že jsme zápas dokázali
aspoň srovnat. V porovnání se Sokolovem, kde se nám nevyvedlo vůbec nic, jsme tady
sice obdrželi branku, ale pořád jsme věřili, že duel zvládneme a aspoň gól dokážeme dát,
a tudíž si nějaký ten bod odvézt. A znovu se ukázalo, jak široký a kvalitní máme kádr. Je
cítit, jak moc by hráči na lavičce chtěli hrát, jenže do základu se bohužel vejdou jen deset
hráčů a brankář. Právě tito hráči pak dokáží týmu hodně pomoci, jakmile se na hřiště
dostanou. Tentokrát to bylo v případě Hapala. V průběhu pauzy jsme dostali volno, což
také není špatné, kvalitně jsme potrénovali a volný víkend zase pomůže k vyčištění hlav od
fotbalu. O to víc se pak těšíme na mistrovské utkání, zvlášť když není na programu žádné
přátelské utkání. Uplynulý tréninkový týden byl o něco tvrdší než obvykle, já si během něj
doléčoval drobný šrám na noze. Od pondělí se už chystáme na Vítkovice. Ty jsou našim
tradičním soupeřem, známe je dobře, víme, že půjde o těžký zápas, ale potřebujeme doma
získat tři body. Vítkovice nám to určitě neusnadní, mají dobrou formu, hrají nahoře, mají
takovou tu pohodu v týmu, v kabině, o to bude zápas těžší. Musíme si pořád uvědomovat,
že jsme v soutěži nováčkem a každý bod má pro nás velkou cenu. Z toho pramení největší
Karel KROUPA
počet remíz ze všech týmů soutěže.“
útočník 1.SK Prostějov

pohledem karla kroupy

OKÉNKO
KAPITÁNA

Před deseti dny osmnáctiletý ofenzivní odchovanec
prostějovské kopané si připsal další start v reprezentačním
dresu. Jak Večerník informoval v minulém vydání, největší
talent eskáčka poslední doby se opět objevil v nominaci trenérů
Suchopárka a Horňáka, kteří vedou národní tým do devatenácti
let. V přípravném souboji proti Černé Hoře, který byl
odehrán v pátek na trávníku v Kroměříži, nastoupil
tento mladíček stejně jako povětšinou v klubu na levém křídle, z něhož několikrát vytbořil nebezpečnou
šanci a byl i u tří branek českého celku. O přestávce
přepustil místo svému spoluhráči.

DAVID PÍCHAL

aneb

fotbal

" "  

milujeme vecerník


VEČERNÍKU Fotbalisté Prostějova po jedenácti kolech osmí

VOLEJBALISTKY I PŘES PROBLÉMY ZATÍM HRÁČ

milujeme

KOLA

fotbal

Tip

4. Miroslav Musil (Haná Nezamyslice)
Petr Zahradníček (TJ Sokol Držovice)
6. Jakub Špaček (FC Dobromilice)
Pavel Foret (Sokol Čechovice B)
David Abrahám (TJ Horní Štěpánov)
9. Borja Solano Valina (TJ Sokol Držovice)
Lukáš Fiferna (TJ Sokol Držovice)
Tomáš Hradil (Sokol Vrchoslavice 1946)
12. Lukáš Konupka (Sokol Vrchoslavice 1946)
Jiří Fojt (TJ Horní Štěpánov)
Radek Soldán (Sokol Brodek u Pv)
Jan Dvořák (Sokol Vrahovice)
Bernard Bošek (Sokol Vícov)
17. Vojtěch Vávra (Sokol Vícov)
Marek Skoumal (Sokol Čechovice B)
Svatopluk Bukovec (Sokol Vrahovice)
Martin Dostál (Sokol Vrchoslavice 1946)
21. Jiří Karásek (FK Skalka 2011)
Kristián Koukal (FK Výšovice)
Battseren Baterdene (FK Výšovice)
Jakub Mojtek (TJ Tištín)
Patrik Richter (FC Dobromilice)
Jakub Kratochvíl (FC Dobromilice)
Petr Stejkora (Haná Nezamyslice)
28. Michal Rochla (FC Dobromilice)
Robin Návrat (TJ Tištín)
Zdeněk Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)

1. Libor Němec (TJ Horní Štěpánov)
Karel Gryc (TJ Horní Štěpánov)
Jan Studený (Sokol Vrahovice)
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9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3

11
11
11

 &< + VS. | {' +
Tip
Brodek má doma vynikající bilanci, jenže ani Držovice venku   [
ještě nezaváhaly. Pro lídra tabulky to bude druhý těžký venkovní
[¢
zápas za sebou, stát se může cokoli.

  ' VS. Sokol Èechovice B
Tip
Těžko hledat jednoznačnější tip na výsledek zápasu. Na domácí   [
zápasy Štěpánova jsou kurzy hodně nízké, jinak by sázející i For[
tunu poslaly na buben.

Tip
' + VS. FC Dobromilice
Souboj týmů z opačných pólů tabulky, Výšovice doma vyhrály jen   [
dvakrát, stejnou bilanci mají Dobromilice u venkovních zápasů.
[W

Tip
Sokol Brodek u Pv VS.  
Možná šlágr tohoto kola, oba týmy na podzim podávají velmi so-   [
lidní výkony a bodově se drží za vedoucí trojicí. Přestože domácí
[
prostředí neskýtá Brodku zvláštní výhodu, měl by v zápase uspět.

| + &' +#W¡ VS. Sokol Urèice B
Tip
Mělo by jít o jednoznačnou záležitost Vrchoslavic, byť se podle   [
dohody bude hrát v Určicích. Na druhý tým tabulky nebude mít
W[
rezerva Určic dostatečnou kvalitu.

Sokol Vrahovice VS. & -&Q +
Tip
Vrahovice se už podle všeho dostaly z útlumu, který je postihl   [
v úvodu sezóny, takže na vlastním hřišti by měly splnit roli fa¢[
vorita. Nezamyslice ale dva venkovní zápasy vyhrály a nedají
kůži zadarmo.

Ve Skalce bychom měli být svědky vyrovnaného zápasu,   [
v němž by ale nakonec měla převážit větší zkušenost hostí.
[
Domácí ovšem také nutně potřebují bodovat a jakýkoli soupeř to má v lázeňské obci těžké.

aneb Večerník předpovídá
|& & VS. Sokol Vícov

PROGNÓZA NA 12. KOLO

Dostat branku v prvních minutách utkání je fakt ‚pech‘. Prostějovský
Brodek se ovšem z této nemilé události oklepal a ještě v prvním poločase
mohl v klidu otočit průběh zápasu. To by ovšem musel důsledněji využívat
šancí a nemít proti sobě brankáře Kováče, který měl v neděli věru svůj den.
Když pak přišlo téměř zhůry zbytečné vyloučení soupeře, ani přesilovka
nebyla Sokolu nic platná. Naopak přihlížel tomu, jak hosté sází jednu
pojistkovou branku za druhou. K tomu není co dodat...

SOKOL BRODEK U PROSTÌJOVA

SM LÍK

KOLA

Využít dokonale terénu patří k přednostem velkých vojevůdců. To se do jisté míry
podařilo na náhradním domácím hřišti Vícovu. Pažit v Krumsíně nepřeje finesám
a lídr tabulky z Držovic na něm mohl pramálo kombinovat. Vícovu se podařilo
ustát počáteční tlak hostů a v tom okamžiku měl téměř vyhráno. Nakonec si ještě
na soupeři pochutnal při střelbě pokutových kopů, kdy využíval všech rohů branky.
Smutným paradoxem je, že smolařem byl nejlepší hráč Držovic Řehulka.

SOKOL VÍCOV

ŠAMPI N

C6

připravil: Tomáš Kaláb

Pondělí 15. října 2018
www.vecernikpv.cz

1:4
(0:1)
dalekonosné pumelici. Úspěšnější
nebyl opět ani Aleš Burget s Petrem
Koudelkou.
Branky začaly padat až po trestuhodném vyloučení Svobody, který dostal druhou žlutou kartu za zdržování hry. Dvanáct minut před koncem
se konečně trefil po centru Kolář –
0:2. Následně z přímého kopu přidal
třetí trefu Blatner (0:3) a z brejkové
situace se podruhé zapsal do listiny
střelců Aleš Burget – 0:4. V samém
závěru korigoval výsledek na konečných 1:4 domácí Radek Soldán.

  +#$   ' " R '        #)
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„Obdrželi jsme branku snad v první minutě
životní střelou, což samozřejmě další průběh
zápasu hodně ovlivnilo. Jinak jsme ovšem odehráli dobrý první poločas, co nás ovšem zabíjí,
že nedáváme góly. Ve druhém poločase jsme
během pěti minut obdrželi proti deseti lidem tři
branky. Byl to už trochu chaos. Báli jsme se hrát
fotbal, když už jsme vystřelili, tak z nesmyslných
pozic. Výsledek bohužel vůbec neodpovídá
tomu, co se dělo na hřišti.“

| <?'&[

Michal JELÍNEK ^'+'&
& $¤] ^ &< +[
„K utkání jsme jeli s tím, že bychom nějaké body odvézt chtěli. Díky
Aleši Burgetovi se nám podařilo vstřelit první gól, pro nás to byl asi klíčový okamžik zápasu. Musím pochválit také Jardu Kužele (Jaroslava
Koudelku - pozn. red.), který se dal dohromady a hodně nám pomohl.
Podle mého názoru jsme si vítězství zasloužili, byli jsme hladovější po
gólu, aktivnější. Musím ocenit i soupeřovy kvality, hodně nás v prvním
poločase podržel brankář Kováč, vychytal dvě nebo tři vyložené gólové
šance. Vyloučení byla klukovina, pro příští kolo to bude oslabení. Chtěli
jsme udržet hubený náskok a začali více kombinovat, tak se nám podařilo vstřelit ještě tři branky. Vyhráli jsme zaslouženě a děkuji fanouškům,
kteří s námi přijeli, že jsme se jim za to mohli odvděčit.“

 &': +  :%

du Jaroslava, jehož centr nezakončil
Aleš Burget jen díky pohotové reakci
Dorschnera. Ten se vyznamenal i po
střele Petra Koudelky těsně před
přestávkou.
Těsně po ní mohl přidat gólovou
pojistku střídající Kolář, Dorschner
ale vyrazil střelu na roh. Jiskra definitivně přebírala iniciativu, důkazem čehož je nastřelené břevno po

Sok BuPv
Jis BuK

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz
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Branky: 37., 51. Přidal, 13. Stejkora, 66. Dostalík – 15., 48. Abrahám, 22. Gryc, 61. Němec, 74. Rychnovský, 80. Fojt, 84. Meluzín.
Rozhodčí: Krátký – Weiser, Klusal. Žluté
karty: 29. Přidal, 65. Stejkora, 67. Hájek
(všichni N). Diváků: 45.
Nezamyslice: Buriánek – Ošťádal, Lakomý,
Hájek, Machálek – Stejkora , Špička (74.
Moravec), Přidal, Oulehla (80. Majer) –
Musil (82. Flajzar), Dostalík (57. Přikryl).
Vedoucí: Vlastimil Michlíček.
Horní Štěpánov: Suchý – Sígl, Meluzín,
Gross, Klimeš – Ščudla, Němec, Abrahám
(75. Hartl), Rychnovský – Fojt, Gryc (83.
Veverka). Vedoucí: Adolf Langer.
Pohledem trenérů
Vlastimil Michlíček: „Utkání bylo divácky
zajímavé, skóre se přelévalo ze strany na stra-

Haná Nezamyslice
TJ Horní Štěpánov

Branky: 31., 47. a 68. Dvořák, 33. Kučera,
61. Studený. Rozhodčí: Peřina – Holinka,
Mašek. Žlutá karta: 35. Bureš (U). Diváků: 100.
Určice B: Pokorný – Kadlec (46. Kaprál),
Mlčoch (61. Čajan), Hudský, Ježek – Bureš
(63. Hýbl), Vodák, Nakládal, Krajíček (46.
Halouzka) – Kouřil (71. Pavlů), Antoníček.
Trenér: Karel Vlach
Vrahovice: Krč – Doležel, Olejník, Pořízka,
Michalec – Varga, Dvořák (71. Klíč), Prucek, S. Bukovec (63. M. Bukovec) – Kučera
(84. Kratochvíl), Studený (79. Procházka).
Trenér: Jan Dvořák.
Pohledem trenérů
Karel Vlach: „Chtěli jsme doma urvat
aspoň bod, hrát poctivě zezadu, ale nakonec
z toho bylo absolutně nepovedené utkání.
Neměli jsme svůj den, zatímco Vrahovice
byly kvalitní ve všech herních ohledech.
Žádné pozitivum z naší strany se na tomto
utkání najít nedá.“
Martin Procházka: „Konečně kluci dokázali prodat vše, co v nich je fotbalového,
soupeře prakticky k ničemu nepustili. Utkání mělo co do výsledku i vlastní hry jednoznačný průběh. Je teď především potřeba
neusnout na vavřínech a pokračovat v nastoupeném trendu. Chtěl bych poděkovat
všem klukům za výborný týmový výkon.“

Sokol Určice B
Sokol Vrahovice
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Branky: 5., 10. a 35. Skoumal, 45. Foret
z penalty – 44. z penalty a 56. Baterdene,
28. Olbert, 50. Křivinka. Rozhodčí: Milar –
Kopecký, Klimeš. Žluté karty: 75. Pelikán,
85. M. Škop, 85. J. Škop (všichni V). Diváků: 50.
Čechovice B: Zapletal – Fryc, Jano, Šťastný,
Wolker – Muzikant (46. Němeček), Hodulák, Foret, Vybíral (87. Kravák) – Bílý, Skoumal (42. Šobr). Trenér: Evžen Kučera.
Výšovice: M. Škop – J. Škop, Krajíček, Křivinka, Kozdas (46. Obručník) – Baterdene,
Křížek (77. Dudík), Pelikán, M. Okleštěk
– F. Okleštěk, Olbert. Vedoucí mužstva:
Michal Dudík.
Pohledem trenérů
Evžen Kučera: „Z utkání jsme čekali tři
body, přesto vzhledem k našemu postavení
v tabulce musíme být spokojeni i se dvěma.
Utkání nepovažuji za příliš povedené, po
celý první poločas jsme vedli, o přestávce
bylo skóre o dvě branky, ale vůbec se nám
nepovedl vstup do poločasu druhého. Zbytek utkání byl už jen o tom, kdo vstřelí pátou
branku, což se nakonec nestalo. Vzhledem
k průběhu utkání můžeme hovořit o ztrátě
bodu.“
Michal Dudík: „První poločas jsme pokračovali v neslavném výkonu z minulého
kola. Snažíme se hrát po zemi, protože
nakopávané míče nemá vpředu kdo uhrát,
jenže vyrábíme chyby, a za ty nás soupeř
v prvním poločase trestal. O přestávce
byla v kabině ‚bouřka‘, každý si řekl svoje,
a do druhého poločasu jsme nastoupili
s odhodláním výsledek zvrátit. To se téměř
podařilo během deseti minut, kdy jsme
vyrovnali, pak už to byla otevřená partie.
V závěru jsme nevyužili brejkovou situaci,
ale vzhledem k první půli musíme být s bodem spokojeni.“

Sokol Čechovice B
FK Výšovice

nu. V zápase jsme třikrát vedli, za stavu 4:5
jsme bohužel neproměnili sólo na soupeřova brankáře a v závěru nás soupeř trestal za
chyby v obraně, která byla hodně prostupná.
Čekali jsme těžké utkání s kvalitním soupeřem, kluci bojovali, ale skoro každou chybu
soupeř potrestal. Dát doma čtyři branky je
super, ale nesmíte dostat sedm.“
Adolf Langer: Z rozhodnutí klubového
vedení se vedoucí mužstva k utkání nevyjadřuje.
[
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Rozhodčí: Heger – Knoll, Vodák. Žlutá
karta: 44. Valenta (D). Diváků: 60.
Vícov: Drčka – Světlík (59. Trnečka),
Humpolíček, Studený, Chytil – Ježek, Bartlík, Tesařík, Rozsíval – Bošek, Zapletal. Trenér: Miroslav Krutovský.
Držovice: Menšík – Furmanets, Štverák,
Valenta, Řehulka – Šťastný, Apalovič, Valach, Fiferna – Zahradníček, Srbený. Trenér: Jindřich Skácel.
Pohledem trenérů
Miroslav Krutovský: „Po neúspěších na
venkovních hřištích jsme potřebovali doma

Sokol Vícov
TJ Sokol Držovice

Branky: 78., 90. Blumenstein, 25. Václavík
– 67. Khýr. Rozhodčí: Dömisch – Weiser,
Čmela. Žluté karty: 52. Václavík – 20. Slamenec, 55. M. Glouzar, 82. Pinkava, 89. A.
Glouzar. Diváků: 80.
Dobromilice: Prusenovský – Bako, Ryška,
Rochla, Václavík – Šenkyřík, Kubíček, Richter, Fialka (23. Blumenstein) – Kratochvíl
(79. Slavíček), Špaček (31. Šoc). Hrající
trenér: Michal Rochla.
Skalka: A. Glouzar – Chytil (42. Svozil, 73.
Filka), Pinkava, Slamenec, Spisar – Bartoník
(16. Donát), Petržela, Hýžďál, Khýr – Karásek, M. Glouzar. Trenér: Lukáš Mráček.
Pohledem trenérů
Michal Rochla: „Utkání bylo v některých
momentech až příliš vyhecované. Herně
jsme doplatili na vynucená střídání Fialky
a Špačka kvůli zranění už v prvním poločase.
Ve druhém poločase po vyrovnávací brance
nás soupeř chvílemi přehrával, ale po vydařených akcích v poslední čtvrthodině utkání
jsme strhli vítězství na svou stranu. Za tři
body jsem velice rád.“
Roman Pinkava (asistent trenéra): „Šlo
o typické derby, které bylo od počátku zbytečně vyhecované, k čemuž svou měrou
přispěl i rozhodčí. První poločas, který byl
vyrovnaný, končil nepříjemným zraněním
kolene našeho obránce po nezaviněném
souboji. Ve druhém poločase se nám sice
podařilo vyrovnat, ale dostali jsme další
branku ze standardní situace a v závěru, kdy
jsme otevřeli hru, ještě třetí gól. Soupeř byl
o jednu branku lepší a vyhrál zaslouženě.“

FC Dobromilice
FK Skalka 2011
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Branky: 2. Stančík, 75. Mojtek z penalty
– 35. T. Hradil z penalty, 55. Konupka, 67.
Dostál, 80. Coufalík. Rozhodčí: Němec –
Sommer, Otáhal. Žluté karty: 29. P. Hanák
– 18. Kankovský, 29. Trávníček. Diváků: 70.
Tištín: Koutský – Sipěna, J. Hanák, P. Hanák, Cetkovský – Bosák (60. Hýsek), Ru.
Návrat, Mojtek, Stančík – Kyselák, Ro. Návrat (80. Rehák). Trenér: Radim Havlíček.
Vrchoslavice: Tomek – Trávníček, Kankovský, Coufalík, Holub – Dostál, Fialka,
Horák (70. Ruber), Machálek (65. R. Jurčík) – Konupka (85. M. Hradil), T. Hradil.
Trenér: Miroslav Panáček.
Pohledem trenérů
Zdeněk Oulehla st.: „Utkání jsme rozehráli
výborně, dali jsme gól už v druhé minutě,
soupeř pak nevyužil penaltu, což jsem viděl
jako pozitivní znamení, jenže Vrchoslavice
do poločasu stejně z penalty srovnaly. Po
změně stran se projevily větší kvalita a fyzická vyspělost soupeře. My jsme to ani za
stavu 1:3 nezabalili, nadechli jsme se a snížili
z penalty, jenže po chybě v obraně jsme inkasovali znovu. Vyhrál lepší tým.“
Miroslav Panáček: „Brzký gól v naší síti
není nikdy příjemný, navíc jsme neproměnili penaltu, ale soupeře jsme zatlačili už v prvním poločase, kdy se možná čtvrt hodiny
nedostal přes polovinu. Nakonec jsme přece
jen z penalty vyrovnali a druhý poločas byl
vyloženě v naší režii. Soupeř byl bojovný,
terén nepřeje technickému fotbalu, navíc
na menším hřišti s přehuštěným prostorem,
ale vzhledem k obrazu hry jsme si vítězství
zasloužili.“

TJ Tištín
Sokol Vrchoslavice 1946

bodovat, což se nám nakonec podařilo.
V úvodních pasážích zápasu jsme odolávali
tlaku Držovic, které si ovšem nějakou vyloženou šanci nevytvořily. Od druhé poloviny
první půle se hra postupně vyrovnávala, u nás
se objevovaly náznaky šancí z brejkových situací, ovšem nedotažené. Hráli jsme poctivě
vzadu a jsem moc rád, že jsme zápas konečně
dohráli s nulou na kontě obdržených branek.
Druhý poločas byl vyrovnaný, čím dál víc
bylo zřejmé, že kdo dá gól, vyhraje. Byli jsme
vítěznému gólu blízko, ale nakonec jsme vyhráli až na penalty, což je také pozitivum, protože v této disciplíně se nám příliš nedařilo.“
Jindřich Skácel:
S trenérem se nepodařilo telefonicky spojit.

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

Jakub
ČERMÁK
Už po dvou minutách hry nechali
domácí hodně prostoru Aleši Burgetovi, který vydařenou střelou zpoza
šestnáctky poslal konický Brodek do
vedení – 0:1. Vzápětí měla Jiskra po
rohovém kopu další šanci. Vrcholem zmatků byl takřka vlastní gól
Krejčího, který se snažil zblokovat
přízemní centr před vlastní brankou.
Domácí Brodek u Prostějova ale postupně začal vyrovnávat hru a hrozit před soupeřovým brankářem.
Důkazem toho je „bodlo“ Jaromíra
Matouška, kterým ale Kováče nezaskočil. Zprava si ke Kováčově brance
vyšlápl Radek Soldán, jeho pokus
opět likvidoval hostující gólman.
Jaromír Matoušek se ocitl v dobré
pozici na penaltě, jenže i tuto střelu z bezprostřední blízkosti Kováč
vyrazil, následná dorážka už mezi
tyče nesměřovala. Na druhé straně
byl u zrodu pěkné kombinační akce
Petr Koudelka, který vyslal dopře-

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

BRODEK U PROSTĚJOVA V krásném a téměř letním počasí neodpovídajícím polovině října v kalendáři se v Brodku
u Prostějova sehrálo první derby obou obcí se stejným názvem. Stejně jako předchozí sezónu, i tentokrát skončilo
vítězstvím hostů. Průběh zápasu byl ovlivněn rychlou brankou už ve třetí minutě. Přestože se domácí dostali do zápasu, nedokázali vstřelit branku, což po přestávce rozhodlo ve
prospěch hostující Jiskry. Utkání sledoval Večerník ve svém
pravidelném šlágru.

Vítězství potvrdili hosté až v oslabení

DERBY BRODKŮ V REŽII TOHO Z KONICKA
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milujeme vecerník
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baráž o 1. ligu 6 – 1 (1 + 0). K tomu
reprezentoval Českou republiku v národních výběrech do 16, 17, 18 i 20
let, dohromady za mládežnické týmy
ČR odehrál 47 utkání s bilancí 22 (5
+ 17). Nyní má třicet dnů nastupovat
za elhákáčko, kde již absolvoval první
dva mače doma s Třebíčí (vstřelil gól)
a v Litoměřicích.
„Dan má přehled, dobrou rozehrávku
a bylo vidět, že umí přihrát i vystřelit,
kvalitně čte hru. Takového obránce
jsme potřebovali, zvlášť když beků
máme spíš málo a teď se ještě zranil
Ondra Mikliš,“ řekl o Krejčím hlavní
trenér LHK Jiří Vykoukal. „Víceméně
pořád se snažím s někým komunikovat
a shánět případné posily do hráčského
kádru. A z téhle snahy momentálně vyplynulo angažování docela zkušeného
borce z Varů, zatím krátkodobé. Záleží,
jak na tom tenhle extraligový klub bude
zdravotně, nakolik mu to herně půjde.
Aby u nás Dan zůstal aspoň ten měsíc.
Jestli i déle? Je moc brzy spekulovat,
aktuální domluva každopádně platí na
maximálně třicet dnů,“ doplnil k tématu Vykoukal.
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Těšil jsem se, až budu mít
96 na zádech. V tom roce se
narodil můj bratr, který je
můj velký hokejový vzor!

Výrok:

s trenérem ohledně taktických věcí, stylu hry a podobně. Večer jsem pak šel do
zápasu.“
yy S adaptací na nové prostředí nevznikl vzhledem k rychlosti naskočení nějaký problém?
„Nic vážného, jen pár detailů. Prostějov
hraje trochu jiným systémem než Karlovy
Vary, ale na to jsem si během utkání zvykl.
A myslím, že celkově vše proběhlo v pohodě.“

yy Byl záměr, že jste se poměrně dost
tlačil dopředu?
„Kouč mi vyloženě neříkal, abych víc podporoval útok, ale já sám sebe beru jako
ofenzivního beka a s tím jsem sem šel.
I trenér to tak myslím vnímá, snažil jsem se
v rámci zdejšího systému hrát svůj hokej.
A výsledek je super, šest nastřílených branek jsem už nezažil, ani nepamatuju. Navíc
jsem sám jeden z těch gólů dal, což se mi
povedlo snad po půl roce. Takže paráda.“
yy Ta vaše trefa padla jak?
„Abych řekl pravdu, plácnul jsem do puku
a měl velkou radost, že to prošlo až do
brány. (úsměv) Dlouho mi tam střely nepadaly, tak to snad tímhle gólem protrhnu
a přijdou další.“

Devětadvacetiletý útočník naskočil do
soubojů východočeského týmu doma
s Kometou Brno (3:2 po nájezdech),
venku v Plzni (3:2 v prodloužení) a na
vlastním ledě proti Liberci (4:1). Což
znamená, že Pardubičtí v těchto utkáních porazili během pouhých čtyř dnů
tři spolufavority Tipsport extraligy
2018/19 a „Mates“ se na téhle výsled-

yy Do střetnutí jste však vstoupili brzkým inkasováním. Proč?
„Nemyslím si, že bychom měli vyloženě
špatný start, ale možná tam trochu bylo,
že se soupeř porazí sám. Jakmile oni šli do
vedení, my jsme ještě víc zapnuli, rychle vývoj obrátili a celý zápas je přehrávali, měli to
pod kontrolou. Nakonec nám tedy gól obdržený hned na začátku asi spíš pomohl.“
yy Měsíční hostování u Jestřábů z Karlových Varů šlo mimo vaše rozhodování?
„Mně ve Varech řekli, že mi to teď herně
nejde a jestli si nechci vyčistit hlavu na
měsíc v Prostějově. O něm vím, že je to
ofenzivně silný tým, po téhle stránce jeden z nejlepších v první lize a hrající krásný

kové super sérii aktivně podílel!
„Vždycky jsem strávil na ledě okolo
deseti minut a nebodoval, ale můj pocit byl přesto výborný. Ono když se
zvítězí, zvlášť nad tak silnými soupeři,
je kolektivní radost logicky velká bez
ohledu na to, jakou má kdo v mužstvu
roli. Já jsem Dynamu vypomáhal, snažil jsem se co nejlíp dělat svou práci

hokej. Proto jsem věděl, že působení v takovém mančaftu mi za současné situace
může na nějakou dobu jedině prospět. Od
úvodu sezóny jsem se ve Varech trápil, nedařilo se mi. Stejně jako celému kolektivu,
nebylo od čeho se odpíchnout.“
yy Takže dočasné působení na Hané
berete pozitivně?
„Jednoznačně. Od začátku to beru jako
vítaný impuls a mám radost, že se hned
moje první utkání tady povedlo jak týmu,
tak i mně. Hned se cítím mnohem líp a věřím, že to podobně dobře půjde dál. Abych
pomohl v první řadě prostějovskému
mančaftu a zároveň taky sobě, což spolu
většinou souvisí. Z premiéry za Jestřáby
mám každopádně výborný pocit.“

a myslím, že se to docela povedlo,“ potěšilo Venkrbce.
„Každopádně jsem si na vlastní kůži
vyzkoušel, že se v extralize hraje o dost
vyspělejší a samozřejmě i kvalitnější
hokej než v první lize. Mezi českou
elitou jsem dostal šanci po nějakých
třech nebo čtyřech letech, samozřejmě mě to potěšilo. I když jsem tím

Foto: lhkjestrabi.cz

yy A po tom jednom měsíci se opět vrátíte do mateřského oddílu?
„To teď vůbec nevím a neřeším to, všechno
jde mimo mě. Záleží, jak se domluví oba
kluby mezi sebou. Já se soustředím výhradně na hokej.“

přišel o jeden zápas Prostějova na
Kladně. Pokud tedy k těm třem pardubickým výhrám připočítám ještě
Kadaň, Havířov a Ústí s Jestřáby, táhnu momentálně osobní šňůru šesti
vítězství v řadě,“ konstatoval Venkrbec
s úsměvem po minulém víkendu, načež se tahle série v uplynulém týdnu
ještě prodloužila.
(son)

HC Frýdek-Místek, momentálně poslední celek
tabulky. Severomoravané
tam
klesli vinou šňůry
osmi bezbodových
porážek v řadě, dosud
vyhráli pouze dvakrát ve
3. a 4. kole. Od té doby nic, když zaplatili
daň svému fungování coby třinecké farmy.
Oceláři si v extraligové nouzi stáhli z frýdeckého kádru řadu plejerů a oslabený
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cházející období s velkým počtem zápasů
v krátké době ukáže víc. Musíme se umět maximálně zkoncentrovat na každé
další utkání tak,
jak budou postupně přicházet,“
vypíchl klíčovou věc
pro začínající bleskový sled soubojů hlavní
trenér prostějovských mužů Jiří Vykoukal.
Už dnes od 18:00 hodin hostí jeho tým

výběr HC pak najel na neúspěšnou vlnu,
která ho unáší dosud.
Hanáci potřebují doma splnit roli favorita,
aby následně mohli v přetrvávající pohodě
vyrazit ke dvěma venkovním bitvám. Ve
středu 17. října od 18:00 hodin uzavřou úvodní čtvrtinu dlouhodobé fáze
na ledě RT TORAX Poruba, v sobotu
20:10. od 17.30 načnou druhou čtvrtku na legendárním Lapači proti tamnímu VHK ROBE Vsetín. Porubský nováček přitom výtečně vstoupil do Chance

aktuálně mají sedm triumfů bez přerušení
včetně například vyloupení Jihlavy! A jsou
čtvrtí o dva body před Jestřáby.
Kolik oni vytěží ze tří nadcházejících
utkání téměř obden?
(son)

Prostějov – Frýdek-Místek: minulá sezóna doma 3:2p a 7:2, venku 1:4 a 5:2.
Prostějov – Poruba: minulá sezóna nestřetli se.
Prostějov – Vsetín: letošní sezóna doma 6:5p, minulá sezóna doma 5:4 a 1:4, venku
4:5sn a 1:5.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

ligy 2018/19 a dlouho se držel v jejím
popředí, až minulý týden mu trochu došel
dech porážkami 4:7 na Slavii Praha + 1:4
s Přerovem, po nichž klesl na devátý post.
Naopak Valaši jedou jako pily, v zádech

4:5

LITOMĚŘICE, PROSTĚJOV Rozjetý soupeř s čerstvými skalpy Českých
Budějovic i Přerova (dokonce dvakrát
za sebou) čekal hokejové Jestřáby v sobotním 13. kole Chance ligy. Skvělá
forma litoměřického celku se také projevila, HC Stadion vedl 2:0 i 3:1. Borci
LHK Prostějov však nesložili zbraně,
super vzepětím otočili na 3:5, nakonec si odvezli vítězství. Těsné, přitom
ohromně cenné!
Sotva duel začal, už musel Štůrala znovu

HC LIT
LHK PV

povolaný z extraligového Zlína likvidovat
šanci Flynna. Poté bylo zahajovacích deset
minut poměrně vyrovnaných, leč ve 12.
právě zámořská akvizice napřáhla z levého
kruhu a bomba rozvlnila síť – 1:0. Nadějná
snaha Žálčíka vyrovnat o chvíli později
prudkým bekhendem nevyšla, načež v 17.
další cizinec v domácích barvách Korkiakoski trefil jedovkou zprava nad Štůralovo
rameno – 2:0. Špatnou situaci elhákáčka
naštěstí vylepšil Nouza, když krátce před
první přestávkou uklidil za Dvořákova
záda přihrávku Karpova od zadního mantinelu – 2:1.
Kvalitní hokej pokračoval rovněž ve druhé periodě. Zajímavé situace se střídaly na

obou stranách, ovšem gólmani odolávali.
Po polovině zápasu dění ještě víc oživila
drsná bitka s krvavým vyústěním mezi
Málkem a Miklišem. Jestřáb vyfasoval za
předchozí hrubý faul trest na pět minut
+ do konce utkání a v 37. během dlouhé
přesilovky zavěsil Korkiakoski na konci pohledné kombinace do odkryté klece – 3:1.
Početní výhoda Severočechů následně pokračovala, jenže místo zvýšení náskoku nečekaně přišla korekce. Divíšek pouhé dvě
sekundy před sirénou v oslabení procedil
Dvořáka ranou z pravého kruhu – 3:2.
Snížení na těsný rozdíl takzvaně do šatny
Hanáky povzbudilo natolik, že ve třetí části
byli herně lepší. A zaslouženě obrátili do té

doby nepříznivý vývoj mače. V 51. minutě
Zdráhalův pokus vyražený Dvořákem sebral před bránou Starý, aby zblízka vymetl
levou šibenici – 3:3. V čase 56.12 strhnul
výsledek na hostující stranu Prokeš přesnou střelou z levého křídla ke vzdálenější
tyči – 3:4. A minutu nato unikl do sóla Žálčík, jenž si Dvořáka vychutnal švihem opět
do levého vinklu – 3:5! Domácí Kloz sice
ze závaru ještě upravil na konečných 4:5,
avšak to do vypršení normální hrací doby
zbývaly jen tři vteřiny, tudíž srovnat již Stadion nestihl.
(son)
Statistiky z utkání, výsledkový servis
a průběžnou tabulku CHANCE ligy
najdete na straně 3 této knihy C

„Byl to ohromně těžký zápas, hra se přelévala ze strany na stranu. Ač jsou naši hráči věkově starší než kluci z Litoměřic, tak musím říct, že jsme zápas odšlapali, odedřeli a odmakali. Chlapci se prostě na ledě úplně vydali ze všech sil. Za cokoliv, co bychom odsud
odváželi, bychom byli rádi, ale samozřejmě tři získané body jsou parádní. Hráčům děkuju za to, jakým způsobem tuhle těžkou bitvu odbojovali.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

„Jsme samozřejmě zklamaní, že jsme nezískali žádný bod, protože utkání se nám povedlo rozehrát velice dobře. A dostali jsme se do vedení, bohužel pak soupeři dovolili na
konci první i druhé třetiny dvakrát snížit, tím se dostat zpět do zápasu. Musím ale říct, že
Prostějov je velice silný a potrestal každou naši chybu. My jsme hráli dobře a vytvářeli si
obrovské množství šancí, ale trochu si vylámali zuby v koncovce.“

David BRUK – HC Stadion Litomìøice
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PROSTĚJOV Hokejoví Jestřábi dosud
absolvovali dvanáct utkání ze základní
části letošního prvoligového ročníku.
Polovinu tohoto počtu nyní přidají
během nejbližších dvou týdnů, kdy se
druhá nejvyšší soutěž ČR hraje kromě
obvyklých střed a sobot i ve vložené
pondělky.
„Je hezké, že jsme sérií čtyř vítězství za sebou poskočili v tabulce na páté místo, ale
zatím to vůbec nic neznamená. Liga teď
nabere hodně rychlé tempo a teprve nad-

Chance liga nabírá „švuňk“, na účastníky čeká šest duelů v příštích třinácti dnech

yy Stihl jste s LHK před svým debutem
nějaké tréninky?
„Pouze jeden dopoledne před zápasem.
Do Prostějova jsem přijel ve středu ráno,
naskočil do přípravy a pak si ještě sedl

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Přišel, viděl, dal zlomovou branku na 2:1. A nejen tím dost přispěl
k vítězství. Šestadvacetiletý obránce Daniel Krejčí (na snímku), o jehož příchodu
mezi Jestřáby píšeme podrobněji na jiném místě této dvoustrany, prožil veskrze
vydařenou premiéru v prostějovských barvách. A po týmovém přehrání Třebíče
6:3 odpověděl Večerníku na několik otázek.

PROSTĚJOV Tak trochu mimo
hlavní pozornost se před nedávnem
uskutečnila třízápasová „výprava“
kapitána Jestřábů do nejvyšší české
soutěže. Matouše Venkrbce totiž
povolalo do svých služeb na střídavé starty extraligové HC Dynamo
Pardubice, za něž odehrál trojici
střetnutí.
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je pro boj o play-off potřeba. Pokud
možno neztrácet doma, k tomu něco
přivézt z venku. A dokud se daří, vytěžit co nejvíc,“ nadhodil Vykoukal,
kudy vede současná úspěšná cesta
ptačí letky do horních pater Chance
ligy.
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Foto: Marek Sonnevend

HC Slavia Praha (od dětství nepřetržitě až do roku 2015), Rebel Havlíčkův
Brod (hostování 2010/11), HC Most
(hostování 2011/12), Berounští Medvědi (hostování 2012/13), Oceláři
Třinec (2013/14), Stadion Litoměřice
+ Rytíři Kladno (hostování 2014/15),
HKM Zvolen (2015 až 2017) a HC
Benátky nad Jizerou (2017).
Jeho celková bilance v jednotlivých
soutěžích mužů je následující: extraliga 109 zápasů – 20 kanadských
bodů (5 + 15), baráž o extraligu 13 –
6 (1 + 5), 1. liga 139 – 49 (17 + 32),

Matouš Venkrbec pomohl ¥& @'
Pardubicím ke tøem vítìzstvím za sebou

Šestadvacetiletý bek se narodil 27. dubna 1992, měří 190 centimetrů, váží 95
kilogramů a má levé držení hole. Před
působením v karlovarských barvách
postupně vystřídal devět jiných oddílů:

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Hodně zajímavou
posilu získalo vedení prostějovského hokejového klubu, byť zatím jen
dočasně. Generality LHK Jestřábi
a HC Energie Karlovy Vary se totiž
dohodly na měsíčním hostování
obránce Daniela Krejčího na Hané.

DanielKrejčízKarlovýchVarů

C11

Dvacet gólů nasázeli prostějovští
muži během aktuální čtyřzápasové
šňůry svých vítězství. A když připočteme ještě předchozí dva mače,
dali branek za posledních šest duelů plných 31, což činí působivý průměr na jedno střetnutí 5,17!

31

pondělí 9. ledna 2017
Pondělí 15. října 2018
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz
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Na
měsíční
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zadák
!

jubileum...

JESTŘÁB PODLE

lední hokej

-

Body mužům LHK hojně naskakují,
neboť soupeře většinou brankově
přestřílí. Ale že by někoho vyloženě
ubránili, to se stalo v jediném případě (Havířov 5:0). Jinak od půlky září
vždy dostali minimálně tři fíky (zpravidla ještě víc), i v tu dobu mizerná
Kadaň jim vsítila dva.

Pøíliš
inkasování

Od prohraného derby s Přerovem
střílejí Jestřábi góly jako na běžícím
pásu. V Českých Budějovicích tři,
Kadani devět, na Kladně dva, Havířovu i v Ústí nad Labem pět, Třebíči
šest a na ledě Litoměřic znovu pět.
Stíháte to ještě vůbec počítat?

  
Super
produktivita

HOKEJOVÉ
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Mezi hokejovými mantinely

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

Jestřábi versus Horácká Slavia,
panuje stav 4:1, běží 45. minuta
a Hanáci nádherně demonstrují
svou herní pohodu. Jan Starý za
bránou získá puk, posílá jej na
levý kruh volnému Marku Račukovi. Ten může sám pálit, ale
místo toho ještě nezištně přihrává
křížným pasem k pravé tyči Lukáši Žálčíkovi. Kanonýr hledí do
úplně odkryté klece, kam kotouč
pohodlně i neomylně zároveň zasunuje. Takhle vypadá hokejová
paráda!

Nejkrásnější
akce

-

„Třebíč patří k nepříjemným soupeřům svou urputností a přitom rychlostí, její převážně
mladí hráči mají důraz i pohyb zároveň. Navíc nám dali rychlý gól, ale naštěstí jsme
dokázali skóre brzy otočit. A klíčové pak bylo, že jsme neztratili těsné vedení 2:1. Podařilo
se přežít dlouhé dvojnásobné oslabení, několik soupeřových šancí a následně jsme přidali
další branky. Po tomhle odskočení na větší rozdíl už byl zbytek utkání pod naší kontrolou. Že se momentálně můžeme opřít o skvělou produktivitu prvních dvou útoků
i celkovou pohodu v týmu, to potvrdil sobotní zápas v Litoměřicích. Byly hodně v laufu,
výbornou formou nás v úvodních dvou třetinách držely pod sebou. Velký význam měla
naše snižující trefa na 3:2 ve vlastním oslabení těsně před druhou přestávkou. Tento moment nám vlil do žil spoustu nové energie, na poslední třetinu jsme se parádně vyhecovali
a výsledek otočili. Takové tři body mají velkou cenu, nálada v mančaftu je po čtyřech
vítězstvích za sebou samozřejmě perfektní. Musíme však dál makat, aby v rychlém sledu
Matouš VENKRBEC,
příštích utkání co nejdéle vydržela.“
útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Ani v devětatřiceti letech známý hokejista evidentně nestárne.
Samozřejmě už neoplývá příliš velkou rychlostí, ale ten herní
přehled a ofenzivní schopnosti – prostě jedna báseň! Na
středečním zdolání Třebíče 6:3 se Divoch podílel třemi asistencemi (dvakrát kanonýru Nouzovi, jednou nováčkovi
Krejčímu), přičemž tyhle trefy znamenaly obrat z 0:1 na
2:1, respektive zpečetění konečného výsledku. V erupci
osobní produktivity pak Tom pokračoval též v sobotu na
ledě Litoměřic, kde zaznamenal jednu vstřelenou branku
doplněnou o dvě gólové přihrávky. Součet dvou duelů minulého týdne? Šest kanadských bodů (1+5)! A suverénní vedení
ve statistikách celé Chance ligy 2018/19!

TOMÁŠ DIVÍŠEK

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019
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Prostějovští hokejisté přestříleli doma Třebíč
i venku Litoměřice a vyletěli už na páté místo

zvítězíme. A pokud výhru podpoříme
i dobrým výkonem, je ta spokojenost
ještě větší. Soupeř byl urputný, bojovný a přitom rychlý, za Třebíč nastupuje
řada mladých borců z Komety Brno. Ti
vědí, o co usilují, a dávají do hry maximum od začátku až do konce. My jsme
však byli hokejovější, proto nebezpečné
hosty zvládli porazit,“ analyzoval kouč
a sportovní manažer v jedné osobě.
Prvoligový debut pod jeho vedením absolvoval teprve sedmnáctiletý útočník Petr Antoníček. „Máme
zraněné Vendu Meidla i Davida Dvořáčka a rozhodli se nasadit mladého
Peťu, pro něhož to určitě byla výborná
zkušenost. Každý zápas, který odehraje mezi dospělými na této úrovni,
musí brát jako velké plus. Navíc jsme
díky jeho zařazení do sestavy splnili
kvótu dvou mladých hráčů v utkání
a tím pádem mohli použít víc beků,
což se nám hodilo,“ vysvětlil trenér
elhákáčka.
V sobotu Jestřábi cestovali do Litoměřic, jež týden předtím dvakrát za
sebou přejely Přerov a ve středu vyplenily dokonce České Budějovice! Na
kluzišti rozparáděných Severočechů
tahali většinu vzájemného souboje za
kratší konec herního i výsledkového
provazu, leč v poslední třetině dokázali nepříznivý průběh fantasticky
otočit z 3:1 na 3:5 ve svůj prospěch!
Kosmetická úprava skóre HC Stadion
těsně před závěrečnou sirénou na definitivních 4:5 již problém neznamenala, hosté z Moravy mohli jásat na plné
pecky.
„Tohle byl opravdu moc náročný zápas proti rozjetému a silnému soupeři,
který potvrzoval svou aktuální formu.
Kluci ale ohromně dřeli, neustále bojovali. A ve třetí části dali do střetnutí
absolutně všechny síly. Díky tomu
jsme mohli výsledek zvrátit a odvézt
z Litoměřic kompletní tři body, což je
paráda. Moje spokojenost se tím ještě
znásobila,“ přiznal Jiří Vykoukal.
Ústřední témata minulých dvou týdnů v podání mužů LHK jsou logicky
dvě: čtyři vítězství v řadě, zároveň
spousta nastřílených branek. „Gólů
teď dáváme hodně, produktivita je
především zásluhou prvních dvou
útoků vysoká. Za ještě důležitější ale
považuju, že kluci skvěle pracují jak
do útoku, tak do obrany. Díky tomu
pravidelně naplno bodujeme a to

a krásně zavěsil pod horní tyč – 0:1. Hanáci
však neměli žádný problém s vypracováním šancí na vyrovnání, zanedlouho měl
jednu Venkrbec po průniku levým křídlem a druhou Nouza zblízka po uvolnění
Divíškem od zadního mantinelu. V obou
případech ale zasáhl Jekel. Na druhé straně
dostala přihrávka zpoza klece do podobné tutovky Nováka, leč i tu Neužil skvěle
zlikvidoval. Načež domácím vůbec nevyšla úvodní přesilovka. Naštěstí nemuseli
smutnit, neboť vzápětí Divíšek poslal ve
12. minutě z brankové čáry na pravé straně
další perfektní pas na Nouzu, který střílený
pas tentokrát neomylně zametl po ledě
pod Jekelovy betony – 1:1. Zanedlouho
se fandové rozčilovali, že sudí nepískli faul
na pronikajícího Venkrbce, ovšem pískot
+ nadávky se okamžitě změnily v jásot. Ve
14. totiž opět kreativní Divíšek přisunul na
levý kruh nováčkovi Krejčímu, jenž svůj
debut v novém dresu oslavil přesným švihem k pravé tyči – 2:1. Bleskový obrat byl
dokonán a další komplikace odmítl Neužil
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Foto: Marek Sonnevend

Střetnutí začalo v rychlém tempu, oba
soupeři si okamžitě vyměnili první střelecké pokusy (Karpov, Jekel – Kusko). A už
ve 3. šli hosté do vedení, když Střondala
vyslal prudký švih z vrcholu levého kruhu

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Podle konečného výsledku šlo o jasný zápas, ale věřte, že
byl hodně těžký. Hokejoví Jestřábi se
ve středečním 12. dějství Chance ligy
dlouho museli rvát s Horáckou Slavií
Třebíč o každou píď ledu a její odpor
definitivně zlomili až v posledních
dvaadvaceti minutách, podobně jako
nedávno proti Kadani. Podstatné bylo,
že znova uspěli a dosáhli tím třetího vítězství za sebou.

LHK PV
HS TŘE

vychytáním příležitosti Nedvídka. Načež
výběr SK přežil pořádný závar po ráně
Koláře i Prokešovu loženku zakončenou
zblízka mimo.
Druhou třetinu odstartovali Prostějované
jako nažhavená raketa, během několika desítek vteřin se prosadili do čtyř vyložených
možností. Jenže proti Jekelovi v nich neuspěli Nouza, dvakrát Karpov ani Žálčík.
Což mohlo borce LHK mrzet na přelomu
27. a 28. minuty během dlouhého dvojnásobného oslabení v trvání 85 sekund. Tady
třikrát nebezpečně pálil z levé strany Kratochvíl, ale ve dvou případech výtečně zasáhl
Neužil a jednou bek Zdráhal. Již v klasické
přesilovce pět na čtyři nevyzrál na gólmana
ani Kusko sklepnutím kotouče ze vzduchu, celé oslabení se tak podařilo skvěle
ubránit. A evidentně šlo o klíčový moment
utkání. Střely různého charakteru se poté
střídaly na obou koncích kluziště s tím, že
aktivnější byli ptačí dravci (Žálčík, Divíšek,
Rašner, Račuk – Bilčík). Za což se dočkali
v 39. minutě zasloužené odměny. Nápřah
Zdráhala od modré čáry tečoval těsně před
svatyní jeden z třebíčských zadáků přímo

mezi Jekelovy betony – 3:1.
Záhy zvýšit mohli Žálčík díky ukázkovému vysunutí Račukem i Divíšek zásluhou
nabití od Nouzy, avšak Jekel ještě držel
akcie Horáků v přijatelné výši. Jakmile neproměnili zajímavé situace Kusko, Kratochvíl ani Havlát, přišlo rozhodnutí. Ve 43.
švihnul Karpov zpoza kruhů a puk ladně
zaplul k levé tyčce – 4:1. O dvě minuty
později následovala nádherná kombinace
po ose Starý, Račuk, Žálčík a posledně
jmenovaný dával do úplně odkryté brány
– 5:1. Bryskně sice odpověděl Mlynář tím,
že z levého křídla našel mezírku mezi Neužilovým rozklekem a bližší tyčí – 5:2. Ovšem triumf jestřábí letky to nijak neohrožovalo, zvlášť když ve 49. po vyšachování
protivníkovy defenzivy efektně zužitkoval
přesilovku Nouza – 6:2. Závěrečné slovo
pak patřilo čtyři minuty před koncem Furchovi, který z mezikruží procedil Neužila
– 6:3. Leč nadšené oslavy prostějovských
příznivců ani tahle dílčí korekce absolutně
nenarušila.
Statistiky z utkání najdete
na straně 3 této knihy C

„Zápas jsme začali výborně, hráli v dobrém pohybu a stylem, který jsme hrát chtěli. Vytěžili
jsme z toho i vedoucí branku. Jenže nám tento styl hry vydrží vždy jen nějakých deset minut, pak přijde chyba a soupeř trestá. Sráží nás hrubé individuální chyby. V každém venkovním utkání vždy na chvíli vypadneme z role, přijde trest a kluci si přestanou věřit.“

Martin SOBOTKA – SK Horácká Slavia Tøebíè

„Přestože máme hráče především ofenzivně laděné, tak musím ocenit, jak všichni pracovali
i směrem dozadu. Myslím si, že jsme měli celých šedesát minut pod kontrolou a věřím, že
se zápas líbil také divákům, kterým děkujeme za podporu. Hráčům patří díky za další tři
získané body do tabulky i předvedený výkon.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

oslabení a pak Třebíč dorazili kanonádou
  
6:3

Otočili rychlou ztrátu, ubránili dvojnásobné

Ani jedno ze dvou posledních střetnutí přitom nebylo jednoduché, spíš
právě naopak. Už ve středu na vlastním ledě proti Horácké Slavii Třebíč
se Hanáci dost nadřeli, než zlomili
houževnatý odpor protivníka a nakonec ho vyprovodili jednoznačnějším
poměrem 6:3.
„Jsem rád za to, jak se nám tenhle zápas
podařilo zvládnout. Rychle jsme prohrávali, ale brzy vývoj otočili. Momentálně jsme produktivní a dáváme hodně gólů, současně však kluci umí zabrat
i směrem dozadu. Moc se mi líbilo, jak
obětavě ubránili dlouhé oslabení tři na
pět, defenziva nás v rozhodujících momentech podržela. Stejně jako Kuba
Neužil, který chytil několik velkých
šancí. Myslím, že jsme dnes potěšili
naše fanoušky, hráči utkání kvalitně
odpracovali,“ hodnotil až nezvykle pochvalně prostějovský kouč Jiří Vykoukal. „Já jsem spokojený vždycky, když

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Zatím nejlepší období probíhající sezóny zažívají hokejisté LHK Jestřábi Prostějov. Vítězně zvládli oba své duely Chance
ligy mužů ČR 2018/2019 za uplynulý týden a celkem tím natáhli
šňůru svých výher na příjemnou cifru čtyři. Navíc logicky stoupají
průběžnou tabulkou, v níž se posunuli na pěknou pátou pozici.

  " "  )"

letos slavíme

TBALOVÁ R

ZHLEDNA

milujeme vecerník

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

fotbal
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dál vyhrávat,“
pronesl střelec
Sebastian Palla

Rozhodčí: Kreif – Hampl, Šmíd

Diváků: 140

LIPOVÁ

Dreksler

Takáč

Žilka
R. Vybíhal

Rohové kopy:

Střely na branku:

Střely mimo branku:

3

RŮŽIČKA

Pavel

Střídání: 73. Jamrich za Drekslera,

8
5

Branky: 66. Palla, 78. Štěpánek

Palla

Pekař

Horák

Moštek

Žlutá karta: 24. Dreksler, 90. M. Vybíhal

5
4

( 0 :0)

Přikryl

Štěpánek

Dostál

0 :2

Hladký

Parák

PLUMLOV

Aujezdský

Bureš

Spáčil

Zabloudil

76. Novák za Dostála, 83. M. Vybíhal za Pallu, 88. Abrahám za Štěpánka

Rohové kopy:

Střely na branku:

Kiška

Ševcůj

SK Lipová

Žluté karty: 45. Kiška, 88. Spáčil

4

Kutný

Simandl

Kotlán

0 :2

11. kolo FGP studio I.A.třída Olomouckého KFS, skupina „B“

Sokol Plumlov

 &': +  :%

Střídání: 81. Fajstl za Bureše

Střely mimo branku:

Branka: -

VORÁČ

Pavel

Hned od začátku však bylo jasné, že
Plumlov body nepustí jen tak lehce.
Zápas se od prvních minut odehrával
ve velmi vysokém tempu, které bylo
náročné na fyzickou kondici. A byli
to právě domácí, kteří tahali za delší
konec a zvládli si vypracovat několik
slibných šancí. Bohužel pro fanoušky
Plumlova byla koncovka jejich hráčů
ve všech pokusech nepřesná a z vytvořeného tlaku se vedoucí branku
vstřelit nepodařilo. Lipová působila
v první půli trochu zakřiknutým dojmem a iniciativu přenechala domácím, když vycházela především ze zajištěné obrany. V prvním poločase tak
diváci branku neviděli. To se změnilo
ve druhé půli, kdy ze strany Lipové na
hřiště vběhl úplně jiný tým. Najed-

'? &

Jak už bylo řečeno výše, střetly se
dva týmy, které bojují na úplné špici
tabulky. Soupeře od sebe dělily před
zápasem pouhé dva body, tudíž pokud by Plumlovští zvítězili, svého
rivala by přeskočili. Naopak hosté
mající formu jako hrom by díky výhře získali již pohodlný náskok na
zbývající týmy. Bylo tedy o co hrát.

|&'>'

Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ reportáž

klikni na

``¦_]

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
PLUMLOV V zápase se zaskvěl
U TOHO
0 &7 &
vedoucí brankou, která nakonec
znamenali vítězství. V utkání pronou byli hosté rychlejší, více na míči a
ti Plumlovu navíc skvěle pracoval rozběhat, ale vůbec jsme k tomu tak
vysokým presinkem nepouštěli hráče
L
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od samého začátku a prokázal, že nepřistoupili. Chyběly náběhy za
Plumlova vůbec ke své brance. Také
L " U'   ? ) 
0 &7 &
Sebastian Palla (na snímku) patří obranu i celkový pohyb. Druhý pozačali více střílet, což se jim nakonec
ta. Nyní však šlo veškeré přátelství na mezi stavební kameny základní ločas už byl lepší, živější.“
vyplatilo, když šla Lipová do vede`  
devadesát minut stranou...
jedenáctky Lipové. Svou rychlostí  Ze strany soupeře tam bylo
ní. Následně hosté přidali pár minut
i dobrou střelou je cenným atri- celkem dost nespokojenosti s výpřed koncem druhý pojišťovací gól,
_q:&>  butem útočné síly aktuálního lídra roky sudího, který jim nepískl
Nejvýraznější postavou se stal záložník
bylo rozhodnuto.
Lipové Radek Štěpánek. Jeho průnidruhé nejvyšší krajské soutěže. Jak penaltu, nechal v některých tvrd~ & & Q ky po křídle byly pro domácí obranu Počasí tentokrát víkendovému spor- viděl zápas a co říká na dobrou for- ších situacích hru běžet. Vidíte to
hodně nebezpečné a hráč v nich dobře tování přálo a na utkání se sešlo nece- mu svého týmu, se dočtete v exklu- stejně?
První velká šance přišla ve 23. minu- využíval své přednosti jako rychlost a lých sto padesát diváků, což je pozitiv- zivním rozhovoru pro Večerník.
„Myslím, že ne. Na tu soutěž to
tě. Na hranici vápna zamotal dvěma sílu v osobních soubojích. Dále se pre- ní bilance. Mezi pokřiky bylo slyšet,
zvládl dobře. Vždycky jsou tam saobráncům hlavu Michal Spáčil, uvolnil zentoval přesnými přihrávkami a jako že ani tým Lipové se nemusí stracho- Jakub ČERMÁK
mozřejmě rozhodnutí, která budou
se a z první vystřelil. Jeho trefa orazít- odměnu trenérovi za důvěru se dva- vat, že by na lavičkách kolem hřiště  Jak byste zhodnotil zápas?
sporná, ale myslím, že to bylo bez
kovala tyč a míč se odrazil k úplně vol- náct minut před koncem blýskl gólem. neměl příznivce. Dojem z utkání tak „Bylo to hodně vyrovnané utkání. větších zbytečností.“
nému Hladkému. Útočník Plumlova
pouze kazily špatné výroky rozhod- Dá se říci, že rozhodly dvě střely na  Tuto sezónu se zatím opravdu
~&?&' 
však neprokázal přesnost v zakončení
čího, který nedokázal některé situace bránu, ze kterých padly góly. Soupeř daří a blíží se už konec půlky soua jeho dorážka tak letěla těsně kolem
posoudit správně, za což si právem měl hlavně v prvním poločase šance, těže. Myslíte už na jaro, případně
tyče. Na druhé straně čaroval domácí Bratrovražedný souboj mezi kama- vysloužil hlasité vyčinění od obou nastřelil i tyč, ale neproměnil. Nám na nějaké postupové možnosti?
brankář Simandl. Nejdříve vychytal rády zvyšoval pikantnost sobotního fanouškovských táborů. Náladu ale také, zvlášť u prvního gólu, pomohly „Na to já, jako hráč, skoro vůbec
samostatný únik Horáka, poté koneč- duelu. Na lavičkách obou týmů totiž přítomným spravovalo dobré jídlo. štěstí a teč soupeře.“
nemyslím. To je na vedení, jestli se
ky prstů vyškrábl hlavičku Drekslera seděli plejeři z místního futsalového Místní šéf udírny totiž připravuje pro  Co se týče hry vašeho týmu, rozhodne, že jdeme za postupem,
po rohovém kopu a stále tak držel týmu FC Relax. Jak Pavel Růžička, tak milovníky fotbalu a masa nejšťavna- tak to byla hra dvou naprosto roz- my teď hlavně hrajeme dobrý fotbal
plumlovské naděje na body. Skóre hry jeho jmenovec Voráč prožili spoustu tější žebírka v I.A třídě. A pokud máte dílných poločasů...
a chceme tak hrát dál. Nemůžu říct, že
se poprvé měnilo až po hodině hry. okamžiků ve společném dresu, plum- chuť na něco jiného, nevadí. Každý „My jsme s prvním poločasem určitě bychom v kabině občas nad tím chvíli
Po dobré kombinaci ve středu hřiště lovský realizační tým navíc disponuje týden se nabídka masitých lahůdek nebyli spokojení o přestávce v ka- nedebatovali, ale důležité je držet se
vyzkoušel utaženou střelou Simand- duší Relaxu Františkem Kocourkem mění. To je kvalitní reklama pro ná- bině. Před zápasem jsme věděli, že především na té vítězné vlně i nadále.
soupeř má starší tým, že je musíme A uvidíme,kam nás donese...“ (úsměv)
lovu pozornost Palla. Domácí brankář a dalšími vyslanci futsalového gigan- vštěvu plumlovského stánku.
skočil do dráhy míče, bohužel střela
trefila jednoho z bránících hráčů, změnila směr a ležící gólman už s míčem
koulejícím se do brány nemohl nic
dělat – 0:1. O deset minut později bylo
&' `]}^|   '[
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hotovo. Na krásný centr si naskočil
„První poločas se nesl ve vyrovnaném duchu, šance byly k vidění na obou stranách. V poločase „Zápas měl dva úplně rozdílné poločasy. Nám se v prvŠtěpánek, který s pomocí tyče a znojsme si řekli, že do druhé půle naskočíme stejně, hlavně ze zajištěné obrany. Bohužel musím
vu notného štěstí dostal míč do bran- sportovně uznat, že soupeř byl ve druhém poločase lepší, sice nás pustil na dostřel, ale nic jsme ním vůbec nedařilo a soupeř nás dokázal zatlačit. Ve druky - 0:2. Domácí i přes závěrečný tlak z toho bohužel nevytěžili. Lipová poté dala dva šťastné góly. My naopak nemůžeme myslet na hé půli už jsme byli lepším týmem, i když do vedení jsme
se dostali se štěstím. Každopádně za výkon ve druhé půli
nedokázali výsledek zkorigovat, a tak si vítězství, pokud nedokážeme nějaký vstřelit.“
jsme si zasloužili vítězství.“
Lipová odvezla tři cenné body.

PLUMLOV Souboj prvního s druhým. Atraktivní zápas přinesl
program jedenáctého kola skupiny B I.A třídy Olomouckého KFS,
v němž Plumlov přivítal v této sezóně suverénní Lipovou, která
zatím sbírá body jak na běžícím pásu. Ale i domácí tým se mohl
pyšnit skvělými statistikami a herní pohodou, proto byli hosté ze
severu regionu před soboztním měřením sil jen mírnými favority.
Svěřenci kouče Růžičky ale prokázali své velké kvality a vynikajicí
formu, proti které nic nezmohl ani nadšeně hrající výběr lodivoda Voráče. Večerník zajímavou bitvu sledoval pěkně zblízka v
rámci svého víkendového šlágru.

„Na postup zatím nemyslíme,
ANI
PLUMLOV
NESTAČIL
NA
LÍDRA
Z
LIPOVÉ
chceme hlavně
Zápas rozhodly šťastné góly v rozmezí dvanácti minut
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8. kolo, neděle 21. října: Mostkovice
– Zlín (10.00, Svoboda), Držovice –
Březnice (14.30, Šamaj).

III. TØÍDA OFS
PROSTÌJOV, SK. „B“:
Dohrávané 4. kolo, neděle 21. října,
14.30 hodin: Zdětín – Plumlov „B“
(sobota 20.10., 14.30), Otinoves –
Ptení, Čechy pod Kosířem – Hvozd,
Kladky – Přemyslovice, Protivanov
„B“ – Kostelec na Hané „B“, Brodek
u Konice „B“ volno.

III. TØÍDA OFS
PROSTÌJOV, SK. „A“:
Dohrávané 2. kolo, neděle 21.
října, 14.30 hodin: Olšany u Prostějova – Pavlovice u Kojetína
(sobota 20.10., 14.30), Němčice
nad Hanou „B“ – Brodek u Prostějova „B“ (sobota 20.10., 14.30,
hřiště Tvorovice), Nezamyslice
„B“ – Bedihošť (10.00), Otaslavice
„B“ – Želeč, Kralice na Hané „B“
– Biskupice.

PØEBOR OFS
PROSTÌJOV – II. TØÍDA:
12. kolo, neděle 21. října, 14.30
hodin: Vrahovice – Nezamyslice
(sobota 20.10., 14.30), Skalka –
Vícov (sobota 20.10., 14.30, hřiště
Pivín), Horní Štěpánov – Čechovice „B“, Vrchoslavice – Určice „B“,
Brodek u Prostějova „B“ – Tištín,
Brodek u Konice – Držovice, Výšovice – Dobromilice.

OKRESNÍ POHÁR
PROSTÌJOVSKA:
Finále, středa 17. října, 18.00 hodin: Konice – Čechovice.

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
12. kolo: Smržice – Moravský Beroun (sobota 20.10., 14.30, Hruboš
– Milek, OFS), Jesenec – Doloplazy
(neděle 21.10., 14.30, Štěpán – Chládek, Čampišová).

SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
Dohrávka 12. kola, pátek 19. října,
19.15 hodin: Mostkovice – Kovalovice (UT Prostějov, Kryl – Valouch,
Januš).
12. kolo, neděle 21. října, 14.30
hodin: Mostkovice – Otaslavice
(sobota 20.10., 14.30, Šerý – Majer, OFS), Němčice nad Hanou –
Haná Prostějov (Frais – Majer, Vachutka), Želatovice „B“ – Klenovice
na Hané (Novák – Borůvka, Labaš),
Pivín – Ústí „B“ (Milek – Zemánek,
Bašný).

ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
12. kolo, sobota 20. října, 14.30
hodin: Bělotín – Plumlov (Straka –
Šmíd, Matulík), Lipník nad Bečvou
– Protivanov (Zemánek – Kopecký, Bašný), Slavonín – Čechovice
(Perutka – Kaňok, Labaš), Určice
– Beňov (Vedral – Sedláček, Hrbáček), Lipová – Chomoutov (neděle
21.10., 14.30, Kylar – Konečný,
Šrejma), Kostelec na Hané – Kojetín (neděle 21.10., 14.30, Kašpar
– Dokoupil, Šmíd).

FGP STUDIO
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
12. kolo, neděle 21. října, 14.30
hodin: Konice – Troubelice (Štětka
– P. Brázdil st. Perutka).

CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
12. kolo, sobota 20. října, 14.30
hodin: Kralice na Hané – Zábřeh
(rozhodčí: J. Dorušák – Kylar,
Motal).

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
12. kolo: 1.SK Prostějov – Vítkovice (sobota 20.10., 15.30).
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dávkou štěstí zvítězili hosté, svěřenci
kouče Kobylíka tak museli skousnout
druhou porážku v řadě.
Zápas se pro domácí začal vyvíjet dobře.
Už po dvaceti minutách se trefil Petržela
(1:0), ale Kraličtí se radovali z vedení pouhé dvě minuty, vlastní gól si dal Blahoušek
– 1:1. „Pro mě naprosto nepochopitelný
gól. Blahoušek trošku nelogicky ve vápně
hlavičkoval na bránu, takže jak říkám, nechápu,“ hodnotí gólovou situaci trenér Kobylík. I přesto se Kralice dostaly do vedení
i podruhé. Cibulka si se šancí poradil zku-

„Že to bude těžký zápas, jsme věděli hned,
jak jsme dorazili na hřiště, protože tam je
velice těžký a nerovný terén. Nechal jsem
na lavičce ze začátku zápasu některé hráče
základní sestavy, i tak jsme byli ze začátku
zápasu velice aktivní. Paradoxně jsme to
byli my, kdo inkasoval jako první po naší
hrubé chybě,“ popisuje začátek utkání
trenér Konice Petr Ullmann. Domácí se
však z vedení neradovali dlouho, když po
sedmi minutách srovnal Bílý. „Ten úvodní
gól soupeře nás nějak nepoložil. Naopak
se po krásné standardní situaci trefil Bílý

zadarmo. „Na středu se určitě zodpovědně nachystáme. Myslím, že o soupeři máme informací dost, abychom
nebyli překvapení. V úterý si také dáme
trénink na umělé trávě, jelikož i finále se
bude hrát na ní, takže se připravíme se
vší poctivostí. Samozřejmě když jsme se

dostali do finále, chceme vyhrát, takže
do zápasu dáme vše s veškerou vážností,
se kterou zápas bereme,“ říká Lukáš Koláček, trenér Čechovic.
Připomínáme, že zápas se uskuteční ve
středu 17. října od 18:00 hodin na umělé
trávě v konickém fotbalovém areálu.(jč)

Večerníku i nad rozhodující trefou kralický trenér. Utkání tak skončilo vítězstvím
Všechovic 2:3.
„Hráli jsme v rámci našich možností, kluci makali a dřeli, hráli dobře, ale dostali
jsme opět hloupé góly a to se bohužel
opakuje. Na druhou stranu ve srovnání
s minulým zápasem mohli hráči ze hřiště
odcházet se vztyčenou hlavou, protože na
hřišti nechali všechno. Je znát, že někteří
kluci hrají tuto soutěž poprvé, nemají ještě tolik zkušeností. Samozřejmě pokud se
budou dít nějaké hráčské přesuny v zimě

brejky, které jsme také využili,“ měl radost
po utkání kouč. Další gól přidal Liška
a hosté tak utekli Maletínu na rozdíl dvou
gólů. I domácí se ještě dočkali sedm minut
před koncem, ale závěr opět patřil dobře
hrajícím hostům. Na konečných 2:4 upravil svou druhou trefou v utkání Kamený.
„Tím závěrem jsme si to trošku pokazili,
ale myslím, že to bylo zasloužené vítězství,“
míní Petr Ullmann.
Další body může Konice přidat hned
tento víkend, kdy v neděli 21. října hostí
ód 14:30 doma Troubelice.
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Branky: 7. a 83. Michalčák – 14. Bílý, 39.
a 92. Kamený, 76. Liška. Rozhodčí: Zemánek – Petrásek, Hrbáček. Žluté karty:
57. Zaiets, 90. Dittrich – 89. Liška. Diváků:
85. Sestava Konice: Zapletal – Blaha (57.
Oščádal), Procházka, Bílý, Drešr (64. Širůček) – Krása, Tichý, Kořenovský, Kamený
– Liška, Knoll (59. Paš). Trenér: Petr Ullmann.

3:2
(2:1)

PROSTĚJOVSKOTeprve podruhé v celé podzimní části„B“ skupiny I.B třídy se mohli fotbalisté Smržic radovat po závěrečném hvizdu z vítězství. Na tři body proti Šternberku„B“ navázali ve Velké Bystřici a snížili
tak svou ztrátu na posledním místě tabulky. To Jesenci se zatím vede mnohem lépe. Proti Lošticím bodoval už posedmé v řadě, byť teď šlo pouze o jeden bod za penaltovou porážku, a v průběžném pořadí
se již prokousal na druhou pozici, o skóre před Nové Sady„B“. Hned za vedoucí Olešnici, která o víkendu
poprvé ztratila, když prohrála 0:2 na půdě Moravského Berounu.

a srovnal stav utkání,“ vylíčil lodivod Konice. Hosté se pak víceméně ujali režie zápasu a domácí moc do svého pokutového
území nepouštěli. Zároveň se jim podařilo
strhnout vedení na svoji stranu. „Do konce
poločasu už jsme byli lepším týmem a těsně předtím, než se šlo do kabin, nás poslal
do vedení Roman Kamený krásnou střelou na zadní tyč.
Ve druhé půli jsme to ještě oživili, když se
na hřiště dostali čerstvý mistr světa Širůček, Paš a Oščádal. Soupeř trochu hrozil
ze standardních situací, ale my čekali na
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v jak kombinované sestavě jsme
odjížděli, jsem spokojen. Jeli jsme
si pro bodík a ten jsme si dovezli.
Škoda vyrovnávacího gólu z přísně
nařízeného trestňáku, navíc když
šel předtím tak v pětasedmdesáté
minutě ‚Burgy‘ sám na bránu a nedal, mohli jsme v tu chvíli vést 3:1.
Chyběli nám ale kanonýr Jirka Tichý, ‚Uli‘ a zranil se nám ještě Broňa
Burian, takže se nám rozpadla osa,
chtěli jsme ale hrát poctivý fotbal zezadu na brejky a tato taktika nám vyšla, prakticky celý zápas jsme vedli.
‚Uli‘ s Broňou nám asi budou chybět
i dál, naskočí ale kluci z lavičky. Nyní
mám díky spolupráci s Konicí dost

Branky: 45. Pospíšil, 80. Kryl – 21.
a 64. Vařeka, 48. Š. Verner, 69.
Kotlár. Rozhodčí: Labaš – Kundrát,
Borůvka. Žluté karty: 87. Pospíšil,
90. Václavík – 57. Pleva, 84. M. Studený. Diváků: 100

2:4
(1:1)
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široký kádr a stále čtyři pět náhradníků, to nepamatuju. Je vidět, že
vše funguje, i Peťa Bross je výborný.
Přišel sice po svalovém zranění a má
určité úlevy, poctivou práci si ale odvede a hraje pro mužstvo.“
„Dosud jsme moc bodů do tabulky
neposbírali, takže spokojenost je.
Zlepšený výkon jsme předváděli už
v posledních dvou třech zápasech,
vždy to ale nakonec dopadlo špatně. Nyní si kluci zaslouží pochvalu, že jsou z toho i tři body. Až na
výjimky jsme měli zápas po celých
devadesát minut ve své moci a už

Hodnocení trenéra Smržic
Petra Gottwalda:

Sestava Smržic: Volf – Doseděl,
Klus, Zbožínek, Augustin (54. M.
Studený) – Vařeka, Kotlár (88. Tomiga), Pleva, M. Verner, Š. Verner –
Luža. Trenér: Petr Gottwald.
o přestávce to mohlo být 4:0, jaké
tutové šance jsme měli. Dali jsme
sice jeden gól, ale do kabin jsme
taky jeden dostali z jejich ojedinělé
akce. Ve druhé půli jsme pokračovali ve stejném stylu, rychle se znovu ujali vedení, získali sebevědomí
a přidali další dvě trefy. Pak jsme
bohužel opět inkasovali a nevyužili brejky tři na dva, dva na jednoho
ani sami na brankáře, v závěru ale
Volf chytil penaltu a celkově mladíci postupně nabírají zkušenosti
a dovedli jsme zápas k výhře. Ne
jako proti Kožušanům, kdy nám ale
citelně chyběl Zbožínek, ten by si
to vzadu ukočíroval.“
(jim)
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ZLÍN, PROSTĚJOV Pouze jednogólovým
rozdílem skončilo měření sil předposledního se třetím týmem ženské moravskoslezské divize „B“. Držovice vyjely na horkou půdu zlínského soupeře, kde byl
papírový favorit jasný. Nicméně náš regionální ženský tým umí překvapit, což už několikrát dokázal i minulou sezónu, a domácí se museli hodně natrápit, aby v závěru
urvali těsné vítězství.
„My jsme zahráli jeden z nejlepších zápasů
venku. Přijeli jsme sice jen ve dvanácti a nastoupili proti týmu, který bojuje o první
příčky, ale odehráli jsme s ním vyrovnanou
partii,“ nelámal nad svým týmem hůl trenér
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Držovic Tomáš Jetel. „Nastavil jsem obranější
taktiku, kdy jsme zahustili střed hřiště a čekali na nějaké brejky. Soupeř byl samozřejmě
lepší a dostal se také do vedení, ale v dobrém
tempu jsme hráli i ve druhém poločase, což
jsme korunovali gólem právě z brejku,“ dodává. Za Držovice se krásně trefila letošní
posila z Mostkovic Soares. Nakonec však na
vytouženou remízu nedosáhli kvůli vlastnímu
gólu Gnipové. Bod jim tak utekl o osm minut.
„Bohužel soupeř pár minut před koncem dal
nešťastný gól na konečných 2:1, ale musím
holky pochválit za skutečně dobrý výkon, který předvedly,“ prozradil Večerníku kouč.
Navázat na dobrý výkon mohou dívky z Držovic v neděli 21. října, kdy hostí doma soupeřky z Březnice.
(jč)
Statistiky z utkání, výsledkový servis a průběžnou tabulku MSDŽ najdete na straně 2
této knihy C
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MOSTKOVICE Sedmým kolem pokračovala divizní soutěž fotbalistek i pro Mostkovice, které doma
přivítaly soupeřky z Mutěnic. Ačkoliv byl první poločas vyrovnaný, hostující hráčky šly přece jen do kabin
ve vedení. Ve druhém poločase se gólu dočkaly také
domácí hráčky, nicméně to byla jen kosmetická úprava nepříznivého výsledku. Tři body si za výhru odváží
hosté.
„Soupeř byl lepší, udával tempo hry. My jsme naopak
dobře nastupovali do soubojů, čímž jsme jim dobře narušovali kombinaci,“ hodnotí výkon svých svěřenkyň
trenér Mostkovic Robert Karafiát. Domácí byli v prvním
poločase více než vyrovnaným soupeřem, gól však i přesto bohužel dostali. „Už to vypadalo, že se v poločase půjde
do kabin za nerozhodného stavu, ale bohužel jsme ne-
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dokázali dostatečně důrazně odpravit míč dál od branky
a na hranici pokutového území jsme je nechali vystřelit,
z čehož padl gól,“ popsal Večerníku situaci lodivod Mostkovic.
I tak ale do druhé půle naskočily hráčky se zvednutými
hlavami. Bohužel soupeř už byl na koni a vítr z plachet si
vzít nenechal. „Do druhé půlky jsme si řekli, že budeme
pokračovat, ale dáme větší důraz na kombinace, což se nedařilo. Mutěnice tlačily a bohužel zvýšily svůj náskok,“ popisuje Karafiát. Přesto se mostkovické fotbalistky dočkali
čestné trefy, když dobrý důraz a vysoký presink předvedla
Lisicka a Karafiátová. „Lisická a Karafiátová předvedly výborný presink na jejich obránkyně, vybojovaly míč a Lisická víceméně od půlky šla sama na soupeřovu brankářku
a krásně vystřelila k tyči,“ vylíčil gólovou situaci kouč. To
ale bylo bohužel ze strany domácích vše a tak si na výhru
budou muset počkat minimálně do příštího kola, kdy
Mostkovice doma přivítají v neděli dopoledne Zlín. (jč)
Statistiky z utkání, výsledkový servis a průběžnou
tabulku MSDŽ najdete na straně 2 této knihy C
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„Vzhledem k okolnostem a tomu,

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

Branky: 30. a 80. Krejčí – 19. Poles,
45. Burian. Rozhodčí: Kryl – Šafařík,
Jílek. Žluté karty: 52. Poles, 63. Žouželka (oba J). Diváků: 80
Sestava Jesence: Kýr – Horák, Burian (62. Jurník), Laštůvka, Žouželka
– Křeček (60. Ošlejšek), Poles, Čížek,
J. Burget – Bross, Navrátil (89. R. Burget). Trenér: Petr Tichý st.

PK 7:6

2:2
(1:2)

Sokol

!< 


Branky: 19. Březík, 59. Murin – 22.
Popelka. Rozhodčí: Dorušek – Bartůněk, Šerý. Žluté karty: 72. Lošťák,
88. Březík – 45. Chytil, 58. Baláš, 87.
Preisler, 89. Klimeš. Diváků: 80.
Sestava Kostelce: Zelinka – Synek,
Baláš, Móri, Chytil – Vymazal, Klimeš, Popelka (43. Grulich), Lužný
(51. Holoubek) – Preisler, Hruban.
Trenér: Jaroslav Klimeš.

2:1
(1:1)
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„Mám obrovskou radost. Po výsledkově nepovedených týdnech jsme se
soustředili na Lipník a věděli, že nás
nečeká žádný jednoduchý soupeř.
Zdobí ho nejen nováčkovský elán,
ale i velice kvalitní hráči a individuality. Hraje agresivní svižný fotbal jako
Bělotín a jeho síla je nahoře, Kovařík
i Zelenay jsou nadstandardní hráči na
tuto soutěž. Naopak vzadu je zranitelný a díky naší dravosti a rychlosti
jsme si vytvářeli nebezpečné situace.
Hlavně v první půli. V posledních týdnech jsme předváděli rozdílné výkony
v obou poločasech, i teď jsme sice po
přestávce měli hluchá místa, nebylo
jich ale zdaleka tolik. Hráče tak chválím za kontinuitu. Soupeř pak otevřel
hru a my mohli chodit do brejků.“
(jč, jim)

Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

vák) – Jahl, Halouzka. Trenér: Lukáš
Koláček.

PROSTĚJOVSKO Jediné tři body přineslo regionální šestici jedenácté kolo „A“ skupiny I.B třídy
Olomouckého KFS. Z výhry se radovaly pouze Mostkovice po zvládnutém sobotním derby
na půdě Hané Prostějov, všichni ostatní vyšli zcela naprázdno. Pivín přišel v Tovačově o neporazitelnost i dva hráče, stejně tak Klenovice v Ústí, Otaslavice s Troubkami ani Němčice v
Radslavicích neudržely poločasový nerozhodný stav a po změně stran inkasovaly minimálně
třikrát. I tak stále „Turci“ drží vedení, tabulku uzavírají Němčice, Otaslavice a Haná.

S hrajícím koučem Určic Pavlem Zbožínkem, jenž musel nuceně na konci druhé
dvaceminutovky ze hřiště, se po utkání
nepodařilo spojit. Jeho mužstvo aktuálně prožívá úspěšnou sérii, když zvítězilo
počtvrté za sebou a podpořilo tak předeHodnocení trenéra Protivanova
šlé triumfy proti Chomoutovu, Dubu a
Milana Pitáka:
Čechovicím. Tomáš Hýbl vychytal svou
„Výsledek ani hra neodpovídaly I.A druhou nulu v ročníku a stejně tak i jeho
třídě. Řekli jsme si, že hrajeme doma spoluhráči podruhé během podzimní
a že bychom fanouškům chtěli kro- části ani jednou neskórovali.
mě tří bodů ukázat i pěknou hru, ale
TJ
zůstalo jen u slov a přizpůsobili jsme
$ @ A 
se soupeři. Až v posledních deseti
3:1
!$> % > 
(2:1)
minutách jsme hosty zavřeli ve váp =
ně, ale nepodařilo se a při všech standardkách se ubránil. Penalty jsme jim Branky: 30. Dudík vlastní, 36. Matula,
pak darovali, dvakrát netrefit bránu je 62. Jahl – 26. Machala. Rozhodčí: Matrestuhodné. V plánu pro zbytek pod- jer – Lizna, Winkler. Žluté karty: 56.
zimu máme dvacet bodů a chtěli jsme Veselý, 78. Š. Hanák, 83. Novák – 38.
se trhnout, abychom byli klidnější, Zelenay, 66. Machala. Diváků: 168
tabulka je totiž nesmírně vyrovnaná a Sestava Čechovic: Klimeš – Veselý
pár bodů je to na špici a dolů. Sedm- (88. Jano), Lakomý, Haluza, Š. Hanák
náct bodů je taky slušných, ale chtěli – Chmelík (77. Muzikant), Kolečkář,
Matula (79. Klváček), Jančík (61. Nojsme teď přidat ještě dva.“

har, T. Menšík, O. Halouzka, Mlčoch,
Zelina, P. Halouzka, Hejduk (46. M.
Hýbl), Zbožínek (19. Dračka), Žáček (30. Bureš). Hrající trenér: Pavel
Zbožínek.

Haná

Sokol
 


PRAHA, KONICE Při cestě na
úplně nejvyšší stupínek v turnaji
světového šampionátu v malém fotbalu si český soubor v pražské hale
„Jedenáctka“ nejprve ve skupině
poradil 7:1 s Japonskem a 5:0
s Kolumbií, aby posléze poměrem

➢ ze strany C1

TJ Sokol
 
TJ Sokol
  

9:0 rozdrtil Švýcarsko. Následovaly vyřazovací boje a v nich
čtvrtfinálový postup 3:2 na penalty
přes Maďarsko, semifinálová výhra
2:1 nad Itálií a poté navlas stejný
výsledek ve federálním derby proti
Slovensku. Širůček se na této jízdě
podílel čtyřmi brankami.
„Nehrál jsem proti Švýcarsku, kdy jsme
si nejvíce zastříleli, tam mě trenér nechal

„Vracíme se s výpraskem a naše prohra je zasloužená. Nepohlídali jsme
si dlouhé auty domácích a dostali
jsme z nich dvě branky. V první půli
jsme ještě vyrovnali, vlastní nedisciplinovaností jsme šli ale do desíti, červená byla oprávněná a měla
přijít hned. I v oslabení jsme do
druhé půle vstoupili dobře a měli
dvě gólové šance, kdybychom šli do
vedení, zápas by se pak vyvíjel jinak.
Jenže inkasovali jsme my. Rozhodčí
toleroval tvrdou hru soupeři a nám
ne, moji hráči měli červený prapor
před očima a bylo po fotbale. Měl
jsem strach, o kolik přijdu hráčů,

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

Branky: 10. Pospíšil vlastní, 53. Dočkal, 55. a 67. Šálek, 62. Rous – 40.
Frýbort, 64. Pospíšil. Rozhodčí: Hrbáček – Kašpar, Lasovský. Žluté karty: 39. Hodina, 45. Rous, 78. Jiruše
- 28. Trajer, 28. Tydlačka, 45. J. Svozil,
65. M. Svozil, 76. Valtr. Červené karty: 29. Tydlačka, 87. Valtr (oba P.).
Diváků: 252.
Sestava Pivína: Fürst – M. Bartoník (56. K. Švéda), T. Vrba, Frýbort,
Pospíšil – Verbický (46. Pátek), Tydlačka, M. Svozil, Zapletal (46. Valtr)
– J. Svozil ml., Trajer. Trenér: Jaroslav
Svozil st.

5:2
(1:1)

TJ Sokol

TJ Sokol
 

odpočívat pro čtvrtfinále. Všechny zápasy ale byly těžké a sešla se tu veliká
konkurence. Kluci byli hodně šikovní
a o to cennější a vybojovanější tento
titul je,“ jásal novopečený šampion
Adam Širůček v exkluzivní zpovědi pro
Večerník.
Trochu ho jen mrzelo, že stejně jako
pro mistrovství Evropy před dvěma lety
s národním týmem nikam necestoval,

„První poločas byl vyrovnaný a
mohli jsme jít do vedení, utkání ale
zčásti ovlivnila neproměněná penalta. Šel na ni Erik Dreksler, který při
rozstřelech bývá úspěšný a věřil si,
ale nevyšlo to. Soupeř měl taky šance, vedení bychom si ale více zasloužili my. Do druhé půle jsme vstupovali s cílem hrát zodpovědně, brzy
jsme ale inkasovali z větší vzdálenosti a sami nedali vyloženou šanci.
Během dalších dvaceti minut jsme
dostali ještě dvě branky a bylo po

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

Branky: 47. Šerý, 63. a 73. Kádě. Rozhodčí: Dokoupil – Frais, Šerý. Žluté
karty: 15. Pokorný, 66. Dreksler. Diváků: 70
Sestava Klenovic: D. Pokorný – Frys,
Cetkovský, Šlézar, Spálovský – Prášil
(74. Grepl), Rozehnal, Dreksler, Popelka – F. Pokorný, Všianský. Trenér:
Vladimír Horák.

3:0
(0:0)

už tak máme tři zraněné a jednoho
nemocného, v základu nastoupili
dva dorostenci. Sice jsme hráli proti
čtrnácti, ale prohráli jsme si to sami.
Druhá červená přišla po jejich zákroku na zlomeninu nohy, za který
byla jen žlutá, a Pavel sudímu řekl,
že jde zítra do práce.“

4:0
(0:0)
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nad Hanou

na druhou stranu si mohl vychutnat
jedinečnost domácí atmosféry. „Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Nic
jsme nepodcenili a připravovali jsme
se už od neděle, přestože turnaj začínal
až ve čtvrtek. Mimo jiné jsme si dali
přátelák proti Praze. Vyhráli jsme 4:3 a já
dal vítězný gól,“ pochlubil se člen elitní
české formace.
Rád by se v budoucnu prosadil i do

seniorské reprezentace, kde nyní
válí člen prostějovského eskáčka Jan
Koudelka, uvědomuje si ale, že k tomu
vede ještě dlouhá cesta. „U nás je velká
konkurence. Máme tu plno hodně dobrých hráčů a na větší akce mám ještě
čas. Jsem ročník 1996 a nejbližší dva
roky ještě mohu nastupovat za jednadvacítku, potřebuji ještě potrénovat a vyzrát,“ přemítal Adam Širůček.
(jim)

Branky: 57. a 82. Panák, 83. Zich, 89.
Michal Navrátil z penalty. Rozhodčí:
Sedláček – P. Brázdil st., K. Pospíšil.
Žluté karty: 80. Jiříček (N). Diváků:
80
TJ Sokol
Sestava Němčic: Kopřiva – Župka,
 
Martin Navrátil, J. Navrátil, Spiller
1:4
FK
(1:1)
– Dorňák (46. Jiříček, 80. Nosek),
Troubky
Hamala, Mrkva (70. Parák), Jordán –
Branky: 37. Vogl – 27., 57. a 88. Hýzl, Kolečkář, Horák. Trenér: Radovan
72. Brázda. Rozhodčí: Valouch – Novotný.
Chládek, Zatloukal. Žluté karty: 80.
Hodnocení trenéra Němčic
Drmola – 24. Smolka. Diváků: 105
Radovana Novotného:
Sestava Otaslavic: Sika – Ruszó,
Vogl, Koudela, Šubrt (55- Gerneš) – „Je to špatné. Po zásluze jsme prohráli.
Tkáč (74. Frehar), Chvojka, Drmola, Bez tréninku se I.B třída hrát nedá. PoPírek – Zatloukal (74. T. Hon), Nejed- dařilo se nám sice třikrát za sebou vyhrát, jenže pak jsme klopýtli a trápíme
lý (74. Valenta). Trenér: Jiří Hon.
se. Radslavice i Újezdec byly lepší –
Hodnocení trenéra Otaslavic
rychlejší, důraznější, přesnější na míči.
Jiřího Hona:
I ve skoro stejné sestavě a s Mrkvou
„Odehráli jsme nejhorší utkání za v záloze máme problémy a hrajeme
dlouhou dobu. Dlouho jsem neviděl špatně. Pasivně, bez pohybu, bez agretak slabý výkon z naší strany. První sivity. První půle ještě byla bez branek,
poločas jsme ještě herně zvládli, ve druhé jsme měli šance a nedali ji,
ale druhý byl jedna velká katastro- pak jsme dostali první branku a přišel
fa. Nedokázali jsme si vypracovat škaredý zákrok Matyáše na Jiříčkovo
žádnou akci, chybělo nám všechno, koleno. Museli jsme pak už improvico k fotbalu patří. Pohyb bez míče, zovat a dostali další tři branky. Vše zaagresivita, rychlost a tak dále. Sou- čalo už zimní přípravou a pokračovalo
peř naši hru zaslouženě potrestal. jarním trápením v I.A třídě. Soupeř je
Osobně si myslím, že každý z hráčů všude o jednu dvě sekundy napřed,
dobře ví, že taková hra k naší kvalitě nejdeme štěstíčku naproti. Uvidíme,
nepatří.“
jaké to bude teď na Hané.“ (jč, jim)

zápase. Poslední kola se nám nedaří
podle představ. Zčásti za to mohou
zranění, přestalo se trénovat, nepřistupujeme k duelům, jak bychom
měli. A je to vidět na hřišti. Jsme sice
ofenzivní mužstvo, spoléháme se ale
jen na dva hráče – Všianského a Rozehnala.“

Konický Širůček by rád napodobil prostějovského Koudelku

„Asi se nebudu vyjadřovat úplně
k průběhu zápasu, protože kluky
z Hané znám. Bohužel se jim teď nedaří, ale hluboce smekám před tím,
kolik práce pro ten klub odvedli a co
vybudovali. Přeji jim, aby se co nejdříve zvedli, protože i přes vítězství byla
Haná velice vyrovnaným soupeřem.“

Hodnocení trenéra Mostkovic
Iva Kroupy:

„Zasloužené vítězství hostů. Všechny
tři góly byly trochu laciné, ale Mostkovice si vedle nich vytvořily dostatek jiných šancí, takže zaslouženě zvítězily.“

Hodnocení trenéra Hané
Prostějov Daniela Koláře:

Branky: 12. P. Zapletal, 65. Milar, 72.
Trnavský. Rozhodčí: Vedral – Čampišová, Keluc. Žluté karty: 35. Martinák, 75. Kolář – 73. Bureš. Diváků:
120.
Sestava Hané: Marák – Martinák, M.
Kolář, Trnavský, Světlík – Jančiar, Makowski, Krupička, Holomek (88. Benešovský) – Zatloukal, Kolkop (77. D.
Kolář). Trenér: Daniel Kolář. Sestava
Mostkovic: Karafiát – Sekanina (46.
Kazda), Milar, Šlambor, Hatle – Vojtíšek (69. Křišťan), L. Zapletal, Doseděl
(24. Bureš), Dadák – Sedláček (61.
O. Zapletal), P. Zapletal. Trenér: Ivo
Kroupa.

0:3
(0:1)

Výsledkové Waterloo zlomily jen Mostkovice

I.B třída skupina A

Rozhodčí: P. Brázdil ml. – M. Pospíšil, Matulík. Žluté karty: 67. Sedlák –
55. O. Halouzka, 57. P. Halouzka, 66.
Mlčoch, Diváků: 68
Sestava Protivanova: M. Pospíšil – Z.
Pospíšil (79. Bílek), Dvořák, Milar, M.
Sedlák – Liška, Kropáč, D. Sedlák, F.
Pospíšil (78. K. Nejedlý), Musil (57.
V. Nejedlý) – Grmela (89. R. Sedlák).
Hrající trenér: Milan Piták.
Sestava Určic: T. Hýbl – Slezák, Fre-

0:0
PK 3:4

Reportáž z utkání najdete
v rozhledně na straně C7
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nuty, takže v tomto směru pochvala.
Snad nás to nakopne, protože se pomalu propadáme a situace začíná být
vážná.“

Lipová jde do trháku, série Určic pokračuje

I.A třída skupina B

směrem k nám, tak tento tým bude velice mladý a perspektivní,“ dodává David
Kobylík.
Tuto sobotu 20. října si mohou Kralice spravit chuť v utkání se Zábřehem,
které odehrají taktéž na domácí půdě.
Utkání 12. kola začíná ve 14:30 hodin.
„Vyhrávat doma chceme, musíme si vzít to
dobré z posledního zápasu a bojovat,“ burHodnocení trenéra Kostelce
cuje kouč fotbalistů Kralic na Hané. (jč)
Jaroslava Klimeše:
Statistiky z utkání, výsledkový servis
„Bohužel jsme na body opět nedosáha průběžnou tabulku najdete
li, ale kluky musím pochválit, protože
na straně 2 této knihy C
zabojovali a bylo to vyrovnané utkání.
Nakonec můžeme být rádi, že jsme
dohráli v plném počtu, jelikož zápas
byl ke konci docela vyhrocený. Samozřejmě mě mrzí, že body nejsou,
ale bojovali jsme o ně do poslední mi-

KONICE SI ZASTŘÍLELA V MALETÍNĚ

šeně a zapsal se mezi střelce utkání – 2:1.
Za tohoto příznivého skóre se šlo do kabin.
Góly opět začaly padat patnáct minut
před koncem utkání. Hosté srovnali po
chybě Flajzara, tudíž vyrovnávající branka jde na vrub kralického gólmana. „Byl
zbytečný a hodně laciný. Nevím, jestli
ten míč před ním zaplaval nebo ne, ale je
to rozhodně škoda, zbytečný gól. Každopádně to nás tak trochu rozebralo, nebo
spíše rozhodilo, soupeř toho dokázal
dobře využít, takže jsme v závěru opět inkasovali a obrat byl dokonán,“ posteskl si

KRALICE NESTAČILY
DOMA NA VŠECHOVICE

přípravu ale neplánujeme, každopádně
to neznamená, že bychom do zápasu
nešli na sto procent. Je to pro nás určitě
důležitý duel, a když jsme se dostali až
sem, tak chceme vyhrát,“ burcuje před
zápasem trenér Konice Petr Ullmann.
Ale ani Čechovice rozhodně nedají nic

6PUæLFHY\KUiO\-HVHQHFXKUiODVSRŁERG

I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

KONICE, PROSTĚJOV V ALEA
sportswear I.A třídě Olomouckého
KFS, skupině A si Konice vyjela na horkou půdu Maletína. A nebyl to rozhodně snadný zápas, protože už od prvních
minut museli hosté dohánět gólové
manko. Stačilo však pár minut na rozkoukání a hosté nejenže srovnali, ale
ujali se vedení i otěží zápasu. Nakonec si
svěřenci kouče Ullmanna s chutí zastříleli a diváci mohli vidět několik atraktivních akcí i gólů. Nejdůležitější jsou ale
body, které všechny tři putují do Konice.

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

KRALICE NA HANÉ Jedenáctým
kolem pokračoval o víkendu CleanForYou krajský přebor, kde válčí jediný
regionální zástupce z Kralic. Ten na
své půdě přivítal v sobotu odpoledne
dobře známého soupeře ze Všechovic a souboj to byl až do posledních
minut vyrovnaný. Nakonec i s notnou

KRnH
T VŠE

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PŘEBOR:

bude velmi napínavý a plný dobrého
fotbalu.
„Na zápas se určitě těšíme. Před ním
určitě zatrénujeme pod umělými světly,
abychom se co nejlépe adaptovali na
podmínky, protože samotné utkání se
hraje od šesti. Nějakou speciální herní

Konice se porve o pohár s Èechovicemi

PROSTĚJOV Už ve středu může jeden z nich slavit první velký úspěch
v letošní sezóně. Konice a Čechovice
se právě v tento den utkají ve finále Okresního poháru Prostějovska
a i přes to, že o trochu větším favoritem je považována Konice, zápas

PROSTĚJOVSKO Už na šest bodů vzrostl po víkendovém šlágru„B“ skupiny I.A třídy Olomouckého
KFS náskok vedoucí Lipové na druhý Plumlov. Čechovice si výhrou nad Lipníkem polepšily na
čtvrté místo a jsou nově jen tři body za druhou pozicí, Určice díky penaltové výhře v Protivanově
předstihly svého okresního soupeře a uzavírají horní poloviny pořadí. Nejhůře je na tom zatím
stále Kostelec, po prohře v Bělotíně otevírá dvouciferné pozice a má stále k dobru jen čtyři body
na předposlední Kojetín.
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MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – STARŠÍ:
12.kolo:1.SKProstějov–Zlín„B“(sobota
20.10.,10.15,Hovorka–Líkař, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – MLADŠÍ:
12.kolo:1.SKProstějov–Zlín„B“(sobota
20.10.,12.30,Líkař –Hovorka, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
12. kolo: Šumperk – 1.SK Prostějov
„B“ (neděle 21.10., 10.00, P. Dorušák
– Páral, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
12. kolo: Šumperk – 1.SK Prostějov
„B“ (neděle 21.10., 12.15, Páral – P.
Dorušák, Ol KFS).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
12. kolo, sobota 20. října, 10.00 hodin: Jeseník – Konice (OFS), Určice –
Černovír (Bašný), Čechovice – 1.FC
Viktorie Přerov „B“ (15.00, OFS).
]_||`©{`]`|
SK. „A“:
Dohrávané 2. kolo: Dub nad Moravou
– Olšany (neděle 21.10., 14.30, Motal).
]_||`©{`]`|
SK. „B“:
Dohrávané 2. kolo, neděle 21. října:
Pivín – Lipník nad Bečvou (sobota
20.10., 12.00, OFS), Nezamyslice –
Bělotín (sobota 20.10., 12.00, OFS),
Plumlov – Ústí (10.00, Lasovský),
Otaslavice – Němčice nad Hanou /
Brodek u Prostějova (12.00, Šerý),
Kojetín – Protivanov / Brodek u Konice (14.00, Kaňok).
MORAVSKOSLEZSKÁ
`|¦_[
10. kolo: Karviná – 1.SK Prostějov (neděle 21.10., 10.00, Krupa – Šimík, Petroš).
MORAVSKOSLEZSKÁ
`|¦_W[
10. kolo: Karviná – 1.SK Prostějov (neděle 21.10., 11.45, Šimík – Krupa, Petroš).
SpSM – U13 JIH:
10. kolo: Hodonín – 1.SK Prostějov
(sobota 20.10., 14.00).
SpSM – U12 JIH:
10. kolo: Hodonín – 1.SK Prostějov
(sobota 20.10., 14.00).
FLY UNITED KRAJSKÝ
=<`]|_]ª§[
12. kolo, neděle 21. října, 10.45 hodin: Čechovice – Slavonín (9.00, Dokoupil), Olšany – Černovír (10.30,
Šteier), Konice – Jeseník (Doležal),
Šternberk – Němčice nad Hanou /
Nezamyslice (P. Brázdil st.).
FLY UNITED KRAJSKÝ
=<`]$_{ª§[
12. kolo, neděle 21. října, 9.00
hodin: Olšany – Černovír (9.00,
Šteier), Čechovice – Slavonín (10.45,
Dokoupil), Konice – Jeseník (Doležal), Šternberk – Němčice nad Hanou / Nezamyslice (P. Brázdil st.).
FLY UNITED KRAJSKÁ
|`©$_{ª§[
Dohrávané 2. kolo, neděle 21. října: Velký Týnec – Smržice (10.00,
Pytlíček), Haná Prostějov – Kralice
na Hané (13.00, OFS).
OKRESNÍ PØEBOR
|_]ª§[
Dohrávané 2. kolo, neděle 21. října, 10.00 hodin: Brodek u Konice
/ Horní Štěpánov – Klenovice na
Hané (sobota 20.10., 9.00), Brodek
u Prostějova – Plumlov, Kralice na
Hané – Určice, Hvozd – Protivanov,
Pivín – Mostkovice (12.00).
OKRESNÍ PØEBOR
$_{ª§[
Dohrávané 2. kolo, sobota 20. října,
10.00 hodin: Vrahovice – Horní Štěpánov (9.00), Nezamyslice – Mostkovice, Smržice „B“ – Určice, Otaslavice
– Ptení, Přemyslovice – Lipová (neděle 21.10., 9.00), Výšovice – Kostelec na
Hané (neděle 21.10., 12.00).
KRAJSKÝ PØEBOR STARŠÍCH
PØÍPRAVEK:
10. kolo, sobota 20. října: Hranice
– 1.SK Prostějov (9.00).
!zvýrazněné zápasy jsou
tipem redakce na vaši návštěvu!
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VEČERNÍKU

NOVÁ SESTAVA SI NA SEBE
POMALU ZVYKÁ

_¬~_
Střelecky sice nezářil jako v předešlých ligových duelech, přesto byl hvězdou střetnutí proti vysokoškolákům. Tentokrát na sebe reprezentační křídelník
upozornil na vlastní polovině palubovky, kde
dostal na starost tahouna USK Michala
Mareše. „Lukáš se v tomto případě nepředstavil jako autor třiceti bodů. Byl
skvělým obráncem a Mareše vymazal
ze hřiště. To byl jeden z klíčů k naší výhře,“ ocenil Palyzův příspěvek trenér
Predrag Benáček.

XAVIER
SMITH

Pondělí 15. října 2018
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basketbal

PROSTĚJOV První poločas
utkání 4. kola nejvyšší soutěže
byl z pohledu basketbalistů
BK Olomoucko téměř děsivý. Špatná obrana inkasovala
osmačtyřicet bodů a vysokoškoláci průběžně atakovali
hranici stovky. Průvan na vlastní polovině zastavila přestávka a po ní už Hanáci dovolili
soupeři přidat pouze dalších
29 bodů. Ukázali, že se umí postavit i k defenzivním úkolům.

5
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Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

„Už před zápasem jsem říkal, že
cesta k vítězství vede přes nějakých pětasedmdesát bodů, v poločase jsem to musel týmu připomenout. Celá řada našich hráčů
hraje českou ligu poprvé, potřebují
si zvyknout. Basketbal umí, jen si
musí uvědomit, že nejde vyhrávat
útokem. Zápasy vyhrávají obrany,“
připomenul známou basketbalovou pravdu trenér Olomoucka
Predrag Benáček.
První dvě čtvrtiny ovládl hostující
Raheem Appleby devatenácti body.
Právě na něm je možné nejlépe
ukázat změnu přístupu domácích
hráčů ve druhé části střetnutí. Po
přestávce americký štírek v dresu
USK přidal jediný bod.

BK Olomoucko prožívá
zatím rozpačitý vstup do sezóny

„Při tak velké obměně kádru je přirozené, že nová sestava potřebuje
čas, aby si sedla. Přípravné období je
krátké a nestačí. Zápasy před sezónou
jsou jiné než ty mistrovské. Jedná se
vlastně o testy dovedností zkoušených hráčů,“ vnímá realitu Benáček.
Druhé vítězství v Kooperativa NBL
bylo těžce vydřené. Nabídlo několik povedených akcí, přesto nešlo
o příliš pohledné střetnutí. I tak si
vedení klubu úspěchu cení. Ukázalo
charakter týmu, jehož herní strop je
však úplně někde jinde. „Někdy potřebujete prostě vyhrát a není až tak
důležité, že hra není příliš pohledná.
Foto: www.bkolomoucko.cz
Potřebujete se prostě odrazit. Myslím, že to byl právě tento případ. Přes konům, které jsme schopni předváúspěch nad USK se dostaneme k vý- dět,“ věří kouč BK Olomoucko.
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V cestì stojí
& :& +
Prostějov (lv) - V Povzbuzeni
druhou ligovou výhrou pocestují
basketbalisté Olomoucka do Pardubic, kde je čeká pokračování
Kooperativa NBL. Domácí zatím
v lize ještě neprohráli a společně
s Nymburkem vedou tabulku.
„Podle prvních zápasů to vypadá,
že se trefili při výběru amerických
posil. Daří se především dvojici
Dwayne Benjamin - Richard Williams. Oba hráči jsou vidět v obraně i útoku, při střelbě, na doskoku.
Williams zásobuje spoluhráče
přesnými asistencemi. Pokusíme
se jejich přínos pro tým utlumit,“
uvědomuje si trenér BK Olomoucko Predrag Benáček, který
navíc připomíná velkou zbraň pardubického soupeře. „Jsou nesmírně silní na doskoku. V průměru
tímto způsobem získají v každém
utkání přes čtyřicet míčů. To je
vysoké číslo. Šikovní jsou také na
útočném doskoku, kde se umí dostat k opakované střele. Čeká nás
velký skokanský souboj,“ předvídá
Benáček.

 «&q ''Q
Prostějov (lv) - Tři úspěšné trojkové střely Františka Váni v poslední pětiminutovce rozhodly
prvoligové derby mezi BCM Orli
Prostějov a Basketbalem Olomouc. V utkání neporažených
týmů druhé nejvyšší soutěže vyhráli domácí 81:76 a vedou východní tabulku. Mladí Orli vyhráli
první čtvrtinu 21:16, pak ale Olomouc přidala a v poločase měna
na své straně náskok tří bodů
39:36. Deset minut před koncem
basketbalisté Prostějova ještě
ztráceli čtyři body, ve 35. minutě
ale Borovka otočil skóre na 64:63
a v napínavé koncovce už byli domácí lepší. Tahounem týmu byl
s 31 body Váňa, který přidal i 5 asistencí a stejný počet doskočených
míčů. Dařilo se mu při zakončení
z dálky, když proměnil sedm trojek z jedenácti pokusů. Na druhé
straně byl nejlepším střelcem další
kmenový hráč BK Olomoucko
Marek Sehnal. Ani jeho 27 bodů
ale hostům nepomohlo.

H 8 9 2   9= H5 12 .55
PROSTĚJOV V letním období hledali nové
angažmá hned čtyři zahraniční basketbalisté,
kteří v předchozí sezóně působili na Hané.
Dva z nich dostali možnost hrát velice zajímavé evropské soutěže.
Především osobní statistiky zřejmě rozhodly
o novém angažmá J. C. Fullera, který byl v minulé sezóně druhým nejlepším střelcem BK
Olomoucko. S průměrem 19,1 bodu na zápas zaujal v litevské lize, kde hraje za Kedainiai Nevezis
a na začátku sezóny tráví na palubovce v každém

utkání necelých devatenáct minut a dává v průměru přes deset bodů.
Darko Čohadarevič zamířil do ruské Superligy,
konkrétně do BK Burevestnik Jaroslavl. V prvních kolech patři do základní sestavy, pod košem
se mu střelecky daří, což potvrzuje průměr dvanácti bodů na zápas.
Nepovedenou sezónu odehrál v Olomoucku
ostřílený Filip Šepa. Často to vypadalo, že myšlenkami vůbec nebyl na palubovce, možná i z tohoto důvodu v létě dlouho marně hledal nový

klub. Nakonec zakotvil v Srbsku, hraje však pouze druhou nejvyšší soutěž za celek KK Zemun.
V zámoří pro tuto sezónu zůstal Charles Mitchell.
Původně se snažil získat angažmá v tréninkové sestavě
Atlanta Falcons. Trenéři týmu amerického fotbalu si
však nakonec vybrali jiné adepty a Mitchell musel zůstat u basketbalu. Zůstává v Atlantě, kde se připravuje
v dresu místních Angel´s na start TBT Ligy.
Charles Mitchell
J.C: Fuller
Z bývalých českých hráčů BK Olomoucko zůstal
v nejvyšší domácí soutěži Martin Novák, který hoval Martin Nábělek a v Nové huti zatím dostápřestoupil do Svitav, do Ostravy se na rok přestě- vá prostor k výkonnostnímu růstu.
(lv)

$/:../ .1/2 -I)  HJ1/5
BK OL
USK PRH

79:77

PROSTĚJOV Drama až do poslední sekundy nabídko utkání
4. kola Kooperativa NBL, v němž
BK Olomoucko přivítal USK Praha a po dvou porážkách už potřeboval naplno bodovat. To se po
výsledku 79:77 podařilo.

Ladislav Valný
První minuty se hrály systémem koš
za koš, od 5. minuty se přesto více
prosazovali vysokoškoláci, kteří si
dokázali pomoci i přesnými střelami
z dálky. Díky nim v 8. minutě vedli

17:11 a jejich další nápor zastavil Palyza, který už v první čtvrtině dal deset bodů. Jeho střela dokonce v průběhu 9. minuty překlopila vedení na
domácí stranu, po deseti minutách
přesto vedl USK 24:22.
Pražané ucítili šanci a dařilo se jim
rovněž v průběhu následující periody.
Umožnila jim to především střelecká
potence Applebyho, jehož soukromý
střelecký účet se v poločase uzavřel na
devatenácti bodech, a také nervozita
domácích basketbalistů v rozehrávce.
V průběhu 18. minuty prohrávali již
37:44, do konce čtvrtiny se však dokázali zvednout a stáhli své manko na
rozdíl jediného bodu – 47:48.
Do třetí části utkání Hanáci vstoupili šňůrou sedmi bodů v řadě a zdálo

 

se, že se dostávají do tempa. Olomoucko ve 25. minutě vedlo 56:50,
jejich soupeř ale snížil na rozdíl
bodu a dokázal odpovědět i na troj2'03456 74 "$8/
ku Močnika na 61:57 dvě minuty
před koncem desetiminutovky. Její „První poločas byla bodová přestřelka. Po přestávce se oba týmy výrazně zlepšily
v
obraně.
Po
dvou
porážkách jsme už potřebovali zvítězit, myslím, že to bylo i zakoncovku hosté zvládli na jedničku
sloužené, protože prakticky ve všech statistických ukazatelích jsme byli lepší. Něa před poslední částí vedli 62:61.
kdy se stane, že přesto vyhrajete jenom o koš. Závěr byl pochopitelně i se štěstím,
Šanci na úspěch hosté podpoři- to se však obvykle přikloní k lepšímu.“
li vzápětí trojkou Štěrby, ze stejné
!29:7;< 2
vzdálenosti vyrovnal pět minut před
koncem Douglas na 70:70 a začala „Potřetí v řadě jsme těsně prohráli zápas, ve kterém jsme dlouho vedli. To je ponervózní přetahovaná o každý bo- chopitelně nepříjemné. Máme ale hodně mladý tým a to je jeden z důvodu těchto
dík. Domácí tlak ustáli, přestože ne- ztrát. Hráči se z toho určitě poučí a získají potřebné zkušenosti. Hlavně první pocelé dvě minuty dostala jejich lavič- ločas vnímáme pozitivně. Stále čekáme, až budeme kompletní. Ve chvíli, kdy se
připojí náš hlavní rozehrávač, bude všechno lepší.“
ka technickou chybu za protesty. Tři
sekundy před koncem Palyza z trestných hodů zajistil klíčový náskok tří zali i přes poslední útok zlikvidovat. předtím byl zapískán faul a trestné
(lv)
bodů a ten už vysokoškoláci nedoká- Hosté sice proměnili trojku, ale ještě hody na srovnání nestačily.

NA TISKOVCE...

„Potřebujeme vybudovat týmovou chemii,“
PROSTĚJOV Hned úvodní zápasy Kooperativa NBL ukázaly,
že vedení BK Olomoucko vsadilo na dobrou kartu, když vynaložilo veškeré své úsilí k získání Lukáše Palyzy (na snímku).
Český reprezentant přijal roli lídra a je velkým tahounem. Proti
USK dokonce krátce před koncem přímo na palubovce svolal spoluhráče a uklidňoval je před závěrečnými minutami.
„Předcházel tomu úsek, který byl nervózní z obou stran. Cítil
jsem, že bychom zápas mohli ztratit,“ vysvětlil krátký proslov
přímo na hřišti Palyza.
 Bylo zapotřebí probrat výkon
EXKLUZIVNÍ rozhovor
týmu i během přestávky po první
pro Večerník půli?

Ladislav VALNÝ
 Co jste spoluhráčům stačil během několika sekund říci?
„Že potřebujeme zůstat klidní i soustředění a že musíme udržet disciplínu. Naštěstí se nám pak podařilo
nějaké útoky soupeře ubránit.“

„Dostat doma v televizním utkání
za dvě čtvrtiny čtyřicet osm bodů,
to přece nejde. V pauze jsme si říkali
dostávat padesát bodů za pouhých
dvacet minut, není směr, kterým se
chceme ubírat.“
 Jakou sílu má tým Olomoucka
v této sezóně?

„Z pohledu útoku jsme na tom
dobře, máme velký útočný potenciál. Chce to ještě zlepšit obranu.
V silách tohoto týmu je, aby udržel
soupeře na sedmdesáti nebo pětasedmdesáti bodech v každém zápase.“
 Po čtyřech kolech máte na
svém kontě dvě porážky. Co říkáte
této bilanci?
„Nejme nadšení, ale odpovídá velkému počtu změn v sestavě. V basketbale to nefunguje tak, že dáte dohromady samé dobré hráče a okamžitě
se vám bude dařit. Kabina si musí
vybudovat týmovou chemii a to
chce čas. Pracujeme na tom.“

říká Palyza

více informací
více foto 
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Poločas hrůzy, pak zmrtvýchvstání. Prostějovští
házenkáři otočili důležitý mač proti Juliánovu

PROSTĚJOV Na pořádnou blamáž měli zaděláno házenkáři TJ
Sokol II Prostějov ve 4. kole 2. ligy mužů. Na vlastním hřišti s jedním z papírově nejslabších celků skupiny Jižní Morava se ukrutně
protrápili úvodní půlí, krátce před přestávkou ztráceli na Sokol
Juliánov už sedm gólů a situace vypadala beznadějně. Potom
však začali pořádně hrát, aby mohutným obratem po změně spustil hlavní trenér Tomáš Černíček,
stran zachránili tolik potřebné vítězství 22:18, přestože v poločase po něm asistent Anatoliy Vasyliev a nakonec i ostřílený navrátilec do sestavy
prohrávali o sedm branek!

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
D
Hlavně chytit start do zápasu, tak zněl
ústřední pokyn ze strany kouče „dvojky“
před nástupem na palubovku. Jeho svěřencům prvotní fáze střetnutí v letošní
sezóně vůbec nevychází a sobotní duel
z téhle nepříjemné tradice bohužel nijak
nevybočil. Spíš právě naopak, neboť Hanáci předváděli během většiny zahajovacího poločasu naprosto děsivý výkon.
Obrovským problémem byla útočná
činnost, kdy viditelně rozhození prostějovští hráči poztráceli doslova moře

22
18

Do druhé půlky vtrhnul úplně jiný
prostějovský tým, po všech stránkách
nepoměrně lepší. Hostitelé totálně
zavřeli defenzivu, za jejímž důsledně
plněným systémem fantasticky čapal
pokusy Juliánova brankář Hrubý.
A především do té doby mátožní hanáčtí chlapi o dvě stě procent zkvalitbalónů technickými chybami všemož- Tomáš Flajsar. Motivační slova zapů- nili ofenzivu. Přestali v extrémní míře
ného charakteru a navíc měli i katastro- sobila na veškeré plejery Sokola II jako ztrácet míče, mnohem častěji se dostáfální střelbu. Za všechno nejlépe hovoří živá voda.
vali do šancí i je proměňovali. Jak pofakt, že do 21. minuty dali pouhopouhé
tři branky! Prostě mizérie…
Přesto jejich ztráta nenarostla do natolik propastných rozměrů, jak teoreticky
mohla. Podprůměrného soupeře se
totiž dařilo obstojně bránit, dobře chytal Hrubý mezi tyčemi. A tudíž po výše
zmíněné dvacetiminutovce svítilo na
ukazateli skóre „pouze“ 3:6. Na třígólovou šňůru hostů dokázali Černíčkovi
svěřenci odpovědět v jediném krátkém
vzepětí stejnou mincí (3:9 – 6:9), leč
vzápětí znovu spadli do absolutní bídy
a v 30. prohrávali 6:13.
Prostjovský veterán Tomáš Flajsar
O pauze domácím vydatně pomohla
(vpravo) stílí na bránu Juliánova.
adresná kritika + maximální vyburcováFoto: Marek Sonnevend
ní tří různých lidí. Důraznou řeč nejprve

SO PV
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stupnými útoky, tak z rychlých trháků.
Protivník náhle vůbec nevěděl, co si
na place počít, a o svůj náskok postupně přicházel. Bokůvka a spol. doslova
sprintovali za působivým obratem,
když nejprve dotáhli na 12:13, následně otočili na 16:15 a pět minut před
koncem vedli už 19:16. Úplný závěr se
sice vinou zahozených tutovek chvíli
komplikoval, ovšem dokonalé zmrtvý-

chvstání se přece jen povedlo úspěšně
dorazit – 22:18!
Statistiky z utkání, výsledkový servis
a průběžnou tabulku najdete
na straně 3 knihy C
V příštím vydání Večerníku přineseme ohlédnutí za dosavadním účinkováním prostějovských házenkářů
v sezóně 2018/19 doplněné o rozhovor s Jiřím Hrubým.

HLAS TRENÉRA
Tomáš ÈERNÍÈEK - TJ Sokol II Prostìjov:
„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním nám nevycházelo absolutně
nic a nebyl jsem spokojený hlavně s útočnou činností. Udělali jsme strašně moc
technických chyb, lehce ztráceli míče a vyloženě je odevzdávali soupeři, který pak
často skóroval z trháků. Kromě toho se nedařilo střelecky, dát tři góly za úvodních dvacet minut je hrůza. Ani defenzivu jsme nezvládali optimálně, kluci pozdě
přistupovali k protihráčům, nestíhali je a dostávali laciné branky. Po přestávce
jsme zvolili jiný způsob obrany, což byl podle mého názoru rozhodující faktor
celého utkání. Začali jsme hrát osobku na hostujícího pivota a Juliánov rázem
vůbec nevěděl, co má směrem dopředu dělat. Obraz dění na hřišti se úplně obrátil,
my jsme postupně likvidovali velkou ztrátu a více než deset minut před koncem
otočili skóre v náš prospěch. Závěr neproběhl zcela hladce, ale zkušenostmi,
rozvahou i ohromným chtěním jsme to přece jen zvládli, navíc rozdílem čtyř gólů.
Jsem spokojený s výkonem ve druhé půli a samozřejmě s vítězstvím, které jsme
proti papírově schůdnému soupeři moc potřebovali. Mít po Juliánovu dál jediný
bod v tabulce by bylo hodně špatné, naštěstí se kluci vyhecovali a tuhle hrozbu
odvrátili.“

Stíhací jízda tìsnì nevyšla, muži Kostelce i podruhé
doma padli o jediný gól. Tentokrát s Velkým Meziøíèím
KOSTELEC NA HANÉ Zatímco venku kostelečtí házenkáři ve 2.
lize oba své dosavadní zápasy vyhráli, na vlastní palubovce mají
po včerejšku přesně opačnou bilanci. A co je k naštvání ještě víc,
i podruhé doma podlehli nejtěsnějším rozdílem. Ve 4. kole jihomoravské skupiny své soutěže jim sebralo po nejtěsnějším vítězství body Velké Meziříčí.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Marek
D
SONNEVEND
Už z pouhého skóre dvou poločasů je
jasně patrné, kde spočíval hlavní důvod porážky. Ano, borcům TJ Sokol
hrubě nevyšla první půle, neboť se od
začátku neúspěšně potýkali s mnoha
herními neduhy. Tím nejzávažnějším
byla mizerná obrana, kterou protihráči neustále procházeli jako pověstný
nůž máslem a zvyšovali svůj náskok.
Hanákům to totiž nešlo ani směrem
dopředu, kde poztráceli spoustu ba-

SO KNH
VE MEZ
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lónů a zahodili mnoho střel. Citelně
chyběl zraněný L. Varhalík, druhému kanonýrovi Smékalovi se nedařilo. A ani další členové mladého
domácího týmu se zprvu nechytali.
Tudíž se nešlo divit, že již v 19. minutě světelná tabule ukazovala hrozivé skóre 6:13.
Aspoň že ve zbytku úvodní půhodiny se někteří plejeři HK vzpamatovali. Brankář Navrátil už předtím
vychytal mnoho vyložených šancí,
několikrát hezky zavěsil Popelka

a ujaly se rovněž pokusy Paličky
s Říčařem. Třemi trefami za sebou
(z 10:17 na 13:17) se Kostelec přiblížil hned po návratu ze šaten na
čtyřgólový rozdíl, leč v téhle fázi
střetnutí ještě nešlo o trvalé zlepšení. Protože následovala kupa dalších
chyb v defenzivní činnosti.
Den otevřených dveří na straně Sokolů pokračoval až do 50. minuty,

kdy ztráceli pořád výrazně 22:28.
Ovšem nepřestávali bojovat a závěr
patřil jednoznačně jim. Základem
mohutného vzepětí bylo pronikavé
zkvalitnění obrany, k tomu hanáčtí
borci přidali mnohem větší tlak do
brány při svém vlastním útočení. Do
té doby sebejistý Velmez často fauloval, úplně vypadl z role a jeho náskok
se tenčil.

Dvě minuty před koncem po přesných ranách Popelky i oživlých
Smékala se Schmalzem dotáhli lvi
v modrých dresech na 29:30 a sahali po bodu, jenže Dostál bohužel
neproměnil zřejmě klíčovou ránu.
Z kontru hosté zase víc odskočili,
a byť zakrátko přišlo nové snížení,
vyrovnat už kolektiv TJ prostě nemohl stihnout. Takže rezultát 30:31

+ smutek v domácím táboře...
Statistiky z utkání, výsledkový
servis a průběžnou tabulku najdete
na straně 3 knihy C
V příštím vydání Večerníku přineseme ohlédnutí za dosavadním účinkováním kosteleckých
házenkářů v sezóně 2018/2019
doplněné o rozhovor s Martinem
Popelkou.

HLAS TRENÉRA
Milan VARHALÍK - TJ Sokol Kostelec na Hané HK:
„Už minule jsem říkal, že porážka doma o jediný gól mrzí dvojnásob. A my jsme
takhle prohráli na svém hřišti podruhé za sebou, což je ještě horší. Za pozitivní
ale považuji, že se tým dokázal v posledních deseti až dvaceti minutách herně natolik zvednout, aby se vrátil do zdánlivě ztraceného zápasu. Proto je velká škoda
nevydařeného vstupu. Kluci působili dojmem, že Velké Meziříčí v pohodě zvládnou a vítězství se uhraje samo. Místo toho byl náš výkon od začátku špatný jak
v obraně, tak v útoku. Dělali jsme spoustu chyb, nepřesně či nedůrazně stříleli,
nechali soupeře lehce procházet na naše brankoviště. Naštěstí šla hra mužstva
postupně nahoru, chlapci se dokázali vyhecovat. A pomohli jim k tomu i diváci,
kteří to navzdory nepříznivému průběhu roztleskali, výborně fandili. Za což jim
patří velký dík, bohužel výsledková odměna pro ně ani pro nás nepřišla. Hrozná
škoda, že to opět takhle těsně nevyšlo, chyběl kousíček. Aspoň na vyrovnání
scházelo trošku víc času. Přesto hráči prokázali charakter a pevně věřím, že příště
domácí prohry konečně prolomíme.“

Kostelecký Jindich Prášil (íslo 6) naskakuje z kídla na
bránu Velkého Meziíí.
Foto: Marek Sonnevend

„Vicody se odrazil málo do výšky, což
ho stálo život,“ litoval trenér Popelka
➢ Z TITULNÍ STRANY C

PARDUBICE, HVOZD Taxisův
příkop. Už jen z toho názvu jde
strach. Skok, který nejde natrénovat a skáče se pouze jednou do
roka. Bezkonkurenčně nejznámější překážka Velké pardubické si po
čtyřech letech od smrti klisny Zulejky vybrala další oběť. Stal se jí devítiletý Vicody, svěřenec dostihového
lodivoda Stanislava Popelky.

Loňský vítěz Ceny Labe a velký
příslib stáje Na Srdéčku u Hvozdu tento skok letos skákal poprvé
a bohužel i naposledy. Každý, kdo
viděl jeho ošklivý kotrmelec, se
musel obávat nejhoršího. To se posléze i potvrdilo. „Vicody se odrazil
málo do výšky. To ho stálo život,
dopadl totiž na hranu příkopu,“
popsal osudové okamžiky trenér

Stanislav Popelka, jehož druhý
kůň Universe of Gracie rovněž
upadl po překonání stejné překážky. „Universe of Gracie chybu neudělal, srazil ho kůň, který doskočil vedle něj. Zdravotně je ovšem
v pořádku,“ dodal Popelka, který
sice dosud koně při Velké pardubické neztratil. Vicodyho smrt
mu však evokovala jiný podobný
zážitek. „Nedávno jsme na malých
dostizích a relativně snadné dráze
v Mimoni rovněž přišli o mladého

a nadějného koně. Je toho teď nějak moc,“ povzdechl si Popelka.
Jeho svěřenci si přitom do té
doby v Pardubicích vedli více než
dobře. Svůj dostih vyhrál Lombargini a zejména Mahony, který nečekaně triumfoval v Ceně
Labe, což je druhý nejprestižnější dostih nedělního odpoledne
v Pardubicích. Navázal tak na loňský úspěch právě Vicodyho. „Pro
někoho bylo možná Mahonyho
vítězství překvapením, ale osobně

jsem tajně doufal, že se mu dostih,
do něhož jsme ho systematicky připravovali, podaří,“ komentoval Popelka. K dalším úspěchům nepochybně lze přiřadit druhé místo
Marca Aurelia v Ceně Vltavy, který tak dokázal obhájit svoji pozici z loňského roku. Ne všechno
se ovšem vydařilo, zklamáním byl
nepochybně výkon Imphala, který
v Poplerově memoriálu uzavřel sedmičlenné startovní pole.
Při návratu domů převládal u týmu

Stanislava Popelky smutek nad
ztrátou Vicodyho. Navzdory tomu
nás zajímalo, zda bude mít tato stáj
své zastoupení i v příští Velké pardubické. Nabízelo se to zejména
s ohledem na úspěch Mahonyho.
„Uvidíme, když člověk na vlastní
kůži zažije, jak tenhle závod může
dopadnout, tak musí být dvakrát
opatrný,“ reagoval bezprostředně
po skončení Velké pardubické exkluzivně pro Večerník Stanislav Popelka.
(mls)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

   
Dvě veteránky, většina středně mladších a čtyři úplné mladice
PROSTĚJOV Jak známo, i kvůli změně klubové filozofie došlo během uplynulého léta k výraznému přebudování hráčského kádru volejbalistek VK
Prostějov. Výsledkem této proměny je citelné omlazení družstva, které vstoupilo do nadcházející sezóny 2018/2019 s výrazně nižším věkovým průměrem.
Večerník se právě na věkové složení družstva zaměřil v dnešním Drobnohledu. Jak na tom aktuálně je
kabina úřadujících mistryň?
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Petra Kojdová
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Veronika Bezhandolska

byla právě tvorba nového kádru.
„K dispozici jsme měli méně finančních prostředků, a tím pádem
bylo jasné, že si již nemůžeme dovolit nákladné zahraniční hvězdy.
Vydali jsme se tedy téměř výhradně českou cestou, přičemž i mezi
volejbalistkami z ČR pochopitelně
je spousta velmi kvalitních hráček.
Nakonec se podle mého názoru podařilo sestavit nadmíru solidní tým,
který by měl být schopný hned bojovat o ligovou medaili a navíc má
zajímavý potenciál do budoucna.
Podstatné je, aby vytvořil soudržnou partu a táhl za jeden provaz,“
zdůraznil Čada.

Lucie Nová

zároveň se můžeme spolehnout
na dvě vyloženě ostřílené Helu
Horkou s Gabikou Kozmík, a dalších pět až sedm sice nemá takový
věk, přesto toho ve své kariéře už
zažily docela hodně. Sem počítám
Evču Rutarovou, Máří Toufarovou,
Peťu Kojdovou, Lucku Poláškovou
a Verču Bezhandolskou, částečně
i Míšu Zatloukalovou s Luckou Novou. Ostatní holky jsou pak opravdu mladé, ovšem taky už něco samozřejmě umějí,“ analyzoval nový
hlavní trenér Lubomír Petráš.
Z pozice kouče žen VK na místo
sportovního ředitele klubu se přesunul Miroslav Čada, v jehož gesci

Nicole Šmídová

Věkový průměr aktuálně činí necelých 25 roků, tedy mnohem méně,
než bylo zvykem v předchozích
mistrovských letech. A klesl by do
ještě větší hloubky, kdyby jej „nekazily“ dvě ostřílené veteránky. Jsou
jimi největší tahounka na účku Helena Horká (37) a jistota blokařského postu Gabriela Kozmík Tomášeková (brzy 35).
Za těmito nejzkušenějšími matadorkami zeje desetiletá propast,
kde evidentně chybí další třicátnice či plejerky vyššího středního
věku. Místo toho má současné vékáčko hodně početnou skupinu
hráček středně mladších, pokud

Helena Horka

Marek
Sonnevend

je takhle můžeme nazvat. Sem patří
nahrávačka Michaela Zatloukalová
(23), blokařky Eva Rutarová (28)
a Veronika Bezhandolska (26) plus
smečařky Marie Toufarová (26),
Petra Kojdová (24), Lucie Polášková (25) a Lucie Nová (22).
Na dosavadní prostějovské poměry
nezvykle mladý kolektiv pak dotváří čtveřice teenagerek, konkrétně
nahrávačka Nicole Šmídová (19),
smečařka Aneta Weidenthalerová
(19), univerzálka Tereza Baláková
(19) a libero Tereza Suma sumárum? Jak už jsme zmínili v jednom
dřívějším článku, nedá se od hanáckého mančaftu v momentálním
složení očekávat taková výkonnostní stabilita na vysoké úrovni. Na
druhé straně ale není ani vyloženě
nezkušený či předem odkázaný
třeba jen k boji o střed extraligové
tabulky.
„Je pravda, že máme v týmu o dost
víc mladých děvčat než dříve. Ale

Michaela
Zatloukalová

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
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hladce. A přišly ty hráčky, které jsme
chtěli. Ve hře byly i některé další, ale
s posílením kolektivu i jeho celkovým
složením rozhodně jsme spokojeni.“

PROSTĚJOV Premiérově v Kongresovém sále Národního sportovního centra Prostějov se uskutečnila tisková konference VK
Prostějov. Setkání s médii bylo
v úterý 9. října věnováno čerstvě
zahájenému soutěžnímu ročníku
2018/2019, do nějž ženský A-tým
hanáckého klubu vstoupil triumfem v Ostravě na startu extraligy.
Večerník v následujících odstavcích zreprodukoval vše podstatné,
co na tiskovce zaznělo.

Marek SONNEVEND
PETR CHYTIL
(pøedseda správní rady)

„Naše současná filozofie je taková, že
chceme pracovat s českými hráčkami,
tomu odpovídá současné složení kádru s jedinou klasickou cizinkou. Prioritu současně máme v tom dávat prostor
mladým volejbalistkám a především
našim vlastním odchovankyním, což
splňují dvě členky základní sestavy
Michaela Zatloukalová na nahrávce
i Tereza Slavíková na liberu plus další dvě nedávné juniorky na soupisce
Aneta Weidenthalerová s Terezou
Balákovou. Zároveň je samozřejmě
dobře, že jsme po odchodu řady dosavadních opor přivedli i posily, například reprezentační smečařky ČR
Petru Kojdovou a Marii Toufarovou
či bulharskou blokařku Veroniku Bezhandolskou. Co se našich současných
ambicí týče, po zisku deseti mistrovských titulů v řadě jsme chtěli něco
smysluplně změnit a myslím, že se to
podařilo. Mirek Čada v nové funkci
sportovního manažera společně s Lubošem Petrášem coby novým hlavním
koučem sestavili sice omlazený, ale
velmi zajímavý tým, který nemá absolutně nejvyšší cíle, na jaké jsme dosud
byli zvyklí. To znamená, že nejdeme
do sezóny s jasným zadáním znovu
útočit na extraligové prvenství, spíš
chceme bojovat o některou z medailí. Největším favoritem ekonomicky

LUBOMÍR PETRÁŠ
(hlavní trenér)
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i hráčsky teď určitě je UP Olomouc,
která výrazně posílila a záleží na ní,
nakolik si s touto nelehkou rolí poradí. My jí rozhodně chceme co nejvíc
konkurovat, pozici favorizovaného
celku maximálně ztěžovat. A současně
bojovat s dalšími kvalitními družstvy
nejvyšší české soutěže, abychom ve
vyrovnaném startovním poli nakonec
dosáhli na cenný kov. Ačkoliv musíme
počítat s dílčími neúspěchy v podobě
většího počtu porážek od tuzemských
soupeřů, než jak jsme byli za minulé
roky zvyklí. Co nejdál chceme pochopitelně postoupit v národním poháru
a překonat aspoň prvního protivníka,
Levski Sofia je naším přáním pro CEV
Cup neboli druhý nejvyšší klubový
pohár Evropy.
Naše fanoušky zvyklé na špičkový
volejbal mezinárodní úrovně i velké
úspěchy uplynulých let prosíme o jistou dávku trpělivosti a objektivního
přístupu. Snad sami chápou, že s aktuálním kádrem budeme dělat víc chyb
a naše hra už nedosáhne takové top
kvality, což by neměli mít holkám za
zlé. Místo nějakého zlého pokřikování
by je naopak měli tím víc povzbuzovat,
neboť při předpokládané vyrovnanosti extraligy to mančaft bude opravdu
moc potřebovat. Proto i touto cestou
vyzýváme naše příznivce k maximální
podpoře týmu.

Prošli jsme si deseti lety, kdy jsme
každou sezónu byli v národních soutěžích jasným favoritem. A kromě
jedné ztráty Českého poháru 2017
jsme tuhle nelehkou úlohu vždy splnili, ač bylo naše družstvo pod permanentním tlakem nutnosti potvrdit,
že je nejsilnější nejen papírově, ale
taky reálně. Teď už roli nejvíc favorizovaného celku nemáme, převzala ji
Olomouc. Netají se touhou po mnoha letech dosáhnout na titul, pro což
tamní vedení udělalo hodně ekonomicky i z hlediska hráčského posílení.
A nyní záleží, jak své cíle výběr UP
zvládne. My budeme chtít mu cestu
za zlatem maximálně komplikovat,
asi podobně jako některé další kluby,
například Liberec, Brno nebo Ostrava. Já věřím, že z těchto kolektivů
– olomouckých vyzývatelů budeme
v konečném účtování my těmi nejúspěšnějšími.“
MIROSLAV ÈADA
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„Jak asi každý ví, rozhodl jsem se po
minulé sezóně skončit jako hlavní
trenér a po dohodě s vedením klubu
přejít na pozici sportovního ředitele.
Mým prvním úkolem bylo najít za
sebe náhradu, právě s vedením jsme
probírali různé varianty. A mám radost, že nakonec byl přijat můj návrh,

aby se novým koučem stal dlouholetý
asistent Luboš Petráš. Společně jsme
pak vybírali hráčky, dávali dohromady kádr. Z toho loňského jich přibližně polovina odešla ze dvou různých
důvodů. Do první skupiny patřily
volejbalistky, na jejichž požadované
podmínky jsme už neměli finanční
prostředky. A druhou skupinu tvořily
hráčky toužící po zahraničním angažmá. Vše dopadlo tak, že ze základní
sestavy zůstala jediná Hela Horká,
tím pádem jsme museli zapracovat na
příchodu posil. Získali jsme jich šest,
jmenovitě to jsou Peťa Kojdová, Máří
Toufarová, Verča Bezhandolska, Evča
Rutarová, Lucka Polášková a Niky
Šmídová. Zůstaly Gabika Kozmík,
Lucka Nová a trojice našich odchovankyň Míša Zatloukalová, Terka Slavíková i Anet Weidenthalerová, k nimž
jsme přidali ještě další mladou naději
Terku Balákovou. Dohromady máme
určitě dobrý mančaft, u kterého jsme
si vědomi některých nedostatků, zároveň však také jeho síly, především útočné. Holky se potřebují pořádně sehrát
a věřím, že čas bude pracovat pro nás
ve směru postupného zlepšování.
Sice jsme neměli k dispozici tolik peněz
jako dřív, ale skládání týmu bylo možná
i trochu paradoxně lehčí, než předchozí
léta. O něco déle trval jen příchod Petry
Kojdové, jinak šlo všechno poměrně

„Během přípravy na tento soutěžní
ročník jsme měli oproti předchozím letům jednu příjemnou výhodu
v tom, že hráčský kolektiv byl hned
od začátku skoro celý pohromadě.
Kvůli reprezentačním povinnostem
chyběla necelý měsíc Marie Toufarová, kratší čas i Petra Kojdová. Máří
pak tréninkově omezovalo ještě
zraněné rameno, ale jinak makalo kompletní družstvo celou dobu
společně. Což bylo velké pozitivum,
když si vzpomenu na minulé sezóny a v podstatě vždy přípravu třeba
jen s polovinou kádru. Mančaft
se samozřejmě obměnil a máme
v něm vedle ostřílených volejbalistek i méně zkušené a rovněž takové,
jež dosud neměly žádné extraligové starty mezi ženami. Tím pádem
jsme na přípravných turnajích
i v jednotlivých přátelácích předváděli dost nevyrovnané výkony a výsledky, střídali lepší s horšími. Naším
hlavním cílem přitom bylo co nejvíc
vyzkoušet všechny holky, hledat
různé varianty hry i sestavy, testovat herní prvky a podobně. Po téhle
stránce hodnotím tréninkové období jako vydařené a věřím, že jsme
našli správný směr, kterým s naším
současným týmem jít. Každopádně
nás čeká ještě hodně práce, moc rádi
přitom jsme za úvodní extraligové
vítězství v Ostravě. Očekávání byla
v Prostějově vždycky ta nejvyšší,
a ačkoliv teď už nemáme za cíl získat
další titul, chceme bojovat o vysoké
pozice v českých soutěžích. Víme, že
nás asi budou provázet výkyvy, přijdou vyloženě špatné zápasy nebo
třeba i horší období. Na druhou stranu věřím, že v jiných utkáních zase

ukážeme, nakolik umíme hrát kvalitní volejbal. A celkově se popasujeme
o medailové příčky.
Osobně jsem rád, že klubové vedení
zvolilo filozofii dát větší prostor mladším holkám včetně našich odchovankyň. Na některých postech jsme sice
mohli mít asi lepší hráčky, ale zvítězila
tahle cesta výraznější příležitosti pro
naše vlastní holky, které dostaly velkou
šanci a je na nich, aby ji využily.
Česká extraliga bude letos velice vyrovnaná, zajímavá, dramatická i atraktivní
s tvrdým bojem o každý bod nebo set.
My víme, že se pravděpodobně nevyhneme herním ani výsledkovým výpadkům, které se v každém případě pokusíme eliminovat na přijatelné minimum.
Současně prosíme fandy o co největší
podporu našemu týmu, protože jejich
povzbuzování může právě za předpokládané vyrovnanosti hrát tím větší roli.
Už do Ostravy za námi menší skupina
příznivců dorazila, holkám pomohla
a všichni pak byli z vítězství 3:0 nadšení.
Snad tahle pozitivní atmosféra navzdory
případným porážkám vydrží.“
HELENA HORKÁ
(univerzálka, nová kapitánka)

„Jsme rády, že už je po přípravě a konečně začala sezóna, abychom mohly
prodat to, co jsme natrénovaly. Nálada
v týmu je výborná, po téhle stránce žádný problém od prvních tréninků nebyl.
Osobně mám v Prostějově od loňska
dvouletou smlouvu, tím pádem jsem
z tohoto hlediska nic neřešila. Mám
tady práci, kterou se snažím dělat co
nejlíp, a svůj kontrakt plním. Každopádně situace ohledně letošního ročníku
nevypadala někdy v zimě nijak dobře
a bála jsem se, aby nehrály jen samé
juniorky plus já. Nakonec ale všechno
dopadlo dobře. A jak už zde bylo řečeno, máme i podle mého názoru na
to bojovat o ligovou medaili. Tým je
přes veškeré změny kvalitní, a pokud to
vyloženě nepokazíme, měl by útok na
bednu vyjít.“
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Výstava Pam národa
pipomíná na námstí

KULTURA

SPOLEČNOST

VESELÁ
TROJKA
zaplnila

T. G. Masaryka
neblahou historii Spoleenský
d>m

BYLI JSME
U TOHO

Naleznete
uvnitř

ZÁBAVA
V „KASKU“
ƔƔ Festival nafukovacích atrakcí
přilákal do Společenského domu
stovky návštěvníků
strany 4-5

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek 11. října bylo ve
Společenském domě pořádně živo. Do Prostějova už
poněkolikáté zavítala oblíbená lidová kapela Veselá trojka Pavla Kršky. Ta se úplně poprvé veřejnosti představila v hudební televizi TV Šlágr v roce 2013 a díky široké
základně diváků této televize si začala postupně získáFOTOGALERIE
vat své posluchače a příznivce. Veselá trojka vydala už
klikni na
www.vecernikpv.cz
šest CD a DVD, u kterých hudbu i text složil Pavel Krška.
Písničky čerpají ze života, ze vzpomínek a zkušeností
V sále Spoleenského domu to Veselá trojka
hudebníků. Jsou smutné i veselé a každý v nich dokáže poádn rozjela a vysloužila si hlasité ovace.
najít i kus toho svého příběhu.
Foto: Jakub ermák

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

Reálné osudy lidí, které poznamenal život
v totalitním režimu, si mžete v tchto dnech
pipomenout pímo v centru Prostjova.
Foto: Jakub ermák

pro Večerník

PROSTĚJOV Putovní výstava Paměť národa Olomouckého kraje,
jejíž slavnostní vernisáž se uskutečnila minulé úterý, připomíná
prostřednictvím příběhů místních osobností důsledky nástupu
KSČ k moci v únoru 1948 a vpádu vojsk Varšavské smlouvy do
Československa v srpnu 1968. Výstava zachycuje příběhy patnácti
osobností, jejichž cesty se střetly s dramatickými momenty z války
i období komunismu.
dokončení na straně D3 >>>

Jakub
ČERMÁK
„Jsme dlouholetí kamarádi se smyslem pro humor, kteří celý život
věnovali hudbě, i když jiného žánru.
Náš věk, pohled na život kolem sebe,
ale hlavně láska k lidové písničce

nás spojily a svedly dohromady
a vytvořila se tak pevná parta. Naším
cílem je přinášet v našich písničkách
radost a pohodu, které se v dnešní
době začaly vytrácet,“ prozradil
Večerníku Pavel Krška.
Trojice hudebníků hrála na Blanensku v různých kapelách, ale znají se
už dlouhá léta. Miroslav Hrdlička byl
například v minulosti členem známé
letovické kapely Stopa. Krška byl zase
šestadvacet let bubeníkem, zpěvákem
a frontmanem kapely Vermona.

VYDAŘENÁ
UDÁLOST

ƔƔ Rozhovor s novým šéfem
Sportcentra-DDMJanemZatloukalem
onedávnéBurzevolnéhočasu
strana 6

„Hráli jsme bigbít, pop a taneční
hudbu, co zrovna frčelo,“ vzpomíná
Krška. Podle vlastních slov pak za
bigbítem udělal po padesátce tlustou
čáru a začal se učit hrát na heligonku.
A také skládat vlastní písničky. Těch
má Veselá trojka na kontě zatím více
jak padesát. „Teď jsme už všichni SERVIS
v důchodovém věku a hrajeme liPRO ŽENY
dovky. Děláme vlastní písničky i texty
a baví nás to,“ usmál se ještě předtím, ƔƔ Další díl tematické strany nejen
než půldruhou hodinu bavil téměř pro něžnější pohlaví přináší opět plno rad i tipů
strany 7
pětistovku Prostějovanů.

KAMENY VE MĚSTĚ PŘIPOMENOU UMUČENÉ
ŽIDOVSKÉ DĚTI
Spolek Hanácký Jeruzalém oslavil své první
narozeniny a představil další projekt

Richardu Benýškovi za to, že na tento projekt finančně přispěli,“ dodal
Šmucr s tím, že zbylé dva kameny
bude financovat spolek sám.
Termín ukládání kamenů v tuto chvíli
ještě není znám, ale dříve než na jaře, či až
v létě příštího roku s tím spolek nepočítá.
„Věříme, že, jakmile se podaří projekt ukdary. „V této souvislosti bych ládání Kamenů zmizelých v Prostějově
chtěl poděkovat městu Prostějov, nastartovat, přidají se k nám i další zájemspolečnosti Manthellan a podnikateli ci či subjekty,“ uzavřel Šmucr.

PROSTĚJOV Prvních deset Kamenů zmizelých se objeví
v Prostějově. Místní spolek Hanácký Jeruzalém v rámci oslav
prvního výročí svého založení představil nedávno svůj klíčový
projekt na příští rok. S městem Prostějov už uzavřel smlouvu na
uložení pěti kamenů připomínajících oběti holokaustu, o souhlas požádal v případě dalších pěti z nich. O svých záměrech
promluvili na tiskové konferenci, na níž nechyběl ani Večerník.a

PŮVODNÍ
zpravodajství

Kameny zmizelých pomohl financovat podnikatel Richard Benýšek (na snímku s manželkou), kterého mrzí, že zatímco
v Olomouci jsou Stolpersteiny k vidní již od roku 2011, v Prostjov stále chybí.
Foto: Martin Zaoral

pro Večerník

kameny zmizelých v prostìjovì budou pøipomínat:

Martin
ZAORAL
Prvních pět kamenů by se mělo objevit nedaleko prostějovského „Kaska“
v Křížkovského ulici. „Jeden z Kamenů
zmizelých chceme umístit také do
někdejších židovských uliček, kde
stál dům Jindřicha Mayera, který byl
pradědečkem jednoho ze členů našeho
spolku. Vybrat deset jmen z více než
dvanácti stovek obětí, z nichž více
než stovka byly děti do patnácti let,
byl velmi složitý úkol. Kromě členek
rodiny Brennerovy z Křížkovského
ulice a Jindřicha Mayera jsme tak vybrali právě právě děti,“ vysvětlil Michal
Šmucr, předseda spolku, který aktuálně
eviduje sedmadvacet členů.
Náklady na pořízení osmi Kamenů
zmizelých pokryly sponzorské

JOSEFÍNA
BRENNEROVÁ

STELLA
BRENNEROVÁ

RUTH
BRENNEROVÁ

FANNI
BRENNEROVÁ

PESSEL
BRENNEROVÁ

nar. 1927
Zavraždna 14. 7. 1942
v Malém Trostinci

nar. 1928
Zavraždna 14. 7. 1942
v Malém Trostinci

nar. 1938
Zavraždna 14. 7. 1942
v Malém Trostinci

nar. 1900
Zavraždna 14. 7. 1942
v Malém Trostinci

nar. 1856
Deportována do Terezína,
kde 9. 10. 1942 zemela

PAVEL
GELB

ESTHER
FRIEDMANNOVÁ

EVA
GOTTLOBOVÁ

PAVEL
GOTTLOB

JINDICH
MAYER

nar. 1937
Zavraždn 18. 5. 1944
v Osvtimi

nar. 1941
Zavraždna 16. 5. 1944
v Osvtimi

nar. 1938
Zavraždna 25. 8. 1942
v Malém Trostinci

nar. 1935
Zavraždn 25. 8. 1942
v Malém Trostinci

nar. 1877
Zavraždn 4. 8. 1942
v Malém Trostinci

(15 let)

(7 let)

(14 let)

(3 roky)

(4 roky)

(4 roky)

(7 let)

kultura

jak jsem ji tehdy miloval. Pak mi
řekla, že teď už je to jiné a ať toho nechám. Týden nato zemřela,“ vypráví
Tom své dávné lásce Kyře, kterou se
rozhodl vyhledat rok po smrti své
manželky.
Zatímco zpočátku to vypadalo, že
by k sobě oba milenci mohli opět
najít cestu, postupem času se čím
dál více odhalovaly zásadní rozpory
v jejich pohledu na svět. Ty ve velké
míře souvisely s jejich společenským
postavením. Zatímco on byl klukem
z chudé rodiny, který se vlastní píli
vypracoval do pozice bohatého podnikatele, ona coby dcera advokáta
se vydala přesně opačnou cestou
a začala učit sociálně znevýhodněné
děti. Její milenec však nedokázal

pochopit, proč tato inteligentní
a schopná žena žije dobrovolně v tak
nuzných podmínkách a domníval
se, že se tímto způsobem trestá za
to, že nepřímo způsobila smrt jeho
manželky. „Nejde mi o to ‚něco’
dokázat, chci jen být užitečná!“
vysvětlovala svůj postoj Kyra
v podání Tatiany Vilhelmové.
Když ji však Jiří Langmajer coby Tom
obvinil z toho, že sice „dokáže milovat lidi, ale není schopna po delší
dobu milovat konkrétního člověka“,
byl mezi oběma konec. A nic na tom
nezměnil ani Tomův syn, který na
usmířenou Kyře přinesl to, po čem
se jí samotné dle jejích vlastních slov
stýskalo ze všeho nejvíc: dobrou
snídani.

PROSTĚJOV Nikdy nikde nebyl.
Leda tak prstem po mapě. Chtěl to
změnit, a když už měl přijít o své
cestovatelské panictví, tak pořádně.
Žádný Erasmus, ale semestr v Jižní
Koreji. Úplně sám, bez zkušeností,
s mizernou angličtinou, nulovou
korejštinou, ale s chutí objevovat.
Čtyři měsíce v Asii nezažije každý.
Přijďte si poslechnout, jaké je to
procestovat kus Filipín, Japonska,
ale především do hloubky poznat
život v Jižní Koreji. To vše pro vás na
zítřek, tj. úterý 16. října, připravuje
Peter Chalupianský. Startuje se ve
20:00 hodin.
A nečekají na vás žádné nudné faktografické údaje. Naopak. Užijete si
vtipný cestovatelský stand-up plný
zážitků, trapasů, příběhů lidí a tvrdých
střetů s naprosto rozdílnou asijskou
kulturou. Peterova cesta měla navíc
úžasný lidský přesah. Své studium
v Koreji totiž spojil s unikátním neziskovým projektem „Kde je Peťa?“.
Přes svůj web blogoval o životě v Jižní
Koreji. Především však prodával a posílal do České republiky ručně psané

pohlednice. Za tři a půl měsíce odeslal
šest set čtyřicet šest pohledů. Jejich
prodejem získal 186 292 Kč pro deset
dětí s handicapem. Prostřednictvím
dalších neziskových projektů již sedmadvacetiletý filantrop získal přes 1
000 000 Kč pro více než dvacet lidí
s handicapem. Svůj přesah bude mít
i prostějovské promítání.

Veškerý výtěžek z dobrovolného
vstupného bude věnován sedmnáctiletému Jakubovi z Kroměříže, který
od dětství s pomocí maminky bojuje
s následky dětské mozkové obrny.
Nejenže se tedy zítra pobavíte, ale
budete mít příležitost udělat i dobrý
skutek
.
(jč)

16. 10. 2018 od 20:00 v kin÷ Metro 70

vyprodat prostĚjovské kino

s cestovatelským stand-upem

18101211180

Pondělí 15. října 2018
www.vecernikpv.cz

názory na život pak rozdělovaly.
Jak to spolu
Zajímavým tématem bylo to, jak
tihle dva vydrželi?
se oba po svém vyrovnávali s pocCelá hra byla nepochybně zají- item viny kvůli nevěře, jejímž
mavou sondou do života dvou prostřednictvím zrazovali ženu,
lidí, které láska spojovala, odlišné kterou měli oba rádi. Na druhou
stranu z inscenace až příliš koukala
„papírová“ ilustrace levicového
(Kyra) a pravicového (Tom) politického světonázoru. Divák tak byl
místy doslova zahlcen dlouhými
dialogy, které odbíhaly k věcem,

První díl divadelní pąehlídky Aplaus z pódia uvedli zleva ministr kultury Antonín Stan÷k, ąeditelka M÷stského divadla v Prost÷jov÷
Jana Maršálková a šéf poąádající agentury TK Plus Miroslav èernošek.
Foto: archiv TK Plus

Herce Divadla Ungelt Vladimíra Pokorného, Táÿu Vilhelmovou a Jiąího Langmajera na cestu z Prost÷jova do Prahy doprovázel
solidní aplaus. Všichni tąi si na ni mohli pąibalit i velmi p÷knou kytici.
Foto: archiv TK Plus

Název Zrodila se hvězda možná
zvlášť starším generacím bude znít
povědomě. Film je totiž remakem
stejnojmenného filmu z roku 1937.
Původní film se dočkal ještě dalších
dvou zpracování z let 1954 a hlavně
1976, kde hlavní role ztvárnili Kris
Kristofferson a slavná Barbra Streisand. Film vás tak celkově nepřekvapí
nějakým super inovativním dějem.
Jde v něm o slavného zpěváka, který
se zaslouží o pěvecký vzestup neznámé talentované dívky, jež nakonec
svého učitele svým věhlasem předčí.
Co ale filmu bezesporu hraje do
karet nejvíce, jsou herecké výkony
obou hlavních představitelů. Bradley
Cooper (A-tým, Všemocný), kromě
režie a scénáře hraje také hlavní roli,
je slavný hudebník, jehož kariéra se

JAKUB ČERMÁK

Hudební
romantické
drama
o slavném zpěvákovi, jenž pomůže
obyčejné talentované zpěvačce
ke slavné kariéře, o které snila.
Film je režijním debutem Bradleyho Coopera, sám si v něm zahrál
hlavní mužskou roli a do ženské
hlavní role obsadil zpěvačku Lady
Gaga. Film má zatím ve světových
mediích samé pozitivní ohlasy
a zařadil se tak mezi horké kandidáty na nejlepší film v letošních Oscarech. Večerník se na film podíval
ve své pravidelné recenzi.

nenávratně blíží ke konci, a tak kombinuje tvrdý alkohol s prášky. Herec
překvapivě dobře zpívá, pracuje
s hlasem a skvěle hraje alkoholika s osobnostními problémy. Prim však ve
filmu hraje Lady Gaga, ta svou postavu zvládla perfektně. Její obyčejná
holka, která nevěří svému talentu,
působí opravdově, přesvědčivě a divák
má šanci se s její nejistotou ztotožnit.
Snímkem se linou líbivé tóny písní,
jejichž texty napsala pro snímek
sama Lady Gaga. Vedle nejlepšího
filmu tak bezesporu bude útočit
i oscarovou kategorii nejlepší píseň.
Bohužel soundtrack občas figuruje jako tmel mezi nudnější scény
přicházející ve druhé půlce filmu,

Foto: Internet

kde se děj stane trochu rozvleklým.
Kvůli tomu možná divákovi přijde
snímek o mnoho delší, než je vlastně
skutečná stopáž.
I tak je ale ´Zrodila se hvězda´ dobrým příkladem moderní pohádky
pro dospělé a příběhem o americkém snu. Bradley Cooper je ve
výsledku lepší před kamerou než
za ní, nicméně na režisérský debut
působí film solidně a celistvě. Bude
zajímavé sledovat, čemu bude dávat
v budoucnu přednost, jestli filmovým
rolím, nebo práci na svém režisérském
talentu. Snímek také ukázal, že Lady
Gaga není jen velmi nadaná zpěvačka,
ale s přehledem utáhne i hlavní roli
v celovečerním filmu.

RECENZE VEČERNÍKU

V předchozích třech dílech tohoto
seriálu jsme si řekli, že není nutné,
aale ani žádoucí bolest hlavy řešit ihn
ned léky. Nejprve je důležité položit
si otázky, proč mě hlava začala bolet
a proč
právě teď. Posléze pokračovat
BYLI JSME
U Tkolik
O H O jsme doposud vypili čisté
tí
tím,
vvody, kolik zkonzumovali cukru,
k
kolik hodin jsme spali a jak, zda nás
b
bolí, či nebolí za krkem. V neposledn
ní řadě jestli jsme zrovna dnes byli ve
sh
shonu, stresu a napětí více než jindy,
zzda jsme potkali někoho, koho jsme
potkat zrovna nepotřebovali, také
jestli jsme jedli v rámci možností
zdravě, či zda správně a řádně dýcháme. Všechny uvedené skutečnosti totiž mohou způsobovat bolesti hlavy.
Již jsme uvedli, že příčin bolestí hlavy
může být hned několik – probrali jsme
vliv úplňku, znamení zvěrokruhu, také
vliv geopatogenních zón, elektrosmogu, ale i energie lidí. Zbývá nám ještě
překyselení organismu, které je bohužel v dnešní době stále opomíjené
a není mu v medicíně věnováno tolik
pozornosti, kolik by si zasloužilo. Je to
totiž jeden z ústředních faktorů, který
způsobuje kromě bolesti hlavy mnoho
dalších zdravotních potíží včetně těch
nejobávanějších. Jako první je tedy důležité zmínit, co způsobuje překyselení
organismu neboli acidózu.
Předně jsou to dlouhodobý stres
a strach, a to ať už pramenící ze zaměst-

nání, ze vztahů, či ze vzniklých
ch
ny, která pomáhá udržet pH
ást
problémů, ale i v důsledkuu
v rovnováze a také pomáhá
v
vy
nejrůznějších
onemocnění.  tv rtá
vylučovat
škodlivé látky čili
tox z těla ven. Doporučuji
Rozhodně sem patří i negativní
toxiny
é,
š
myšlení, dlouhodobě úzkostné,
i švestky
umeboshi či Vilcamelancholické či nevyrovnané stavy, coru. Na odkyselení organismu je i vepřílišné analyzování lidí a také situací. lice účinná koupel v jablečném octu,
Překyselení způsobuje i celá řada che- himalájské či v bazické soli, ale i v šalmických látek. Tomáš Kašpar, autor věji či dubové kůře. Samozřejmě veliknihy „Nespěchejte do rakve“ (2. roz- ce důležitá je voda, pít bychom měli
šířené vydání) uvádí: „Chemické látky přibližně 2,5 litru vlažné vody denně.
jsou základem neboli semenem rako- Nedostatek čisté vody může dlouhoviny.“ V této knize najdete celou řadu době zvýšit kyselost organismu. Co se
kosmetiky a léků, o kterých většina lidí týká pití jablečného octa, tak postup je
neví, co vše mohou v našem organismu následovný: do sklenice nalijeme 1 až
zapříčinit. Kosmetiku bez „jedovatých 2 cm jablečného octa, který naředíme
a škodlivých látek“ poznáte podle cer- přibližně 2 dcl vody a můžeme pít, nejtifikace BDIH nebo NATRUE. Samo- lépe v době od 13:00 do 17:00 hodin.
zřejmě svůj podíl na překyselení orga- Do sklenice je vhodné přimíchat lžíci
nismu má i strava.
medu.
Jak se pozná pøekyselený
organismus?

Způsobů je několik, kromě lakmusových papírků - proužků, které si můžete
zakoupit v lékárně, člověk sám na sobě
pozoruje například ekzém, lupénku,
kyselý zápach při pocení, bolesti kloubů
a dále také dlouhodobé bolesti hlavy
atd. Dřív než začnete řešit bolest hlavy
či jakýkoliv zdravotní problém, zkuste
prověřit, zda nemáte překyselený organismus. Starejte se o sebe preventivně
tak, aby nemuselo docházet neduhům
mysli, duše i těla.

Kroky, které pomohou
od pøekyselení

Převažovat by měly potraviny zásadité,
jelikož těch kyselých máme z běžné
potravy až nad hlavu. Vyhýbejte se
tedy potravinám, které způsobují překyselení (maso, uzeniny, kravské mléko, cukr, káva, alkohol, cigarety, kořeněné jídlo, bílé pečivo). Pravidelně své
tělo odkyselujme, ať už pomocí zásadité stravy (převážně syrová zelenina), či
popíjením jablečného octa, umeocta,
sody, zeleného ječmene, zvýšeným
přísunem citronu, dostatkem vlákni-

vítěze z Prahy, Ostravy, Olomouce,
Vyškova či od pohádkového Bouzova. A zatímco minule jsme vylosovali
Janu Maštalířovou z Bedihoště, tentokrát se štěstí usmálo na ryzí Prostějovanku. Pojďme se podívat na naši
další vítězku, kterou se stala dvaačtyřicetiletá Kamila Vysloužilová.
Naše PROMĚNY IMAGE jsou pro
nás takovým velikým zadostiučiněním.
Hlásíte se nám totiž nejen na základě
reportáže z každého dalšího dílu, ale
čím dál častěji to je na popud někoho
z rodiny či dobrých přátel. Je to pro nás
pak dvojnásobná radost, když vidíme,
že splníme přání nejen vítězi proměny,
ale také tomu, kdo dotyčné přihlásil
či poskytl doporučení. Jsou to prostě
okamžiky, které nás dovedou zahřát.

721 457 114

Tel. Č.:
v prost÷jovském
divadle

Čechovická 42,
Št÷pán Rak
prostějov
se pąedstavil

BYLI JSME
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Přijímá nové
pacienty na adrese

Zubní lékař
MDdr. Zdeněk Linhart

Druhý z podzimních dílů jedinečné
PROMĚNY IMAGE PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku je tady. Kdo
o oblíbeném seriálu ještě neslyšel, tak
vězte, že pravidelně měníme vzhled
mužů i žen, přičemž pro tuto příležitost disponujeme profesionálním
týmem. Snažíme se nejen o změnu
image, ale ruku v ruce s tím i o vnitřní proměnu a zvýšení sebevědomí.
Hlavním záměrem je splnit vaše přání a dělat vám radost. Je třeba zopakovat, že všechny proměny dopadly
skvěle a každá z nich byla něčím výjimečná. Jsme také nesmírně rádi, že se
tento projekt stále těší velké popularitě a dokonce přesáhl hranice regionu,
neboť je pozitivně vnímám i v dalších
místech republiky. Již jsme tady měli

3
100g
30 g
250g

vejce
cukru krupice
kakaa na pečení
másla

Krém:

6 vajec
140g cukru krupice
80 g hladké mouky

Ingredience

míse vyšleháme bílky společně s cukrem do husté pěny. Poté po jednom
zašleháme žloutky a nakonec zlehka vmícháme mouku. Těsto rozetřeme
na plech vyložený pečicím papírem a dáme do vyhřáté trouby přibližně na
8 – 10 minut upéct. Na hotový a vychladlý korpus rozetřeme krém a pevně
svineme. Dáme do lednice ztuhnout.
Krém: V míse nad vodní lázní vyšleháme celá vejce společně s cukrem a kakaem na hustou a nadýchanou pěnu. Jakmile pěna vychladne zašleháme do
ní na kousky nakráje
j né změklé máslo.

řasenku. Na kosmetice jsem opravdu nikdy nebyla, takže se na ni hrozně těším,“
odpověděla Kamila Vysloužilová na otázku, zda se líčí, či jak o sebe pečuje. Co se
oblečení týká, nejraději nosí rifle, tenisky
a nějakou halenku. Má ráda spíše sportovní módu, ale s oblibou si vezme i kozačky
nebo boty na podpatku. „Už se hrozně
těším, bude to jistě krásný den,“ usmívá se.
My opět můžeme slíbit, že se paní Kamile budeme snažit udělat úžasný den, na
který jen tak nezapomene.
Jak Kamila Vysloužilová dopadla,
se dozvíte již v příštím čísle. Nezapomeňte také sledovat internetový
portál www.vecernikpv.cz a rubriku
Servis pro ženy, kde najdete videa i fotografie z našich z předchozích proměn. A nejen to!

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 10/2018 - Rolády,
který si můžete koupit na stáncích tisku od čtvrtka 18. 10. 2018.

R ecept pro vás

Vřelé vazby po proměnách jsou toho
důkazem.
I naše říjnová vítězka se o seriálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dozvěděla
od své známé. „Kamarádka mi povídala
o tomto projektu, který běží již pár let.
Nadšeně mi vykládala, jak se mění nejen
vzhled lidí, ale i jejich vnitřní energie, pro-

tože lidé po proměně najedou doslova
září. Při poslechu a zhlédnutí videa mě to
natolik zaujalo, že jsem se rozhodla se přihlásit,“ sdělila na úvod Kamila Vysloužilová. „Chci se proměnit, dlouho jsem nebyla u kadeřnice, vlastně jsem nikdy nebyla
u kosmetičky a moc se mi líbí ta představa, že se o mě bude někdo celý den starat,
nakonec ze mě bude jiný člověk. A co od
proměny očekávám? Těším se, že budu
šťastná, protože po takové prvotřídní péči
to jinak ani nepůjde, a těším se na své nové
já,“ pokračovala žena, která pracuje jako
prodavačka, má třináctiletého syna a ve
svém volném čase chodí na procházky
se psem, plete, háčkuje i ráda čte. „Nejraději mám, když jsem za pětadvacet minut
vypravená včetně make-upu, ale líčím se
spíše až v zimě, přes léto používám jen

Říjnová PROMĚNA IMAGE zkrášlí KamilaVysloužilová

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE V PÁTEK 16. LISTOPADU 2018.

HLASTE SE DO LISTOPADOVÉ PROM NY IMAGE

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA IMAGE
má za sebou již šestatřicet dílů a nezadržitelně frčí dál! Nejen
ženy, ale i muži si zaslouží péči. A my se o vás postaráme přímo
královsky.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly vždy na jedničku. Není co ztratit,
naopak zcela zdarma získáte nejen novou image, ale také nezapomenutelný zážitek.
Co musíte udělat? Stačí na e-mail: vecernik@pv.cz poslat dvě
své aktuální fotografie (tvář a postava). Do předmětu e-mailu
uvádějte „PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do
redakce Večerníku v Olomoucké ulici.

“

Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít
atom než zničit předsudky.
Albert Einstein

Motto na tento týden:
n:

Klidné a harmonické čtení
přeje Aneta Křížová

věřím, že si plnými doušky užíváte barevného, sluneččme
ného a jiskřícího podzimu. V dobíjení energie budeme
ho
pokračovat i nyní, a to v rámci dalšího dílu tematického
eServisu pro ženy, který vám nejčtenější regionální peme
riodikum přináší pravidelně každý měsíc. Zacvičíme
osi totiž tak, že nás přestanou bolet bedra, také se poádíváme na další vítězku PROMĚNY IMAGE a v závěrečném dílu seriálu o bolestech hlasy se dočtetee
o překyselení organismu jako četné příčině těchto
potíží. Zároveň vás srdečně zvu do další PROMĚNY IMAGE, věřte, že vás čeká zážitek na celý život.
Anezapomeňtesehlásitdodalšíhoklání,stojíto zato!!

Milé čtenářky a milí čtenáři,

„

rrady a tipy...

servis pro ženy

PRO TĚLO
O
I DUŠI

PRO NÌŽNÉ
POLOVIÈKY...
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Nyní se už můžete společně se
mnou těšit zase na příště!

4. Vzápětí přitáhneme nohy směrem k hrudníku a překřížíme je.
Pánev však musí zůstat na zemi.
Nohu obejmeme rukama a pomalu ji přitahujeme k sobě, zatímco vydechujeme (viz. foto).
V této poloze stačí vydržet jen půl
minuty a opakujeme ji dvakrát na
každou nohu. Stejně jako předchozí cvik i tento cvik je výborný
na bolest beder a uvolnění těchto
partií.

3. Při dalším cviku zůstaneme ležet na podložce a pokrčíme obě
nohy v kolenou (viz. foto). Opět
je důležité se nejdříve prodýchat.
Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme pocit, že
se žebra otevírají do široka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.

2. Nyní začneme pomalu přitahovat koleno k sobě. Jakmile dojdeme do bodu, kdy ucítíme napnutí,
zůstaneme v této poloze cca jednu
minutu (viz. foto), poté nohu položíme a vyměníme za druhou.
Průběžně dýcháme a nadechujeme se do spodní části břicha,
zad a pánve. Cvik opakujeme na
každou nohu osmkrát, příjemně
uvolňuje stažená bedra.

1. V tomto cviku si lehneme si na
záda, natáhneme nohy a zcela se
uvolníme (viz. foto). Nyní se od
břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od
břicha do žeber, kde máme pocit,
že se žebra otevírají do široka,
dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.

V tomto okénku se budeme již po
osmačtyřicáté společně věnovat různým harmonizačním, relaxačním,
ale i posilujícím či rehabilitačním
a kompenzačním cvičením. K tomu,
abychom předešli bolestem zad, kloubů, blokádám a dalším nešvarům, je
potřeba pravidelný pohyb. Pokud
však již k nějakému narušení v oblasti zad, páteře, kyčlí dojde, je potřeba
se problematické partii pravidelně
věnovat. Dnes se zaměříme na oblast
beder. Pojďme tedy na to...

CVIČENÍ
ze školy designu
módy
Bolí vás často ahlava?
Tak dávejte velký pozor!

Tradiÿní pŐehlídku zahájila hra ODDECHOVÝ
ÈAS
bojující s rozdílnými životními názory

navštivte stále více oblíbenější inter

Mladý filantrop chce Film Zrodila se hvîzda cílí na Oscara

18101211178

Za ženou do studeného a chudě
zařízeného bytu přijde její dávný
milenec. Ukáže se, že je to bohatý
majitel sítě restaurací, který s ní
dlouhých šest let podváděl manželku,
jež byla zároveň její kamarádkou.
Když se nevěra provalila, milenka od
něj sama odešla a manželka se stáhla
do sebe. „Když onemocněla, zařídil
jsem jí pokoj a nosil jí růže jako na
začátku našeho vztahu. Vzpomínala,

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

PROSTĚJOV „Co si vůbec myslíš? Napřed mě tady ošu..., a pak začneš kritizovat to, jak žiju. To je
tedy dobrá strategie! Dobře víš, že kdybys to udělal obráceně, tak si nevrzneš!!!“ obořila se Táňa
Vilhlemová na Jiřího Langmajera ve hře Skleněný strop, která první říjnovou neděli zahájila divadelní přehlídku Aplaus. Tu již po jedenácté v řadě pořádá marketingová společnost TK PLUS.
Inscenace Divadla Ungelt nabídla dvě výrazné herecké osobnosti, několik silných míst, pár témat
k zamyšlení, ale také záplavu obecných slov, ve kterých se divák občas ztrácel. Večerník u premiéry
festivalu, který pokračuje již v tomto týdnu, nemohl chybět.

SKLENħNÝ STROP SPUSTIL
DIVADELNÍ APLAUS

D2

18061310640

Ve

zpravodajství

dalších se Noc vědců neustále rozšiřuje. Už několikátým rokem k nim
patří i Prostějov. Návštěvníci se
tak mohou setkat s vědci a pochopit důležitost jejich práce pro naši
společnost. Chytré zábavě se meze
nekladou a tak není divu, že akce
získává na popularitě, baví totiž ty
nejmenší i dospělé.
V České republice se Noci vědců
účastnila od samého počátku Česká astronomická společnost, která organizovala přednášky a akce
v hvězdárnách a planetáriích. Právě
ve hvězdárně si organizátoři připravili pro návštěvníky zajímavý výlet.
Interaktivní přednáška „SLUNEČNÍ SOUSTAVA VE 3D“ představila přítomným novou projekční

technologii v přednáškovém sále
hvězdárny. Díky 3D brýlím se návštěvníci vydali kosmickou lodí
přímo do vesmíru poznávat naši
Sluneční soustavu, nebo se přiblížili Slunci jako nikdy předtím. S odborným výkladem se podívali blíž
na Měsíc a na závěr mohli sledovat
letící kometu kolem naší planety.
„Bylo to neuvěřitelné. Jako kdybychom opravdu byli ve vesmíru,
škoda jen, že to nebylo i se stavem
beztíže. Vesmír mě vždycky fascinoval, tak doufám, že se dožiji komerčních letů do vesmíru, ale asi
ne. Musely by být totiž v mé cenové
relaci,“ vylíčil s úsměvem Večerníku
po přednášce návštěvník hvězdárny
Marek Pecha.
Foto: internet

Do Smržic míří

ké hv÷zdárn÷ plno.
Na 3D výlet do vesmíru bylo v prost÷jovs
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největší rozdíl mezi životem v západní Evropě a Republice Krym europoslanec Kohlíček.
Přes všemožné cestovní restrikce
navštívilo Krym za poslední rok osm
set tisíc ukrajinských turistů a poloostrov zažívá masivní boom cestovního ruchu. Převažují samozřejmě
Rusové ze všech částí federace. Je
však otázkou času, kdy Krym „objeví“ nároční evropští turisté, vždyť
jižní pobřeží hodně připomíná francouzskou riviéru.
„Naším cílem bylo otevřít dveře.
Je obrovská škoda nechat si ujít
příležitosti v cestovním ruchu
a obchodě,“ odpověděl na dotaz
o důvodech návštěvy Kohlíček.
Spolu s ním byli v české delegaci
senátor Jaroslav Doubrava, bývalý
místopředseda KSČM Josef Skála
a skupina podnikatelů. Asi největším

zážitkem byla návštěva Bachčisaraje,
města známého Puškinovou básní
a spravovaného starostou z řad krymských Tatarů.

Foto: Karel Šimek

Více než dvouhodinová beseda se
samozřejmě dotkla i dalších zajímavých témat nejen vztahů s Ruskou
federací, ale i globálního významu.

Europoslanec Jaromír Kohlíéek umí posluchaée zaujmout.
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yy Jak jste spokojen s dvoudenní přehlídkou
volnočasových aktivit?
„Předně bych chtěl poděkovat všem, kteří se na
přípravách a samotné organizaci Burzy volného času
podíleli. Desítkám lidí, kteří této akci věnovali i svůj
volný čas. Podařilo se nám všem připravit akci, která
nemá v Prostějově a okolí obdoby. Jednalo se o pátý
ročník této burzy, takže již nějaké zkušenosti jsme měli.
Letos to ale byla největší akce v historii a jsem strašně
rád, že se nám vše podařilo přichystat. Navíc nám do
karet hrálo nádherné počasí. Když to sečtu, tak během
obou dní přišlo přes čtyři tisíce dětí, ale i rodičů, učitelů,
sportovních funkcionářů a dalších lidí. Já osobně jsem
velice spokojen a věřím, že pyšní jsou i moji kolegové
a spolupracovníci.“

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Od 1. srpna tohoto roku je novým
ředitelem Sportcentra DDM v Prostějově. A hned
ho z této pozice čekala organizace akce, která nemá
v regionu obdoby. Burza volného času se vydařila
nejen samotným pořadatelům, o čemž svědčí
skutečnost, že akci navštívilo přes čtyři tisíce dětí.
To hovoří snad za všechny komentáře. Ředitel
Sportcentra DDM v Prostějově Jan Zatloukal
poskytl Večerníku následující rozhovor, kterým se
k úspěšné události zpětně vracíme.

yy Ukázky volnočasových aktivit jste předvedli
v hale Sportcentra, ale také v jejím okolí. Kapacitu
prostoru jste tedy využili dokonale...
„Trošku se to rozrostlo... (smích) Podívejte, podařilo se
nám zajistit přes padesát představení různých aktivit,
kroužků, sportovních oddílů a dalších organizací. To
všechno by se do haly určitě nevešlo. Skutečnost, že
přehlídky byly velmi přehledně rozmístěny i po celém
okolí haly Sportcentra, vyplývala z jejich množství. Jak
jsem řekl, bylo ale štěstí, že nám vyšlo počasí a přišly tisíce dětí.“
yy Burzy volného času se ale nezúčastnily pouze
složky Sportcentra DDM, že?
„Ne, pozvali jsme i jiné organizace či sportovní kluby,
aby dětem předvedly svoji činnost. Někdo by řekl, že
jde o konkurenci, ale my to takhle vůbec nebereme.
Často velmi úzce spolupracujeme a to jsme chtěli
předvést i na této burze. V žádném případě si nekonkurujeme, vždyť všichni máme společný zájem přivést děti
k příjemnému strávení volného času, ke sportu či k pohybu vůbec.“
yy Své stánky zde měly i složky integrovaného záchranného systému. To byl také účel pořadatelů?
„Jistě, s policisty, strážníky, hasiči, lékaři i vojáky
dlouhodobě spolupracujeme a jsme za to rádi. Všechny
tyto jmenované složky pořádají spoustu preventivních
akcí pro děti, takže při Burze volného času měly určitě
své místo. A co jsem viděl, tak jejich stanoviště byla
dětmi hodně navštěvovaná.“
yy Jak je to vůbec s účastí dětí v kroužcích či oddílech prostějovského Sportcentra?
„Musím to zaklepat, ale všechny kroužky máme
kapacitně zaplněné, evidujeme dokonce převis

a sportovat,“

poptávky. Nechci se chlubit, ale kroužky i oddíly bychom zaplnili dětmi i bez této burzy.
amozřejmě očekáváme
I když po této akci samozřejmě
množství dalších přihlášek, vůbec si
zájem dětí a jejich
nestěžujeme na nezájem
y.“
rodičů o naše aktivity.
yy V současnosti se ale hojně
t, že děti dávaupozorňuje na fakt,
odlí domova,
jí přednost pohodlí
počítačovým hrám
m a jiným
vymoženostem moderní
oderní doby.
A do sportu či účasti v zájmových
kroužcích se jim mocc nechce. Co
vy na to?
„Je pravda, že po roce
ce 1989 se
ace hodně
v tomto ohledu situace
změnila, spousta lidí se začala
m, účast
řídit individualismem,
nizacích
v zájmových organizacích
asportovníchoddílechhzačala
klesat a klesá i nadále. Ale já
na to všechno mám svůj
ostanázor. Pokud děti dostadíme
neme do hry a probudíme
yhrájejich zájem, máme vyhráno. Děti jsou pořád stejné,
pořád si chtějí hrát. Záleží
jen na podmínkách, které jim
nastavíme. A určitě v tomto
hrají nezanedbatelnouu roli rodiče
e. Zájem dětí
a pedagogové ve škole.
hytit a rozvíjet.
se musí prostě podchytit
Čím dříve, tím lépe.“

je pøesvìdèen Jan Zatloukal,
øeditel Sportcentra DDM

Foto: Michal Kadlec

OLOMOUC Olomoucký kraj zná letošního nejlepšího živnostníka
a firmu regionu. Slavnostní vyhlášení výsledků prestižních soutěží
proběhlo ve středu 10. října v olomouckém NH hotelu pod záštitou
hejtmana Ladislava Oklešťka.
Živnostníkem roku 2018 se stal designér Jiří Ďuriš, který se věnuje navrhování a výrobě designových rakví a uren. Prostějovský region může těšit druhé místo v kategorii Vodafone Firma roku 2018 Olomouckého kraje, které
obsadila smržická společnost LASKI, zabývající se výrobou komunální
techniky.
Soutěže Česká spořitelna Živnostník roku 2018 a Vodafone Firma roku 2018 letos proběhly už potřinácté. Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží proběhne 12. prosince
na pražském Žofíně.
(red)

„Děti si chtějí pořád hrát

„Ten rozdíl byl opravdu markantní.
Z Bruselu jsem zvyklý na vojáky
se samopaly na každém rohu. Na
Krymu jsme viděli jen většinou
osamoceně hlídkující policisty beze
zbraní a obušků. Přitom i večer jsem
se ve městech cítil naprosto bezpečně.
Jsem ještě vůbec v Evropě?“ shrnul asi

TOMÁŠ KALÁB

PROSTĚJOV Další z nepravidelných besed pořádaných Vlasteneckým sdružením antifašistů ČR
v Prostějově hostil před měsícem
Národní dům. Tématem byla tentokrát nedávná návštěva české
delegace vedené poslancem Evropského parlamentu Jaromírem
Kohlíčkem na poloostrově Krym,
kde se toho za poslední čtyři
roky změnilo opravdu hodně.
K lepšímu.

ZAORAL

Krym? Bezpeànîjší než Evropa! prestižní ocenění

Beseda v Národním domø:

Už od roku 2005 se na přelomu září
a října na jeden večer otevřou brány vědeckých institucí i univerzit
ve více než patnácti městech a do

JAKUB ČERMÁK

SKLENħNÝ STROP SPUSTIL
DIVADELNÍ APLAUS

PROSTĚJOV Pátek 5. října patřil vědě. A to nejen v Prostějově,
ale po celé České republice. Proběhla totiž celorepubliková Noc
vědců, což je vědecko-popularizační akce zapojující všechny lidi
do inspirujícího prostředí vědy.
Návštěvníci vybraných míst tak
měli možnost poznávat, zkoušet,
pochopit a objevovat naši planetu a celý vesmír. Prostějov mezi
taková letoviska patřil a Večerník
byl u toho!

www.vecernikpv.cz
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cí oboru Multimédiální tvorba. Kromě
něj se na výstavě podíleli ještě pedagog
Tomáš Petřík a dále absolventky Zuzana
Rejsová, Monika Kotková, Maria Lopatyuk a Veronika Musilová.
„Výstava rozhodně nepředstavuje ukázku klasických médií, jako jsou například
kresba či malba. Návštěvník galerie má
možnost zhlédnout především konceptuální umělecké postupy využívající ne-

omediálních forem, jako je video, audio,
ale i text a instalace. Výstava působí na
první pohled minimalistickým dojmem,
avšak sama jednotlivá díla reflektují
osobní i společenské motivy a fenomény,“ uvedl Vojmír Křupka.
Na vernisáž dorazilo na čtyřicet lidí,
čímž se prostory galerie zcela zaplnily. „Sama vernisáž se velmi povedla
i díky bohatému občerstvení, které na-

Foto: David Bartoš

D3

Prostějov (red) - Od října si na
dětském oddělení prostějovské knihovny můžete vypůjčit další dva
takzvané tematické kufříky. K těm
stávajícím na téma ´pohádky´
a ´učím se číst´, o které je mezi
čtenáři velký zájem, přibude kufřík
´dinosauří´ a ´montessori´. „Chceme dětem i celým rodinám nabídnout nový rozměr společných
zážitků od zábavy a hry až po
čtení a učení. Tematický kufřík je
skutečně dětský kartonový kufřík,
ve kterém jsou uloženy knihy,
skládačky a hry na dané téma. Jeho
přidanou hodnotou není pouze obsah, ale skutečnost, že ho lze využít
pro společné rodinné čtení, zábavu
a poznávání,“ uvedl ředitel Městské
knihovny Prostějov Aleš Procházka.
Kufřík tak může obohatit společně
strávený čas rodičů s dětmi, posílit
jejich sounáležitost a společnou aktivitou upevnit vztahy v rodině.
Tematický kufřík si můžete vypůjčit
na jeden měsíc, a to zcela zdarma.

Do knihovny
pro kuføík

RYCHLÝ
VEÿERNÍK

PROSTĚJOV V Městském divadle
v Prostějově jsou na tento týden
připravena hned dvě dvojité dávky
představení pro děti, aby si v sobotu 20. října od 19:00 hodin přišli
na své i dospělí. Právě v tuto chvíli
vystoupí Moje divadlo Prostějov
s komedií Klíč pro dva.
Hra Johna Chapmana a Davea Freemana, kterou uvede, je rošťácky bláz-

nivá britská konverzační komedie
o tom, jak ve svém bytě bez úhony
přežít setkání svých milenců, jejich
manželek a dávných přátel. Mladá
atraktivní Harriet se po rozvodu rozhodne užívat si svůj život naplno.
Systém, kdy za ní do elegantního bytu
v Brightonu dochází každý den jiný
milenec, se zdá být dokonalý. Jenomže každý, i sebelepší systém se jednou

zadrhne. Jistého dne se proto v jejím
bytě odehraje katastrofa, jíž se zúčastní Harrietini milenci, jejich manželky,
a dokonce i nejlepší kamarádka a bývalý manžel Harriety.
V prostějovském souboru hrají Martina Drmolová, Hana Švédová, Martin
Jančík, Jakub Dohnal, Pavel Drmola,
Kateřina Štenclová, Hana Šprynarová,
Robert Volek.
(tem)

BYLI JSME
U TOHO

Kytarista Št÷pán Rak a jeho syn si pro prost÷jovské diváky pąipravili kytarový
koncert v÷novaný výroéí vzniku èeskoslovenska.
Foto: Jakub èermák

Št÷pán Rak
se pąedstavil
v prost÷jovském
divadle

www.vecernikpv.cz
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publikum
tematicky
laděný
hudební večer, kde ho doprovodil
jeho syn, také kytarista Jan Matěj
Rak. V pořadu zazněla kytarová
zpracování jak oblíbených písní
T. G. Masaryka, Teče voda teče
a Ach synku, synku, tak i slavných
´Hašlerovek´ jako například Vltavo, Vltavo a Pětatřicátníci.
„Jelikož lípa je českým státním
symbolem, zařadil jsem do programu i své variace na Tanec kolem
lípy. A vzhledem k tomu, že letos
také slavíme s Alfredem Strejčkem
i třicáté výročí naší krásné a plod-

né spolupráce, během níž vzniklo
čtyřiadvacet celovečerních pořadů,
zazněla na koncertě i skladba, která
nás prvně umělecky spojila a která
mne provází po celém světě, a sice
Vzpomínka na Prahu. Vznikla
na text básně Vítězslava Nezvala
a s volným zpracováním závěru
Smetanovy Vltavy. Jako závěrečné
číslo pořadu jsem si připravil fantazii na naši i slovenskou národní
hymnu. Věřím, že se koncert všem
přítomným líbil,“ vylíčil po koncertu Štěpán Rak, uznávaný kytarista
a pedagog.

… Jsou to pianisté s úžasnou zvukovou kulturou. … Jejich koncert
Schubertových děl byl skvělý a mimořádně originální,“ tak zní kritiky
na jejich koncerty.
Pianisté zahrají sonátu C dur K. 521
od Wolfganga Amadea Mozarta,
Uherské tance 1–5 od Johannese
Brahmse, osm variací na francouzskou
píseň Op. 10, D. 624 Franze Schuberta a nakonec i předehru k opeře Straka
zlodějka od italského hudebního skladatele Gioacchina Rossiniho.
Od roku 2006 Marco Schiavo a Sergio
Marchegiani společně vystupují po
celém světě a koncertují v nejprestižnějších sálech a na festivalech. Navštívili New York, Vídeň, Berlín, Bonn,
Prahu, Montevideo, Hamburk, Tokio,
Řím, Paříž, Curych, Moskvu, Petrohrad, Montreal, Washington, Mexico City, Baku, Astanu, Hongkong,
Bangkok, Singapur a mnoho dalších.
A nyní tuto výtečnou dvojici uvidíte
v Prostějově.
(tem)

neřekne, opak je pravdou. V roce
2000 byl právě Rak jmenován historicky prvním vysokoškolským
profesorem kytary na Akademii
múzických umění. Titul mu tehdy
udělil prezident Václav Havel. Od
té doby vystoupil například na
slavné moskevské konzervatoři P. I.
Čajkovského nebo jako historicky
první český kytarista odehrál koncert v čínském Pekingu, kde jeho
koncert Chvála čaje měl nebývalý
JAKUB ČERMÁK
úspěch.
I když je možné, že jméno Štěpán V rámci stého výročí vzniku repubRak mnoha lidem vůbec nic liky si připravil pro prostějovské

PROSTĚJOV Čtvrteční večer
v divadelním sále Národního
domu patřil sólovým kytarám.
Do Prostějova zavítal kytarista,
hudební skladatel a pedagog
Štěpán Rak se synem Janem
Rakem a se svým novým projektem „Domov můj“, který
je, jak sám říká, jeho vlastním
příspěvkem ke stému výročí vzniku Československa.

100. výroéí Ceskoslovenska

DOMOV MČJaneb

mnohých obyvatel prostějovskéJAKUB ČERMÁK
ho regionu a vybrané osobnosti
>>> dokončení ze strany D1
nyní můžete spatřit na náměstí.
PROSTĚJOV Uvedené událos- Pocházejí přitom z celého Oloti měly zásadní dopad na život mouckého kraje, zejména pak ze

samotné Olomouce, ale i Lipníku
nad Bečvou, Šternberku, Jeseníku
a samozřejmě z Prostějova.
V tomto roce si připomínáme také
jedno kulaté výročí, a to vznik samostatné Československé republiky a založení demokratického
státu v čele s prvním prezidentem
T. G. Masarykem. Právě jeho my-

na náměstí T. G. Masaryka
neblahou historii

šlenky a odkaz zůstaly pro pamětníky, kteří jsou uvedeni na výstavě,
připomínkou základních hodnot,
pro které mnohdy riskovali život
svůj nebo svých blízkých. „Historii
je potřeba připomínat, aby se tytéž věci nemohly znovu opakovat,
proto určitě není radno váhat a odkládat zhlédnutí, než se expozice
opět přesune do dalšího výstavního města.
V Prostějově budou panely s fotografiemi a vyprávěním pamětníků
až do 30. října 2018.

PROSTĚJOV Do Městského divadla v Prostějově míří dva italští pianisté Marco Schiavo a Sergio Marchegiani, kteří u dnes, tj. v pondělí
15. října od 19:00 hodin, budou laskat váš sluch hudbou Mozartovou,
Brahmsovou, Schubertovou a Rossiniho. Přijďte se i vy zaposlouchat, jistě si z divadla odnesete nezapomenutelný zážitek.
Klavírní duo Schiavo–Marchegiani odehraje již toto pondělí první
abonentní koncert jakožto poctu
Janu Heřmanovi. Pianisté rozeznívající čtyřruční klavír jsou vysoce
ceněni jak diváky, tak kritiky pro
svou hudební osobitost, velkou
expresivitu a přirozenost, výborný
zvuk, intenzitu a ohromující energii.
„Klavírní duo Schiavo–Marchegiani
předvedlo, jak vzrušující je společné
muzicírování. … Nabídlo dokonalý
hudební večer. … Dva italští pianisté přenesli svým předvedením Mozartovy hudby publikum do výšin.

PI
A
NI
S
TÉ
prostějovský soubor ITALŠTÍ
vnesou do divadla
noblesu

vozovalo jedno z vystavených děl, a to video o tradičním chovu králíků na maso,“
pronesl s úsměvem jeden z návštěvníků.
Výstava je v Galerii Cyril ke zhlédnutí
do 26. října. „Pokud budete mít zájem ji
vidět, nejlépe kontaktujte galeristy prostřednictvím sociálních sítí či kontaktů
uvedených na webových stránkách
www.galeriecyril.cz,“ vzkázal vedoucí
galerie David Bartoš.

Místní žáci a uéitelé ze Stąední školy designu a módy pąedvedli v zapln÷né galerii ukázky ze své tvorby.

BYLI JSME
U TOHO
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V sobotu obsadí divadlo

Koncept 1. je výstavou absolventů a pedagogů ateliéru Multimédia Střední školy
designu a módy, Prostějov. Výstava byla
zahájena uplynulou středu 10. října od
18:00 hodin ve specifických prostorách
Galerie Cyril nacházející se ve věži místního kostela. Vernisáž otevřel představením
vystavené tvorby Vojmír Křupka, vedou-

JAKUB ČERMÁK

PROSTĚJOV Autoři výstavy představí nejen své poslední maturitní
práce, ale také novější a i ty, které
vzniknou ze společného site-specific
dialogu v nevšedních prostorách Galerie Cyril. Multimédiální tvorba je
jeden z oborů, které se vyučují na SŠDAM v Prostějově. Zabývá se především grafickým designem, digitální
fotografií, videem a animací. Mimo
to se však studenti také seznamují
s různými uměleckými přístupy včetně konceptuálního umění, video-artu, akčního umění, objektové tvorby
a instalace.

ze školy designu a módy

Výstava Paměť národa připomíná

Nad letošním divadelním festivalem
Aplaus převzal záštitu někdejší
olomoucký primátor a aktuální
ministr kultury. „Naše ministerstvo podporuje projekty, které jsou
dlouhodobě kvalitní. Festival Aplaus
za uplynulých deset let dokázal, že
mezi ně nepochybně patří,“ vysvětlil
své motivy Antonín Staněk, který
festival zahájil společně s ředitelkou
divadla Janou Maršálkovou a šéfem
pořádající agentury TK PLUS Miroslavem Černoškem.
Divadelní přehlídka Aplaus bude
pokračovat již tento pátek 19. října
komedií Moje hra, v níž se představí
Jiří Bartoška v roli spisovatele,
který z rakve komentuje šest osudových žen svého života. Dámské
osazenstvo by měly ztvárnit Jana
Janěková mladší, Nina Divíšková
nebo Radana Hermanová, Zuzana
Bydžovská, Adéla Kačerová, Vlasta
Peterková i Adéla Koutná.
Poslední inscenací festivalu bude
v pondělí 5. listopadu skvělá komedie Můj báječný rozvod s Eliškou
Balzerovou v hlavní roli.

Aplaus
jede dál

které by spolu dlouholetí milenci
určitě neřešili...
Obecné teze naštěstí vyvažovaly
skutečně soustředěné a zcela profesionální výkony obou hlavních
protagonistů. Právě oni si v první
řadě vysloužili dlouhý aplaus. „Oba
herci hráli fakt dobře, ale celkově
to bylo strašně ukecané. Musím
se přiznat, že jsem při některých
obzvláště dlouhých konverzacích
prostě vypnula. Také jsem nedokázala pochopit, jak se zrovna
tihle dva mohli dát dohromady,
a už vůbec ne, jak spolu mohli
vydržet celých dlouhých šest let?
Vypadalo to, že je kromě sexu nespojuje vůbec nic,“ shrnula své pocity po představení divačka Tereza.

Z VERNISÁŽE

Pondělí 15. října 2018
www.vecernikpv.cz

V galerii Cyril vystavují místní studenti a uàitelé

netové stránky www.vecernikpv.cz

bojující s rozdílnými životními názory

Pondělí 15. října2018
www.vecernikpv.cz
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Noc vĒdcŜ

D6

společnost

Myšlenka uspořádat v Prostějově
Festival nafukovacích atrakcí nepřišla
zčistajasna. „Inspirovali jsme se
podobným festivalem probíhajícím
v Ostravě, který se tam ovšem provozuje v poněkud větším měřítku.
Do Prostějova jsme se rozhodli jej
přenést, abychom rozšířili kulturní
dění,“ potvrdil Michal Hořava. „My
jsme si uvědomili, že skákací nebo
nafukovací hrady a podobně sice
jsou na poutích, ale nikdo nedělá akci
speciálně zaměřenou na tyto atrakce,
proto jsme se rozhodli to zkusit. Je
to první ročník, takže jsme zvědaví,
kolik dorazí lidí. Chtěli jsme přijít
s něčím novým, co by děti mohlo
bavit. A když by se to povedlo, tak
samozřejmě bude druhý ročník, ale
také bychom zprostředkovali atrakce,
které by byly také převážně pro
dospělé, protože i když tady je plný sál
atrakcí, máme samozřejmě spoustu
dalších,“ prozradil Večerníku druhý
z bratrské dvojice Zdeněk Hořava.
„Samozřejmě že by to bylo lepší ven-

ku, ale z důvodu počasí jsme se rozhodli pro jistotu dát atrakce dovnitř.
Už nás počasí v létě nepotěšilo na
několika námi pořádaných akcích
a nechtěli bychom, aby nás vypeklo
znovu, proto to letos bude uvnitř,
jelikož už je půlka podzimu a počasí
nevyzpytatelné,“ dodal Hořava.
Přímo ve Společenském domě tak
nebylo takřka jediné dítě, jemuž
by skotačením nehořely tváře.
Atrakcí si totiž všechny mohly
užívat dosyta. „Klademe důraz
především na komfort návštěvníků.
Omezujeme proto nejen počty lidí,
ale i vydávaných žetonů, které se
na akci dostanou, aby měli nově
příchozí prostor k plnému využití
veškerých atrakcí,“ sdělil Večerníku
další z pořadatelů Petr Kudláček.
„Zcela ojedinělými jsou přitom
lukostřelba a šipky. Ty se jen tak
někde neobjevují,“ přidal. O zábavu
tedy bylo postaráno přímo královsky.
„Je to tady úžasné. Syn je ve svém
živlu, gró největší zábavy pro něj
přitom představují fotbal a šipky,“
svěřila se Večerníku maminka Ina,
která s chlapcem zapáleně řádila
na hřišti při fotbale. „Moc se nám
tady líbí, děti jsou spokojené, a to
zejména na skákacích hradech,“ uv-

milujeme vecerník
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obřích atrakcí tak čekalo celý víkend
na své návštěvníky. V pátek jich ještě
nedorazilo mnoho, ale po další dva
dny se jejich počet vcelku navýšil. „Za
relativně nízké číslo příchozích může
počasí, které nám příliš nevyšlo. Venku
je nádherně, lidé toho proto s největší
pravděpodobností využili, a o to míň
jich pak přišlo sem,“ podotkl Michal
Hořava, jeden z organizátorů akce.
S Festivalem nafukovacích atrakcí
jsme měli v Prostějově možnost se
setkat vůbec poprvé. Nápad, který
vzešel z nadšení Festivalem skákacích
hradů pořádaným v Ostravě, se
podařilo naplnit na jedničku. Nějaké
mouchy pořadatelé Petr Kudláček
a Michal Hořava sice našli již nyní, do
příště je však všechny chtějí vychytat!
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„Myslíme, že veskrze pozitivní ohlasy
i fungující organizace mluví za vše.
Už nyní ovšem víme, co bychom do
příštího ročníku chtěli udělat jinak.
Určitě zařadíme do nabídky atrakce
pro nejmenší děti a taky pro dospělé,“
rozvedl Kudláček.
Nic z toho by samozřejmě nebylo
možné bez podpory. „Chtěli bychom
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edla maminka Dominika. „Nejlepší
je skluzavka na jednom z hradů,“
doplnil její syn Erik. „Pro menší děti
jsou atrakce ideální. Ale osobně mám
i starší dceru, takže bych do příště
ocenila také něco pro ni,“ upozornila
maminka Iveta.
A jak se pořadatelé celkově ohlížejí
za prvním ročníkem festivalu?

➢ ze strany A8

NĚMČICE NAD HANOU K vidění
toho bylo při slavnostním aktu dost.
„Kromě stromů a keřů vysázených
podél stezky uvidíte kolem ní celkem
devět naučných panelů, u nichž se můžete zastavit a dozvědět se velmi poučné a zajímavé poznatky. Týkají se obce
a vztahu Tomáše Garrigua Masaryka
k ní, živočichů, rostlin, zeměpisu či myslivosti. Děti pak budou nejvíce zajímat
interaktivní panely, na nichž si můžou
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li pásku u vstupu na naučnou stezku.
Celá akce měla drobné zpoždění. Původně se slavnostní otevření mělo uskutečnit v sobotu 15. září, kvůli vytrvalému dešti však nic podobného nebylo
možné, a tak se vše přesunulo na právě
uplynulou sobotu. Příchozím tato skutečnost zjevně nevadila, protože se nadšeně, s úsměvy na tvářích vydali vpřed
přímo k Masarykově lípě. „Od pohledu
to tady vypadá náramně, už se těšíme,
až tudy budeme chodit na procházky,“
nechali se slyšet někteří.
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poskládat třeba nějaká zvířátka,“ popsala projekt Naďa Tesaříková.
Akce byla zahájena u kříže před zemědělským obchodním družstvem, kde
začíná i naučná stezka. Nejenže na její
slavnostní otevření přišlo několik desítek
lidí, ale přijel tam i prezident Masaryk
ve staré červené Škodě Felicii. Přivítal
se s občany a následně společně se starostkou Němčic nad Hanou Ivanou
Dvořákovou, místostarostou Janem Vránou, projektantkou Naďou Tesaříkovou
a „svou“ manželkou Charlottou přestřih-
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„Rok od roku chodí čím dál méně lidí. Během dopoledne
jich přišlo pouhých dvacet. Je to i tím, že už jsou všude
sběrné kontejnery na textil, lidi se tak ihned zbaví toho, co
nepotřebují. Nemají důvod to skladovat a čekat, až bude

Jakub ČERMÁK

PROSTĚJOV Koncem září mohli Prostějované pomoci
potřebným. Pomocná ruka uspořádala tradiční charitativní sbírku v prostorách Základní školy Jana Železného
a také na Reálném gymnáziu a ZŠ ve Studentské ulici.
Sbíralo se převážně oblečení, hračky, lůžkoviny, záclony,
ručníky, utěrky, knihy a vše, co lidé doma už nepotřebují
nebo nechtějí skladovat.
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nějaká takováto sbírka,“ míní jedna z organizátorek, kterou Večerník zachytil na Základní škole Jana Železného.
„Lidé donesli hlavně oblečení, ale najdou se tady i boty,
hračky a například kabelky. Ale nemáme toho mnoho.
Dřív byly pytle naskládány až nad hlavu, letos jich je jen
pár,“ přidali dobrovolníci z ´reálky´. Pytlů s věcmi nakonec bylo dobrých pár desítek, což není špatné.
„Donesla jsem krabici s oblečením po manželovi a nějaké
hračky po vnoučatech, která už vyrostla. Doma už by se
to jen válelo, tak takhle si s hračkami ještě někdo bude
určitě hrát. Oblečení se taky nikdy neztratí,“ prozradila
s úsměvem Zdena Vlasáková, která do sbírky přispěla
dvěma plnými krabicemi.
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ruce posbíraly
2!,'!"'.!0'#1 Pomocné
několik desítek pytlů na charitu
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Od pátku 12. října až do neděle
14. října bylo v prostějovském „Kasku“
pořádně živo. Příchozí byli svědky
nového festivalu nafukovacích atrakcí. Sál se zaplnil takřka až po okraj
nejrůznějšími nafukovacími atrakcemi,
mezi kterými vypadal obyčejný skákací
hrad jako chudý příbuzný. Na deset

a Jakub
ČERMÁK

Tereza
MACHOVÁ

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

PROSTĚJOV Festival nafukovacích atrakcí minulý víkend bavil
svými skákacími hrady, skluzavkou, fotbalem, lukostřelbou, šipkami a střelnicí děti, ale i dospělé, kteří s nimi na mnohých atrakcích dováděli. Premiérové klání se uskutečnilo ve Společenském
domě a dle ohlasů přítomných zaujalo. Večerník se na místo dění
zašel po všechny tři dny podívat.
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tímto poděkovat podnikatelům,
kteří podpořili současný Festival
nafukovacích atrakcí. A zejména bychom pak chtěli poděkovat Zdeňku
Hořavovi, který nám dodal atrakce.
Bez nich by se festival v žádném
případě nemohl uskutečnit,“ vzkázali Michal Hořava s Petrem
Kudláčkem.
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Sokolnictví je zvláštní způsob lovu
za pomoci vycvičených dravců,
především sokolů, jestřábů a orlů.
Jedná se o tradiční oblast lovectví,
která používá své vlastní metody,
úlovky a filozofii. Kde sokolnictví
vzniklo, není přesně známo. Je však
dost pravděpodobné, že počátky
se nacházejí někde ve stepích
jižní Asie, kde byly pro jeho vznik
výborné podmínky, ke kterým
neodmyslitelně patří otevřená krajina středoasijských stepí. Právě tam
stále slouží sokolnictví dodnes k lovu

Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

byly například káně, které uchvátilo
falešného zajíce, nebo raroh útočící
na připravené vábítko. Ale hlavní
body programu přišly poté, co se na
přilehlém poli draví ptáci vydali do
pronásledování živé kořisti.
„Je to neskutečná podívaná. Ti dravci
v sobě mají eleganci, rychlost a hlavně
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smrtelné instinkty. Není divu, že patří
mezi nejlepší lovce ve zvířecí říši,“ vysekl poklonu dravcům divák a obdivovatel ptáků Petr Ježek.
Všechnu ulovenou zvěř si diváci mohli
prohlédnout, obřadně srovnanou
mezi větvemi jehličí, přičemž všichni
myslivci a sokolníci smekli svým klo-

boukem pro úspěch lovu a vzdání
holdu kořisti. „Teď si dáme něco dobrého k jídlu a budeme si vyprávět,
co kdo zažil, ulovil. Minulé ročníky
měly úspěch a tento ho snad bude mít
taky, abychom se příští rok tady znovu
shledali,“ prozradil Večerníku člen
sokolníků.
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Prostějov (mik) - Jak známo, v Prostějově platí obecně závazná vyhláška
o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na veřejných místech. Co by
to ale bylo za vánoční jarmark, pokud
by se na něm nemohl požívat vonící
punč nebo grog? Minulé úterý tak
radní, ostatně jako ve všech podobných případech, schválili výjimku.
„Činíme tak před každou společenskou či kulturní akcí na náměstí T. G.
Masaryka. Výjimku z vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu po celou
dobu konání Vánočního jarmarku
v Prostějově jsme schválili všemi hlasy,“ sdělila Ivana Hemerková, náměstkyně prostějovské primátorky.

O jarmarku se pít bude!

Prostějov (red) - Termín dalších akcí
k oslavě 100 let republiky se přiblížil.
K vidění bude historická technika
a staré automobily, k poslechu a poučení přednáška. Již v úterý 16. října
od 14:00 do 17:00 hodin to bude
ukázka historické techniky (automobily a hasičská stříkačka) a ve čtvrtek
18. října pak od 17:00 hodin můžete
přijít na přednášku „28. říjen 1918
a Prostějov“, která zazní z úst profesorů olomoucké univerzity.

PROSTĚJOV Velkoprostorový vůz
značky Ford pro přepravu handicapovaných bude nově sloužit prostějovské organizaci Lipka. Slavnostní
předání daru, který spatřil světlo
světa díky spolupráci Konta Bariéry a firmy Globus, proběhlo minulou středu 2. října.
Konto Bariéry a společnost Globus
spolupracují od roku 2002. Z každé prodané nákupní tašky jde jedna
koruna na účet Konta Bariéry. Díky
dlouhodobé spolupráci bude jezdit po
celé republice již 76 automobilů s logy
Globus a Konta Bariéry „Nadaci ne-

řekla Božena Jirků, ředitelka Konta
Bariéry.
„Moc nás těší, že můžeme tímto způsobem pomáhat ke zlepšení a zjednodušení života lidí s handicapem a že to
společně s Kontem Bariéry děláme už
dlouho. Uvědomujeme si, že jen opakovaná a pravidelná pomoc může být
pro společnost přínosem," říká Rita
Gabrielová, vedoucí korporátní komunikace Globus ČR.
V Prostějově si slavnostně převzali
nový devítimístný mikrobus zástupci
organizace LIPKA, z.s., přičemž se tak
stalo přímo v sídle organizace, která
poskytuje sociální služby - denní sta9 6 (
cionář pro osoby se zdravotním postimůže potkat větší štěstí než mít part- hezkém projektu. Za těch šestnáct let žením, aktivizační služby pro seniory,
nera, kterému věří a se kterým může se podařilo shromáždit přes třiadvacet chráněné bydlení a sociálně terapeudlouhodobě spolupracovat na tak milionů korun, což je neskutečné,“ tickou dílnu.
(red)
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kožešinové i jiné zvěře, zatímco
v ostatních zemích se stalo sokolnictví zábavou šlechticů a panovníků.
Lov s dravci představoval až do 17.
století významnou součást loveckých způsobů u šlechty v celé střední
a západní Evropě. Sokolnictvím se
zabývá i prosté obyvatelstvo a loví
s dravci různá zvířata, např. sviště,
zajíce a lišky pro maso a kožešinu.
S pomocí orlů loví Kazaši dokonce
gazely nebo vlky. A přesně to mohli
spatřit zvědaví diváci na pláních
u Kobeřic.
„Vydařená akce, která se rychle stala
tradicí,“ tak hodnotí setkání jeden ze
sokolníků. Ti se rozhodli nabídnout
veřejnosti opět možnost, podívat se
na smrtelné umění dravých ptáků
pěkně zblízka a na vlastní kůži. Pozorovat orla, jestřába nebo káně při tom,
co má od narození v krvi, lov. K vidění
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HRADČANY-KOBEŘICE Babí léto je v plném proudu a pěkné
počasí přálo i III. sokolnickému sletu v Kobeřicích, který se konal
uplynulou sobotu 12. října. Sokolníci a myslivci se tam sešli, aby
vzdali hold lovu a svým dravým opeřeným spojencům. Zvídaví
diváci tak mohli spatřit ty nejrychlejší zabijáky, kteří na svoji kořist
útočí ze vzduchu, přímo v akci. A Večerník si tradiční sokolnickou
událost nenechal ujít.
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Oslavy 100 let
republiky pokraèují
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FARMA ZAŽILA SVATBU V KROJÍCH
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téma večerníku

PROSTĚJOV A DUŠIŠKY I.
Dušičky se slaví i s veselými kostlivci

Mrkněte na film Coco
PROSTĚJOV Viděli jste film Coco?
Pokud ne, tak to určitě napravte!
Úžasný animovaný snímek, který byl
k vidění v kinech od začátku letošního roku, vyniká promyšleným příběhem, ve kterém se svět mrtvých a
živých prolne přesně na Dušičky. Vše
je inspirováno mexickým svátkem El
Día de los Muertos.
El Día de los Muertos je kombinací
rituálů původních obyvatel Ameriky
a křesťanské tradice, která do Ameriky
připlula s Kryštofem Kolumbem. Osla-

vy začínají 1. listopadu na den Všech
svatých a pokračují 2. listopadu na Dušičky. Lidé uklízí a zvelebují hroby svých
blízkých, pokládají jim na hrob jídlo a
pití, které měli jejich drazí rádi. Na rozdíl
od české podoby svátku zemřelých se
všichni radují, pořádají večírky, průvody
a hostiny. Stejně jako jinde na světě i v
Mexiku lidé věří, že se v tyto dny duchové mrtvých mohou přidat k oslavám se
živými. Festival charakterizují pestrobarevně zdobené kostry a lebky, symboly
smrti a znovuzrození.

El Día de los Muertos je také klíčový ve
filmu Coco. V něm se Miguel touží stát
uznávaným hudebníkem jako je jeho
idol Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné
Říši mrtvých. Tam potká okouzlujícího
šejdíře Hectora a společně se vypraví na
strhující cestu odhalit skutečný příběh
Miguelovy rodiny. „Je naprosto neskutečné, kolik modifikací může mít příběh
o soudržnosti rodiny. A k tomu navíc
výprava do mexického svátku, o kterém nemá mnoho Středoevropanů ani
potuchy. Je to skvělý příběh s důležitým
poselstvím, jak pro děti, tak i dospělé,“
zhodnotil jeden z diváků.
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Říká se, že kamarád je někdo, komu se můžeme svěřit se svými problémy. Přítel je někdo,
komu se můžeme svěřit se všemi svými problémy. A smrt je něco, co všechny naše problémy vyřeší... Zanedlouho tu budou Dušičky, kdy
si připomínáme všechny zesnulé. Tradiční svátek připadá na pátek 2. listopadu. Křesťané se
v tento den za zemřelé modlí. Někteří lidé zase tvrdí, že se v tomto období duše zemřelých
vracejí na zemi, aby navštívily místa posvěcená
láskou těch, které znávaly za života. Ať je to, jak
chce, jisté je, že listopad se nezadržitelně blíží.
A to je důvod, proč PROSTĚJOVSKÝ Večerník
každoročně přichází s touto tematickou stranou. Na dnešní první díl navážeme za dva týdny ještě podruhé.
Stranu připravil: Martin Zaoral

Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba
působí v Prostějově od roku 1993, má vlastní smuteční síň
Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba působí
od roku 1993 v Mlýnské ulici
v Prostějově. Za dobu svého působení v našem městě se snaží
plnit přání pozůstalých, ale i zákazníků, kteří docházejí do firemního obchodu.
„Ve vlastní vazárně zhotovujeme věnce, kytice a žardinky k pohřbům. Uvážeme kytice k různým
jiným příležitostem. V obchodě
prodáváme pohřební zboží, růžence, svíce, hřbitovní lampy, vázy,

ozdobné urny, křestní roušky, svíce a také umělé a řezané květiny,“
jmenuje hlavní atributy z bohatého
sortimentu zboží a služeb Dagmar
Václavková, spolumajitelka firmy
Václavková a spol. Soukromá pohřební služba v Mlýnské ulici v Prostějově.
K výrazné specialitě této pohřební služby patří vlastní smuteční síň
v Mlýnské ulici. „Pohřby realizujeme ve smutečních síních a kostelech
nejen například na Městském hřbitově v Prostějově, v Plumlově, ale také

po celé České republice. V Mlýnské
ulici již sedmým rokem provádíme
poslední rozloučení ve vlastní malé
smuteční síni v úzkém rodinném
kruhu pozůstalých. K obřadům zajistíme vše potřebné – řečníka, kněze,
hudbu, kopání a následnou úpravu
hrobu, fotografa i autobus pro smuteční hosty. Květiny k obřadům si
zákazník vybírá přímo na místě,“ popisuje Dagmar Václavková.
Tato prostějovská tradiční soukromá pohřební služba disponuje
vysoce odborným personálem.

„Naši pracovníci pravidelně procházejí různým školením, kde získají certifikát, například i na kopání
hrobů. Firma má proškolené pracovníky na hygienické zaopatření
lidských pozůstatků a následně jejich úpravy. Na přání pozůstalých
upravíme zesnulé podle fotografie,
v těchto případech jde především
o úpravy účesu, líčení a podobně,“
potvrzuje Dagmar Václavková, spolumajitelka firmy Václavková a spol.
Soukromá pohřební služba v Mlýnské ulici v Prostějově.

Václavková a spol. s. r. o.
Mlýnská 958/31, Prostějov
tel.: 582 343 883, 582 340 004 / 24 hodin denně
SLUŽBA JE NEPŘETRŽITÁ
www.vaclavkovaj.cz

DOPORUÈUJEME
VŠEM POZÙSTALÝM :

r Nenechte si vnutit pohřební služby konkrétního subjektu bezprostředně po úmrtí blízké osoby!
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r Vyberte pohřební službu, která se o důstojné rozloučení se zesnulým postará, až po poradě s blízkými nebo na doporučení
důvěryhodného člověka!
r Sepište si ještě před jednáním v pohřební službě všechny požadavky, které na poslední rozloučení máte!
r Před sepsáním objednávky žádejte ke každé položce i její cenu!
r Máte právo na objednávku služby v písemné podobě, a to včetně kalkulace všech nákladů objednaných pohřebních služeb!
r Vyplatí se pověřit někoho z příbuzenstva kontrolou, zda byly
objednané služby v plném rozsahu poskytnuty!
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r Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním reklamace!
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r Ve vyúčtování (faktuře) žádejte rozepsání všech položek, které
byly v rámci objednané služby skutečně poskytnuty!

