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VÝBUCH POŠKODIL
EXKLUZIVNĚ
EX 53
DOM!
Hrozilo rabování,
postiženým zůstaly
oči pro pláč...

Michal KADLEC

Foto: archiv Veerníku
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AKTUÁLNÍ SITUACI Z MOSTKOVIC JSME ZMONITOROVALI NA STRANĚ 10
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MOSTKOVICE I téměř měsíc po zničující explozi domu v ulici Na Valše v Mostkovicích planou v této lokalitě
rozbouřené emoce. Výbuch domu ze sobotního poledne 22. září totiž poškodil i další desítky nemovitostí
v okolí, tři rodiny ze sousedství musely být dokonce trvale vystěhovány. Škody se sčítají do desítek milionů korun, přičemž pojišťovny odmítají majitelům poničených domů hradit náklady na opravy. Starosta
Mostkovic dodnes doslova lítá jako hadr na holi, aby lidem pomohl, shání peníze, kde se jen dá. Na dva
transparentní účty přišlo od dobrých lidí na pomoc rodině zemřelého hasiče a hlavně majitelům poničených domů přes čtvrt milionu korun. A policie? Ta dosud po oficiální stránce o příčinách výbuchu mlčí,
i když nejen Večerník už ví, proč ke smrtelnému masakru v Mostkovicích ve skutečnosti došlo...
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rychlý
Veerník
Pozor, velká vlaková
výluka!
Prostějovsko (mls) - Ve středu
17. října začala rozsáhlá uzavírka železniční trati mezi Prostějovem a Dzbelem, která potrvá až do pátku 26. října.
Uzavírka se týká zastávek Kostelec na
Hané, Lutotín, Bělecký mlýn, Ptení,
Stražisko, Čunín, Křemenec, Konice,
Jesenec a Dzbel. Od pátku 26. října
do neděle 4. listopadu pak na ni plynule naváže výluka téže trati týkající se
ovšem už pouze úseku mezi Ptením
a Dzbelem. To však není vše. Od středy 17. října rovněž nejezdí vlaky mezi
Prostějovem a Senicí na Hané, což se
kromě Prostějova týká také zastávek
Kostelec na Hané, Čelechovice na
Hané a následujících. Tato uzavírka
potrvá do pátku 26. října. České dráhy
musí po dobu výluky všechny vlaky
v uvedených úsecích nahradit náhradní autobusovou dopravou. „Všem
cestujícím se velice omlouváme za
komplikace způsobené výlukou a děkujeme za pochopení,“ uvedl Josef
Linek z Českých drah.

Vysadí slovanskou lípu
Želeč (tok) - Sté výročí založení
Československé republiky oslaví
v neděli 28. října 2018 také v Želči.
Program oslav začíná v 10:00 hodin
před kulturním domem, po výsadbě
lípy projdou shromáždění občané
a hosté obcí a položí věnce k pomníku padlých.

PEDPLATNÉ
LEVNJI
608 960 042

rubriky
Večerníku

FOTO

CO NÁS POTŠILO...

VEÈERNÍKU

Pevná koalice. Prostějovskou radnici povede v nadcházejících čtyřech
letech kvarteto politických stran
a hnutí, které slibuje větší stabilitu na
komunální scéně ve městě, než tomu
bylo doposud. Jejich zázemí tomu
napovídá. Hnutí ANO 2011, PéVéčko i tradiční strany ODS s nezávislými osobnostmi v zádech s ČSSD
mají co nabídnout.

I vodníkum uarovaly
moderní technologie...

TEREZA MACHOVÁ

CO NÁS UDIVILO…

KOSTELEC NA HANÉ Na začátku Pohádkové cesty Kostelcem
byli účastníci obeznámeni s tím, že některé z postav jsou dnes
modernější. Ale takhle zmodernizovaného vodníka jsme tedy
opravdu nečekali...
Inu ať už chceme, či ne, všechno jde dopředu. Muži už dávno nepoužívají ruční šroubovák, nýbrž chytrý a efektivnější aku šroubovák.
Ženy se nehrbí u nádobí, ale slouží jim myčky. Děti si nehrají venku
s klacíky, ale trůní doma u počítačů. A vodník? Ten místo tradičního
počítání ryb a raků či sbírání hrníčků sloužících k ukládání dušiček
využívá od nynějška pro podobné záležitosti„apky“ v mobilu.

Dělali si srandu? Vcelku nepochopitelně se vyvíjí případ z komunálních a senátních voleb 2018 ve
Slatinkách na Prostějovsku. Tamní
komise si totiž údajně nevšimla
jedné bedny a z obav trapasu provedla výměnu obálek, což prý některé voliče zmátlo. Ve hře je tak
dokonce opakování voleb... Je toto
vůbec možné?!

Foto: Tereza Machová

ZACHYTILI JSME

Agentura
Nové koště bude na radnici zametat
úplně jinak! Jak se totiž Agentura
Hóser právě dozvěděla, nově vzniklá
radniční koalice v Prostějově hodlá
zatočit s ostudnými přenosy z jednání zastupitelstva města.
„To, co se dělo v uplynulých čtyřech letech v obřadní síni při jednáních zastupitelů, to už nechceme dál pouště
ven na veřejnost. Ostatně se divím, že
přímé přenosy nebyly za tu dobu vysílány s hvězdičkou,“ lamentuje nový
prostějovský primátor Francimór Ju-

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

•• Pondělí ••
Medvědice na radnici. Od pondělí prý máme na radnici novou koalici. To je určitě
dobrá zpráva, a to nejen pro milovníky zvířat. Jen by mě zajímalo, jestli k ní časem
přibude i nějaký ten koalák. Nebo snad už byl tento medvěd rozporcován?
•• Úterý ••
Báseň o očích sběračových. „Bývala tu fabrika a v ní hala veliká. Rom varovných
nedbal slov, do sběru šel řezat kov. Varovných, že nedbal slov, na hlavu mu spadl
krov. Nebude už kazit mravy, oči má teď navrch hlavy...“ Podobná báseň by se hodila
i na Jana Vobejdu z Dobromilic, který sice z loupeživých nájezdů na kov vyvázl živ
a zdráv, nicméně skončil před soudem.
•• Středa ••
Jak se na hradě plní přání. Manželé si prohlížejí hrad. Dojdou ke hradní studni
a průvodce říká: „Ta studna je hluboká padesát metrů a říká se, že kdo do ní hodí vše,
co má u sebe, a něco si přeje, tak se mu to splní.“ Manžel vytáhne peněženku a její obsah začne vysypávat do studny. Šetrná manželka se snaží bankovky zachytit, přitom
se nahne a přepadne dolů. Manžel povídá: „No ne, ono to fakt funguje!“ Dvěma
studentům a osmnácti studentkám z prostějovské „zdravky“ se splnilo přání už samotným výletem na hrad Šternberk.
•• Čtvrtek ••
Sen, či noční můra? „Lide československý, tvůj odvěký sen stal se skutkem!“ Tak se
jmenuje výstava v prostějovském muzeu. Je přitom až s podivem, jak se po těch sto
letech pro některé z nás stal „odvěký sen“ našich předků spíše noční můrou. Vládnout si hašteřiví Češi příliš neumí a někdy to vypadá, že jsou raději, pokud je jim
vládnuto. V cyklu akcí týkajících se vzniku republiky došlo i na přednášku 28. říjen
a Prostějov, kterou v muzeu vedl profesor Miloš Trapl.
•• Pátek ••
Sokol a peníze. „Peníze nejsou nic, jsou-li všechno, peníze jsou všechno, nejsou-li
nic,“ konstatoval zakladatel Sokola Miroslav Tyrš. Opravdu hodně peněz bylo třeba
na nutnou obnovu sokolovny v Tištíně. Podařilo se je však najít a tak mohla být budova slavnostně otevřena.
•• Sobota ••
Nestěžuji si a plav! Pokud si někteří kapři v rybníku před výlovem stěžují na to, že je
jim zima, tak se nemusí bát. Zanedlouho si je lidé obalí a zahřejí... Užívat svobody si
mohli kapři v Hradeckém rybníku v Tovačově až do uplynulého víkendu, kdy tam
začal hojně navštěvovaný výlov.
•• Neděle ••
Bez pohybu není zdraví. „Kdo zanechal tělesných cvičení, často churaví, neboť
síla jeho orgánů následkem nedostatku pohybu slábne,“ napsal středověký islámský
učenec Avicenna, který je známý jako „otec moderní medicíny“. Nejde přitom ani
tak o rychlost pohybu, ale o to nepřestat se hýbat. Dobrou příležitostí pro všechny,
kteří chtějí zůstat zdraví, tak byl i běh Repešská pětka konaný v krásné přírodě Drahanské vrchoviny.

Jednání zastupitelstva budou neveejná
ráš. „Tolik sprostých slov, urážek a lží
v jednom přenosu jsem neviděl ani na
těch nejbulvárnějších televizních stanicích. Bude to vůbec první věc, kterou před dalším řádným zasedáním
komunálních žvanilů chceme řešit,“
řekl Juráš přímo Agentuře Hóser, která se stává novým mediálním partnerem Rady konšelů statutárního města Prostějova.
A Agentura Hóser už zachytila první náznaky toho, jak noví konšelé
chtějí zamezit rozšiřování sprosťáren a vulgárního chování některých
zastupitelů směrem na veřejnost.
„V první řadě skutečně zrušíme přímé přenosy z jednání vysílaných na
internetu. V řadě druhé rozhodneme o tom, že každé zasedání bude

neveřejné, radnice po celou dobu
jednání zastupitelstva bude neprodyšně uzavřena a neunikne ani
pšouk. Přístup bude zamezen rovněž aktivistům a všem podobným
prudičům. Z novinářů pustíme do
obřadní síně jen ty, kteří budou
odborně proškoleni o slušném chování,“ nastiňuje nové plány rady
konšelů Francimór Juráš.
Jakmile se tyto zprávy dostaly na veřejnost, vzbudilo to jen pár protestních ohlasů. Většině Prostějovanů to
totiž bylo jedno, protože se postupem
času ukázalo, že přímé přenosy pravidelně sledují už jen dva lidé. Ostatní
poté, co při zapnutí přímého přenosu
ze zastupitelstva pravidelně zvraceli
a pomočovali se, zrušení on-line vy-

sílání přivítali. „Já jsem se díval snad
jen dvakrát, dodnes však z toho mám
psychické problémy a léčím se u psychiatra,“ potvrdil Agentuře Hóser
Ladislav Tik z Prostějova. Protestuje samozřejmě jen pár opozičních
zastupitelů. „Kde jinde máme kecat
a lhát než v přímém přenosu? Potřebujeme ty žvásty někde zveřejnit,“
rozčiluje se Alouš Mafiášek, člen současné opozice. Jeho skřeky však zřejmě vyslyšeny nebudou, přímé přenosy
ze zastupitelstva se zruší a basta!
Za Agenturu Hóser Majkl

íslo

107 000
Více jak sto tisíc korun ukradl podvodník ze sousedního
města těsně před startem
letních prázdnin, když se
vloudil do rodinného domu
za smyšlenou záminkou
o transakci s vnukem. Babička s dědečkem mu na historku skočili a navíc mu ukázali
obálku, v níž měli své celoživotní úspory. Spravedlnost
ale nebyla tentokrát slepá
a po více než čtyřměsíčním
pátrání se podařilo pachatele dopadnout.

ZAUJALI NÁS...

JIŘÍ BARTOŠKA

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Další úspěch! Prostějovským
policistům se podařilo dopadnout zloděje z Přerova, který
nemá zřejmě kouska citu
v těle, neboť se nešťítil ošálit
ani dvojici starších manželů
z obce na Prostějovsku.

700

Na sedm stovek nadšenců přilákal do Společenského domu
v Prostějově koncert skupiny
Lunetic, který před dvaceti lety
doslova pobláznila celou republiku, především pak její něžnější
polovinu. Dívky sice kapánek
zestárly, ale uplynulou sobotu
pařily jako zamlada.

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých místech. Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování Prostějov na tel. číslo 974 781 326.

Foto: internet

Slavný herec a také režisér filmového festivalu v Karlových Varech je
jednou z nejvýznamnějších a nejpopulárnějších osobností na české
scéně, což potvrdil i minulý pátek,
kdy obsadil hlavní postavu druhého
dílu festivalu Aplaus, který proběhl
v Městském divadle v Prostějově.
ZASLECHLI JSME…

„KDE JE TA
PANÍ NA
PROMĚNU?“
Takto se zeptal majitel optiky
Radek Wagner celého týmu
poté, co od ranní návštěvy ve
své prodejně vítězku nepoznal

PETR BERAN
se narodil 15. října 1983 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 17. října 2018. Jeho zdánlivé stáří je 35 let,
měří mezi 175 až 180 centimetry, má
střední postavu, plavé blond vlasy
a modré oči.

POÈASÍ v regionu

VERONIKA FORGÁČOVÁ

Pondìlí

13/2 °C
Sabina

Úterý

9/5 °C

Støeda

13/8 °C

Ètvrtek

7/4 °C

Pátek

8/0 °C

Sobota

6/2 °C

Nedìle

5/1 °C

Teodor
Nina

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

Beata
Erik
Šarlota
Alfréd
Zdroj: meteocentrum.cz
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Okresní soud v Prostjov: Zámrnou výmnu obálek
Manthellan už nemá na pozemky právo! ve Slatinkách bude

ešit soud
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Modernizace stedu msta se poádn zadrhla i kvli sporu o výstavbu kulturního sálu, který by ml nahradit stávající „Kasko“.

PROSTĚJOV Kauza Manthellan už nezaměstnává pouze prostějovské zastupitele, ale nějaký ten pátek i soudy. Zatím poslední jednání se konalo uplynulou středu u Okresního soudu
v Prostějově. Ten dal za pravdu městu Prostějov a prohlásil
uzavřené smlouvy týkající se nájmu pozemků za neplatné.

Martin ZAORAL
Výstavba nákupního centra, rozlehlého parkoviště a moderního sálu pro
kulturní akce je zase o pořádný kus dál.
Společnost Manthellan připravená investovat do obnovy centra Prostějova
miliardu korun „prošvihla“ termín,
který byl v původním záměru modernizace prostějovského „Špalíčku“. Ten
je dlouhodobě jednou z ostud města.
Manthellan sice už v roce 2009 vyhrál
výběrové řízení, navzdory několika
avizovaným termínům ovšem k reali-

zaci jeho záměru dodnes nedošlo, a to
i kvůli sporu o výstavbu slibovaného
kulturního sálu. Ten měl nahradit
nepříliš vzhledné, v mnoha ohledech
nevyhovující, co se týče prostoru pro
konání větších kulturních a společenských akcí však stále nenahraditelné
„Kasko“. Výstavba sálu na vlastní náklady přitom byla jednou z podmínek
výběrového řízení, které Manthellan
vyhrál a jež se společnost původně zavázala dodržet.
Po letech sporů a průtahů došla vedení prostějovské radnice trpělivost.

Dle konšelů původní termín nájmu
pozemků ve středu města společnosti
Manthellan vypršel a proto podali
žalobu na neplatnost uzavřených
smluv. Prostějovský soud jim v uplynulém týdnu dal za pravdu. „Záměr
na pronájem pozemků byl vyhlášen
za určitých podmínek. Pokud nejsou
naplněny ve smlouvě, je to obcházení
zákona,“ vysvětlil dle serveru idnes.cz
soudce František Jurtík.
Naopak společnost Manthellan se
proti rozhodnutí soudu chystá odvolat. „Ukazuje se, že projekt Galerie
Prostějov je opředen spoustou nesmyslných mystifikací a že argumenty proti projektu se opírají o celou
řadu nepravd. Věříme, že s novou
radou města bude dále možné korektně komunikovat tak, aby v centru

Foto: archiv Veerníku

města vzniklo něco smysluplného,“
uvedl mluvčí společnosti Juraj Aláč.
Manažer projektu Lukáš Čepelka
pak exkluzivně pro Večerník přidal:
„Není to až tak stěžejní verdikt, který
by cokoliv měnil na našich plánech
a bylo by potřeba jej rozpitvávat.“ Více
se k celé záležitosti nechtěl v této fázi
řízení vyjadřovat.
Výběrové řízení na využití centra města bylo vyhlášeno ještě za starosty Jana
Tesaře (ODS). Patovou situaci řešil
primátor Miroslav Pišťák a následné
spory již jeho nástupkyně Alena Rašková (oba ČSSD). Nyní se jimi bude
zabývat nový primátor František Jura
(ANO 2011). „Věc musí rozhodnout
soudy,“ vyjádřil se Jura, který se dle
svých slov musí s celou historií kauzy
ještě dopodrobna seznámit.

Do šedých obálek se po celé republice vkládaly volební lístky z komunálních
voleb a do tch žlutých pro volby senátní. Ve Slatinkách se to rozhodli udlat
obrácen.
Ilustraní foto: internet

SLATINKY
Správní
soudy
obdržely více než desítku návrhů
zpochybňujících komunální volby
v Olomouckém kraji. Dva z nich
se týkají i průběhu voleb ve Slatinkách. V malé obci totiž volební
komise zaměnila barvy úředních
obálek pro hlasovací lístky do komunálních a senátních voleb.
Členové komise tak učinili zcela
záměrně a na změnu, pro kterou se rozhodli, všechny voliče
upozorňovali. Navzdory tomu
někteří z nich zřejmě hlasovali
podle celorepublikového „mustru“
a v obci vzrostl počet neplatných
hlasů na sedm procent. K záměně
došlo proto, že se členové volební
komise se domnívali, že mají málo
šedých obálek pro komunální volby.

Vzhledem k tomu, že předpokládali,
že do obecního zastupitelstva bude
volit více lidí než do Senátu, tak se
rozhodli, že to udělají obráceně: do
žlutých budou voliči vkládat obec
a do šedých Senát. Přitom potřebné
šedé obálky k dispozici skutečně
byly, členové komise ovšem
přehlédli jednu plnou bednu...
Na vzniklou situaci bezprostředně
po volbách upozornil místostarosta Roman Luczka, který rovněž
podal žalobu. Není tak vyloučeno,
že si v malé obci volby v dohledné
době zopakují. Už s tím mají bohaté
zkušenosti. Volby se tam opakovaly
i před čtyřmi lety. V říjnu 2014
odstoupila část zastupitelů a nové
zastupitelstvo vzniklo až po volbách
v březnu následujícího roku. (mls)

Prostjovští vojáci ZNEŠKODNILI VRAHY svých druh

padlých

v Afghánistánu

PROSTĚJOV, BAGRAM Česká armáda se
pomstila za smrt tří českých vojáků, které
v létě zabil v Afghánistánu sebevražedný
útočník. Podle středečního vydání Lidových novin (LN) jednoho ze spolupachatelů útoku zneškodnili příslušníci 601. skupiny speciálních sil z Prostějova!
„Nikdo nebude beztrestně zabíjet české vojáky
v Afghánistánu,“ varoval teroristy v srpnu náčelník generálního štábu Aleš Opata. Lidovky
na základě informací od tří nezávislých zdrojů
uvádějí, že na jeho slova nakonec došlo. Ofici-

ální složky, úřednické aparáty ani ministr vnitra
nechtěli událost nikterak komentovat.
„Je to zpráva, která dává jasně najevo, že
prostějovští speciálové jsou skutečně dobří,“ okomentoval tuto zprávu exkluzivně
pro Večerník někdejší prostějovský primátor a čestný člen klubu prostějovských výsadkových veteránů Miroslav Pišťák, jenž
má k 601. skupině speciálních sil generála
Moravce blízko.
Trojice českých vojáků Martin Marcin, Kamil
Beneš a Patrik Štěpánek padla v Afghánistánu

Píslušníci 601. skupiny speciálních sil generála Moravce.

Foto: www.armadninoviny.cz

po útoku sebevraha 5. srpna. Na pomoc jejich
rodinám následně Vojenský fond solidarity
vyhlásil mimořádnou sbírku. Lidé do ní poslali za necelý měsíc do konce srpna přes deset
milionů korun. Peníze na účet nebo formou
dárcovské zprávy věnovalo přes 35 000 lidí.
V průběhu týdne došlo k dalšímu útoku na
českou patrolu v Afghánistánu, při kterém
bylo zraněno pět vojáků. Tento atak dle důvěryhodných zdrojů pravděpodobně nebyl
odplatou za předchozí útok prostějovských
speciálů.
(mls)

Vyprodaný Prostějov ovoní lípy

koncert s nádechem
japonštiny

klikni na

www.vecernikpv.cz

Foto: www.prostejov.eu

PROSTĚJOV Nová lipová alej spatřilo světlo světa podél komunikace v prostějovské ulici
J. Lady a to u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. Výsadba probíhala od
pátečních dopoledních hodin, o což se postarali i čelní představitelé radnice a zástupci firmy
Toray Textiles Central Europe, která alej městu věnovala. S rýčem jste tak mohli vidět například
končící primátorku Alenu Raškovou.
(red)

18101711185

PROSTĚJOV Dnes, tj. v pondělí
22. října se v prostějovském divadle uskuteční koncert Moravské
filharmonie Olomouc, který je
věnován stému výročí založení
republiky. Jestliže jste uvažovali
o jeho návštěvě, tak sundejte róbu
a zůstaňte doma, vstupenky jsou
již totiž rozdány.
„Cyklus symfonických básní Má
vlast z dob národního obrození
k oslavě české státnosti v podání
Moravské filharmonie Olomouc
bude dirigovat Stanislav Vavřínek,“
prozradila Jana Maršálková, ředitelka
Městského divadla v Prostějově. Pro
zájemce o vstupenky ale neměla dobrou zprávu. „Lístky opravdu žádné
nejsou. Rozdávaly se desátého října
a trvalo to přibližně dvacet minut,“
potvrdila s úsměvem ředitelka.
Dodejme, že koncert pořádá Olomoucký kraj ve spolupráci se Statutárním městem Prostějov.
(red)

FOTOGALERIE
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PAVEL HOLÍK: ROK NA ZÁCHRANCE
PROSTĚJOV Pavel Holík po
loňských volbách do Parlamentu
České republiky cítil značné rozčarování. Propadák sociálních
demokratů mu neumožnil získat
v pořadí třetí poslanecký mandát
v řadě. Po sedmi letech tak skončil ve funkci poslance Parlamentu
České republiky. Svoji budoucnost přesto viděl pozitivně a uplynulý rok mu dal za pravdu.
Politika je nejisté živobytí. Přesvědčil
se o tom také někdejší poslanec Pavel
Holík, který před rokem neobhájil
funkci poslance Parlamentu ČR.
Přesto si rozhodně nestěžuje. „Řekl
bych, že jsem se během uplynulého
roku trochu zklidnil. Záchranka má
na rozdíl od Parlamentu jasně daná
pravidla. Za těch šestatřicet let, co
dělám doktora, už víceméně vím,
co mě v práci čeká. To v Poslanecké
sněmovně nebylo, tam se člověk na
něco připravoval, ačkoliv nevěděl,
zda to nedělá zbytečně. Nikdo totiž
nevěděl, co bude za hodinu, natož
zítra,“ srovnal Pavel Holík, který si
rovněž pochvaloval návrat do Prostějova. „Mohu se více věnovat rodině.
Neustálé dojíždění do Prahy mně
rozhodně nechybí. Vždy jsem jezdil vlakem, díky čemuž jsem v něm
mohl aspoň udělat nějakou práci.

NEŽ V PARLAMENTU

Pavel Holík už rok naplno slouží jako léka Záchranné služby Olomouckého kraje.
Foto: archiv Veerníku

Ale dnes jsou vlaky včetně Pendolina
přeplněné,“ srovnal Holík, který nyní
pracuje na plný úvazek na záchrance
a na částečný na anesteziologii. „Co
se týče platu, tak si rozhodně nemůžu
stěžovat,“ zmínil se Holík, od něhož
bylo prozřetelné, že kromě poslancování po celou dobu pracoval jako

lékař. „Všechno jde dopředu. Kdybych ze své profese, kterou dělám už
od roku 1982, na jediný rok vypadl,
byl by pro mě návrat těžký, nebo spíš
nemožný. Takhle to šlo celkem hladce,“ uzavřel Holík, který v nedávných
komunálních volbách obhájil křeslo
prostějovského zastupitele. (mls)

CHCETE MÍT PROSTJOVSKÝ VEERNÍK ZA STEJNOU CENU?
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STÍNY MINULOSTI
Parkoviš v Plumlovské bude mnohem víc

O
pronájmy
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pohled zpátky

PROSTĚJOV Věčný problém Prostějova. Podle toho, jak roste počet
majitelů vozidel, úměrně k tomu
vzniká potřeba parkování ve městě. Před dvěma lety provedl odbor
majetku magistrátu inventuru parkovacích míst na pozemcích města
a zjistil nelichotivou věc. Na více
než třech stovkách míst parkovali
občané bez povolení, prostě si zabrali plac před svým domem a na
něm nechávali odstavená auta. Podobný nešvar registruje magistrát
také v Plumlovské ulici, ale po její
rekonstrukci tam bude zaveden
přehledný systém parkování.
„Jakmile jsme před dvěma lety odhalili bezmála tři sta zabraných míst na
pozemcích města, dohodli jsme se
s lidmi, kteří tato místa zabrali k parkování svých vozidel, na pronájmu a řádném placení poplatků,“ hodnotí dnes
dva roky starou záležitost Jiří Pospíšil,
náměstek primátorky Statutárního
města Prostějova. Něco podobného
vedení magistrátu připravuje i v případě Plumlovské ulice, která se bude
ještě v letošním roce rekonstruovat.
„Vybudovány budou desítky nových
parkovacích míst, většinou s podélným stáním mezi silniční komunikací
a chodníky. Není tajemstvím, že dnes
se tady často parkuje, jak koho napadne..,“ připouští Zdeněk Fišer, stále
ještě první náměstek primátorky.
Jenže právě v případě Plumlovské ulice
město dohlédne na to, aby se na nových

boj

Kdo bude po rekonstrukci Plumlovské ulice chtít parkovat v této lokalit, musí si
podat žádost na magistrát. Místo mu bude pronajato.
Foto: archiv Veerníku

parkovacích plochách parkovalo podle
řádu. „Dotazy, které denně dostáváme,
se týkají užívání odstavných ploch pro
parkování vozidel před domy v této
lokalitě. Vzhledem k tomu, že komunikace a její okolí budou procházet kompletní opravou, se tato problematika
bude řešit až po dokončení díla, které
se předpokládá v druhé polovině roku
2019,“ informoval během minulého
týdne Jiří Pospíšil.
„O případných pronájmech částí
pozemků statutárního města Pros-

tějova za účelem užívání odstavných
ploch v ulici Plumlovská v Prostějově budeme rozhodovat v souladu se
zákonem. Do té doby budou veškeré
žádosti o pronájem předmětných
částí pozemků za účelem parkování
evidovány odborem správy a údržby
majetku města,“ doplnil Pospíšil.
Dá se tedy očekávat, že mezi obyvateli i obchodníky z Plumlovské ulice se
o místa k parkování strhne opravdu
velký boj. Kdo se přihlásí dřív, ten asi
vyhraje...
(mik)

editelka propaguje noviny komunist
V polovině září proběhly v Prostějově tradiční Hanácké slavnosti.
Organizačně zajišťoval tuto akci
kulturní klub Duha, příspěvková
organizace města. A jediným tiskovým mediálním partnerem Hanáckých slavností byl deník Haló
noviny, který prezentuje názory
KSČM a je označován za jeden
z mála čistě stranických deníků.
Bude to jednou slavný únor. Kubánská revoluce je hodna obdivu.
Fenomén socialismu žije. To jsou
příklady názvů článků v Haló novinách. Logo tohoto deníku se ob-

jevilo v propagačních materiálech
letošních Hanáckých slavností, na
webových stránkách Duhy je uvedeno i s odkazem na jeho internetové
stránky. „Hanácké slavnosti pořádáme ve spolupráci s Folklorním
sdružením ČR, které má ošetřeno
všech sedmapadesát festivalů s těmito partnery. Folklorní sdružení nám
na slavnosti přispívá jistou finanční
částkou, takže jsme povinni všechny
jejich partnery uvádět na tiskoviny,“
vysvětlila Večerníku Alice Gregušová, ředitelka Duhy.
Mediální partnerství v praxi funguje

na oboustranné spolupráci. Pořadatel zveřejní logo novin například na
plakátech, noviny zase zveřejňují
propagační článek či inzerát zvoucí
na akci. Ovšem v případě Hanáckých slavností se tak nestalo. Duha
sice důsledně Haló noviny zviditelňuje, a to dodnes na svých internetových stránkách, ovšem v deníku
nevyšla ani čárka o akci. „Vidíte?
Tak to je pro mě nová informace,
protože Folklorní sdružení ošetřuje a prezentuje všechny festivaly
v rámci celé republiky, uvádí tohoto
partnera a máme to i ve smlouvě,

že jsme povinni tyto partnery na
všechny tiskoviny uvádět,“ uvedla překvapená Gregušová s tím, že
Večerníku předala kontakt na předsedu Folklorního sdružení České
republiky. „Byla bych ráda, kdybyste
se do toho obuli, protože Folklorní
sdružení do toho dává velký význam
a těmito partnery operuje,“ dodala
Alice Gregušová.
Předseda Folklorního sdružení ČR
Zdeněk Pšenica nám v telefonickém
rozhovoru potvrdil, že Haló noviny
jsou jedním z mediálních partnerů
organizace, ale až takříkajíc ve dru-

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Pod Kosíem

Jmenovala se i Stalingradská. Ulice Pod Kosíem nese svj název od ervna 1902 podle hory
Kosí, ke které smuje. V letech 1940 až 1945 to byla ul. Richarda Wagnera, 1945 až 1950 Pod
Kosíem, 1950 až 1962 Stalingradská, 1962 až 1991 Ivana Vladimirovie Miurina a od února 1991
opt ulice Pod Kosíem. Ve vile . 1 ml židovský podnikatel Ludvík Bauer továrnu na odvy, další
odvní firma Greif & Melhuba sídlila v dom . 23. V dom íslo 9 bydleli bhem první svtové války
italští uprchlíci a také redaktor Josef Kotek, zastelený v roce 1914 za protistátní innost. V rohovém
dom íslo 25 bylo c. k. okresní etnické velitelství.
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Outratova ulice

hém sledu. Na otázku, proč Haló
noviny nezveřejnily o Hanáckých
slavnostech v Prostějově článek,
Pšenica odpověděl: „Tyto detaily jsou příliš pod moji rozlišovací
schopnost!“
Snaha Večerníku kontaktovat přímo
Haló noviny byla po celý týden marná. Prostějovské Hanácké slavnosti
tak mají jedno velké specifikum. Na
radnici vládne koalice ODS a ČSSD,
ovšem organizace města propaguje
noviny komunistů!

AKTUÁLNÍ
KOMENTÁ
VEERNÍKU
Postupem času se mediální prezentace Hanáckých slavností
výrazně zlepšila, když se do hry
vložil právě PROSTĚJOVSKÝ
Večerník. Ovšem před deseti
lety se ještě na prezentaci této
významné akce tolik nedbalo,
a dalo by se říci, že tehdejším pohlavárům města byla i víceméně
ukradená. Ale tato tenkrát na
první pohled bezvýznamná lapálie s komunistickým deníkem
ukázala na fakt, že právě komunisté už tehdy 19 let po sametové
revoluci znovu začali vystrkovat
drápky. Nesměle, ale přece. Jejich
snaha vyvrcholila v roce 2014,
kdy se v Prostějově dokonce dostali do radniční koalice. A Haló
noviny? Ty vycházejí směle dál...
(mik)

18101911197
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s mstskou policií

Chlastali na veřejnosti
j

Ilustraní foto: internet

Minulé pondělí 15. října před polednem zaznamenal strážník za pomoci
městského kamerového systému
tři osoby konzumující alkoholické
nápoje na veřejnosti, a to v místě,
kde to zakazuje vyhláška města. Do
uvedené lokality tak byla vyslána
hlídka, která na místě objevila tři
muže ve věku 25, 27 a 59 let. Všichni
konzumovali lahvové pivo. Strážníci
trojici poučili o protiprávním jednání. S nejstarším mužem byl přestupek vyřešen na místě, mladší pánové
záležitost odmítli s hlídkou řešit,
proto bylo jejich protiprávní jednání předáno příslušnému správnímu
orgánu.

U nádraží poznali
hledaného
V úterý 16. října dopoledne strážníci
nedaleko hlavního vlakového nádraží zaznamenali pohyb muže, který
svým vzezřením odpovídal popisu
celostátně hledané osoby. Sedmadvacetiletý chlpík byl vyzván k prokázání
totožnosti. Při ověřování se potvrdilo, že se opravdu jedná o osobu, po
které vyhlásila policie ČR celostátní
pátrání. Dotyčný byl předveden na
obvodní oddělení PČR, kde byl předán policistům k dalším úkonům.
Předvedení se nebránil.

Nechal otevřené
okénko

Předminulou sobotu 13. října dopoledne přijali strážníci telefonické
oznámení o vozidle s otevřeným
oknem u spolujezdce. Do okrajové
části města tak byla vyslána hlídka,
která sdělení oznamovatelky potvrdila. Z registru strážníci zjistili
provozovatele, kterého se podařilo
telefonicky zkontaktovat. Muž se
dostavil k vozidlu a to si zajistil. Zevnitř se naštěstí nic neztratilo.

PEDPLATNÉ
LEVNJI!
CHCETE MÍT
PROSTJOVSKÝ VEERNÍK
ZA STEJNOU CENU?

OBJEDNÁVEJTE
NA 608 960 042,
PREDPLATNE@
VECERNIKPV.CZ
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Vydával se za pítele jejich vnuka, ukradl jim 107 tisíc korun

POLICIE DOPADLA PADOUCHA,

KTERÝ OBRAL SENIORY

PROSTĚJOV Na tohle musí mít jeden opravdu kachní žaludek... Podvodník ze sousedního města obelhal starší manželský pár z Prostějovska, když pod smyšlenou záminkou se
k nim před letními prázdninami letošního roku vloudil do
rodinného domu a v nestřeženém okamžiku vzal z úspor
uložených v obálce 107 000 korun. Prostějovským kriminalistům se jej minulý týden po více než čtyřměsíčním pátrání
podařilo dopadnout.

MICHAL KADLEC

Připomeňme, že v pátek 29. června
v dopoledních hodinách zazvonil
u dveří rodinného domu v obci na
Prostějovsku neznámý muž. „Když
mu sedmaosmdesátiletý majitel
přišel otevřít, pod záminkou, že hledá jeho vnuka, se vetřel do domu.
Tam svou ‚legendu‘ doplnil tím, že
vnukovi veze nějaké náhradní díly
na automobil a že mu je tam nechá
za částku sedmatřicet tisíc korun.
Před důvěřivým seniorem a jeho
manželkou dokonce předstíral,
že s jejich vnukem telefonuje. Při
předstíraném hovoru ‚se dohodli‘,
že peníze zaplatí jeho prarodiče
a on ((vnuk)) jje ppozději při převzetí

zásilky vrátí,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov. Jak
vzápětí přidal, senioři podvodníkovi skutečně na tento výmysl naletěli.
„Starý pán přinesl obálku s penězi,
čehož podvodník využil, odvedl pozornost seniorů a z obálky všechny
peníze nepozorovaně vzal. Celkem
se takto zmocnil částky sto sedm
tisíc korun! Poté prohlásil, že jde
do auta pro zásilku a z domu odešel. Když se zpět již nevrátil, chtěl
starý pán peníze opět uschovat. Při
tomto úkonu však zjistil, že obálka
je prázdná,“ popsal Kořínek.
Policisté okamžitě po nahlášení
tohoto činu ve věci zahájili úko-

ny trestního řízení pro podezření
z přečinu podvodu, přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže. „Kriminalitu páchanou
na seniorech Policie ČR považuje
za velice závažnou, a proto také
prostějovští kriminalisté dopadení pachatele věnovali maximální
úsilí. Důkladným prověřováním
všech okolností a za využití operativně pátracích metod se jim jako

podezřelého po několika měsících
podařilo ustanovit šestatřicetiletého muže z Přerova. Ten se pod
tíhou předložených důkazů k činu
přiznal a v uplynulých dnech od
policistů převzal usnesení o zahájení trestního stíhání,“ přinesl už
podstatně lepší zprávu policejní
mluvčí s tím, že muži v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody
na jeden rok až pět let.

PIRÁT SILNIC Z DOBROMILIC RÁD KRADE KOVY

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Jan Vobejda před senátem sice nevypovídal, policistům se však již ke
svým činům doznal včetně toho, že
si nedlouho před jízdou pořádně
„šlehnul“ pervitinu. Ten mu dodal

Jan Vobejda policistům ujížděl
bez řidičáku a pod vlivem pervitinu

energii i naprosto nekritický náhled
na jeho vlastní řidičské schopnosti.
Setkání s ním na silnici tak mohlo pro mnohé skončit opravdu
hodně špatně. Obzvláště když
zfetovaný muž policistům ujížděl
v Peugotu 106, který neměl technickou a Vobejda ho od jeho původního majitele koupil na „náhradní díly“...
Opakovaně trestaný „pirát silnic“
se mimo jiné zaměřoval také na
krádeže kovů. Oblíbil si například
opuštěný areál bývalého zemědělského družstva v Želči, odkud se
svým kumpánem ukradl mimo jiné
i střešní krytinu. Přestože jej místní
opakovaně načapali, on se tam stále
vracel, a to až do chvíle, kdy se svědkům podařilo včas přivolat policisty.
Kromě toho obžaloba Vobejdovi
rovněž kladla za vinu, že se vloupal

do jedné ze stodol v Hradčanech-Kobeřicích, odkud následně zmizela legendární Jawa 500 OHC. Pěkně
zrenovovaný stroj, jehož cena by se
mohla vyšplhat až na 300 tisíc korun, se dle svědků stále nepodařilo
dohledat a není vyloučeno, že skončil ve šrotu. Kromě toho se měl Jan
Vobejda dle obžaloby zúčastnit také
krádeže elektrických kabelů z objektu
v Doloplazech, které s Dobromilicemi bezprostředně sousedí.
Přestože u soudu víceméně zarytě
mlčel, na výpovědi řady svědků, kteří jej například zastavili s nákladem
kradeného plechu, dosti nepochopitelně trval. Činil tak přesto, že se
k činu policistům doznal. Ačkoliv
na to měl ze zákona právo, jediné,
co svými požadavky zřejmě sledoval, bylo protahování soudního řízení. Po něm totiž pravděpodobně

Jan Vobejda z Dobromilic k soudu
dorazil i se svojí družkou a dvma
malými dtmi. Foto: Martin Zaoral

poputuje opět za mříže, čeho všeho
se však do té doby ještě dopustí, toť
zůstává otázkou.
Vzhledem k tomu však rozsudek
zatím nepadl a hlavní líčení muselo
být odročeno.

Našel karty, třikrát zaplatil

18101711182

ERNÁ
KRONIKA
Vyloupili
restauraci
Přes noc z neděle 14. na pondělí 15. října se dosud nezjištěný
pachatel vloupal do provozovny
restaurace nedaleko centra. Po
vniknutí dovnitř objekt prohledal
a odcizil z něj příruční pokladnu
s finanční hotovostí, stolní počítač, notebook, dvě bezpečnostní
kamery a deset lahví tvrdého alkoholu různých značek. Celková
výše způsobené škody byla vyčíslena na 56 500 korun. V případě
dopadení a odsouzení pachateli
tohoto skutku za přečin krádeže
hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Zadržený grázl obral dva seniory z Prostjovska o životní úspory. Podvodník se
vydával za kamaráda jejich vnuka.
Ilustraní koláž Veerníku

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

PROSTĚJOV Tohoto člověka
byste na silnici potkat nechtěli!
Letos v létě zastavovali policisté v Drozdovické ulici vůz Jana
Vobejdy, který však před nimi
začal ujíždět. Honička skončila
až v Moravské ulici v Krasicích,
kde Vobejda se svým peugotem narazil do značky a zcela
zničil své auto, které stejně
nemělo na silnici co dělat.
Uplynulé úterý kvůli tomu
předstoupil před prostějovský
soud, u čehož byl i Večerník.
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PROSTĚJOV Z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
podezírají prostějovští policisté
osmnáctiletého muže z Prostějova.
Mladík našel na ulici peněženku se
třemi platebními kartami, pomocí
kterých si za více než pět set korun
nakoupil. Jakmile však vyšel z obchodu, potkal policejní hlídku...
„Tohoto skutku se měl podezřelý dopustit třináctého srpna tohoto roku.
V tento den před čtvrtou hodinou
ranní měl v Anglické ulici v Prostějově
nalézt pánskou peněženku se dvěma
platebními kartami a osobními doklady dvaadvacetiletého muže. Během
následujícího času v délce dvou a půl
hodiny platební karty z nalezené peněženky třikrát použil k bezhotovostní
platbě za zboží. Za cigarety a potraviny

Hnulo se
omí,
v nm svd l
a
z
v
e
vše od d
tak utratil 527 korun,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Případ měl však zajímavou dohru. „Když
po posledním nákupu odcházel z prodejny, zahlédl hlídku policistů. K těm se
přihlásil a odevzdal jim nalezenou peněženku i s platebními kartami. Následně
se přiznal i k jejich použití. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení pro
uvedené přečiny. Při provádění dalších
úkonů muž nad svým jednáním vyjádřil
lítost a ochotu způsobenou škodu napravit,“ doplnil Kořínek.
(mik)

Ilustraní foto: internet

Z dětského pokoje
nic neodcizil
Přes noc ze čtvrtku 18. na pátek
19. října vnikl dosud nezjištěný
pachatel do bytu ve zvýšeném
přízemí domu Tylově ulici. Po
rozbití skleněné výplně balkonových dveří se dostal do dětského pokoje, ze kterého však
nic neodcizil a z místa odešel.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu porušování domovní
svobody. Za ten pachateli v případě dopadení, prokázání viny
a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Straka
na Přemyslovce
Minulé úterý 16. října před polednem se v ulici Přemyslovka
dosud nezjištěný pachatel za
použití násilí vloupal do kabiny
zaparkovaného nákladního automobilu značky MAN. Z kabiny poté odcizil tablet s bluetooth
tiskárnou a pánskou látkovou
taštičku. S tou její čtyřicetiletý
majitel přišel i o osobní doklady,
mobilní telefon a klíče od osobního automobilu. Celková výše
škody způsobené odcizením
věcí byla předběžně vyčíslena na
12 800 korun. Škoda způsobená poškozením automobilu vyčíslena dosud nebyla. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky.

Neopatrná žena
Neopatrnosti sedmačtyřicetileté ženy využil minulou sobotu 20. října po poledni dosud
nezjištěný zloděj. Během nakupování v obchodním domě
nedaleko centra města si dáma
odložila svou kabelku a nechala
ji na chvíli bez dohledu, čehož
využil zlodějíček a spolu s opuštěnou kabelkou se zmocnil
i dvou cestovních pasů, mobilního telefonu a finanční hotovosti
5 400 korun. Celkovou výši způsobené škody poškozená žena
vyčíslila na 9 930 korun. Pachateli tohoto skutku v případě
dopadení a odsouzení za přečin
krádež hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

milujeme vecerník


Viktorie POSPÍŠILOVÁ
15. 10. 2018 50 cm 3,45 kg
Prostějov
Tomáš MUŽÍK
14. 10. 2018 50 cm 3,05 kg
Prostějov

Tomáš NOVOTNÝ
16. 10. 2018 52 cm 3,70 kg
Čechy pod Kosířem

Pondělí 22. října 2018
www.vecernikpv.cz

ale zahrála i řadu populárních písniček, přičemž vystoupení mladých hudebníků se
stalo středem pozornosti prostějovské veřejnosti. „Studenti bydleli v hostitelských rodinách a závěrem obdrželi účastnický certifikát. Návštěvou partnerské školy však tento
projekt nekončí. Žáci budou nadále plnit aktivity projektu eTwinning a na jaře nás čeká
cesta do Rakouska,“ dodala Jana Mohrová.
„Mám velkou radost, že se výměnný pobyt
vydařil a mohli jsme našim hostům ukázat
to nejzajímavější z našeho města a okolí.
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Studenti tak měli možnost poznat nové kamarády a prožít krásné okamžiky. Velké poděkování patří právě učitelce Mohrové, bez
které by tento projekt nemohl být realizován,“ podotkl ředitel školy Marek Moudrý.
(pk)



  

hudební vystoupení štýrské lidové hudby.
Dalšími body programu byly například zábavné aktivity ve městě nebo společný česko-rakouský večer. „Vše směřovalo zejména
k jeho poznávání. Dvojice studentů obdržely úkoly, které měly splnit. Zadání typu ‚co se
v pátek hraje v kině‘ nebo ‚kterým směrem se
dívá T. G. Masaryk‘, žáky bavily a všichni se
snažili pracovat co nejlépe,“ sdělila Večerníku koordinátorka projektu a učitelka cizích
jazyků na SOŠPO Jana Mohrová.
Rakouští studenti navštívili také Olomouc,
aby poznali historické centrum krajského
města, a Čechy pod Kosířem, kde za slunečného počasí proběhl piknik v zámeckém
parku. Závěr pobytu byl věnován prohlídkám kostela Povýšení sv. Kříže a Národního domu. Vyvrcholením se stal koncert na
náměstí před muzeem. Studentská kapela
představila nejen štýrskou lidovou hudbu,
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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.



PROSTĚJOV V rámci mezinárodního
projektu eTwinning proběhlo v Prostějově setkání studentů a učitelů zdejší
Střední odborné školy podnikání a obchodu a Bundeshandelsakademie z rakouského Deutschlandsbergu.
„Studenti obou škol jsou od prosince 2017
zapojeni do projektu eTwinning, který má
za cíl komunikovat v cizím jazyce i navzájem představit města, ve kterých žijí a studují.
Na výměnný pobyt přijelo dvaadvacet rakouských studentů se svými učiteli,“ prozradil zrod návštěvy Marek Moudrý, ředitel
SOŠPO Prostějov.
Neopakovatelným zážitkem pro celou výpravu se stalo přijetí primátorkou Statutárního města Prostějova Alenou Raškovou.
Rakouští studenti jako poděkovaní primátorce za prohlídku radnice předvedli krátké

Na pozvání SOŠPO navštívili Prostějov studenti z Rakouska

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!

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!

Nela HANÁKOVÁ
15. 10. 2018 48 cm 3,25 kg
Prostějov

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a školství

BLAHOPØEJEME!!!
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PROSTĚJOV Uplynulý pátek krátce před patnáctou hodinou zasahovaly ve Vrlově ulici hned tři hasičská
auta. Důvodem byl požár přístavku
jednoho z rodinných domů. Přestože „červený kohout“kokrhal dost
vroucně, vše se naštěstí obešlo bez
újmy na zdraví. Škoda na majetku
bude vyčíslena v nejbližších dnech.
„Devatenáctého října přesně ve 14:19
hodin byl na operační středisko HZS
Olomouckého kraje ohlášen požár přístavku u rodinného domu v ulici Vrlova. Na místo vyjeli profesionální hasiči
z Prostějova a dobrovolní z Vrahovic
i Žešova. Po příjezdu zjistili, že ohněm
je zasažen přístřešek o rozměrech asi
třikrát pět metrů, plameny zasáhly částečně i střechu rodinného domu, který
stál v těsné blízkosti hořícího přístřešku,“ popsala horkou událost pátečního

Pondělí 22. října 2018
www.vecernikpv.cz
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V sobotu 13. října krátce před půlnocí
si strážníci povšimli odloženého odpadu u kontejnerového místa v ulici
Havlíčkova. Pachatel se na místě již
nenacházel. „Z kamerového záznamu
se podařilo zjistit vozidlo, ze kterého
dva muži a jedna žena odpad na místo
ukládali. Dle registrační značky byl zjištěn provozovatel vozidla. Následným
šetřením strážník na operačním středisku za pomocí městského kamerového

Martin ZAORAL

Prostějovským strážníkům se následně
podařilo zkontaktovat řidiče automobilu. Ten bez dalšího vysvětlení uvedl,
že odpad vyvezl předchozí den večer se
dvěma kamarády... A tak muže poučili,
že svým jednáním je důvodně podezřelý
z přestupku proti zákonu o odpadech,

+ (  $ $

systému vypátral toto vozidlo zaparkované nedaleko zmíněné skládky,“ popsala událost Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.

PROSTĚJOV Tohle určitě zaslouží uznání. S pocitem, že na ně
nikdy nikdo nepřijde, vytváří někteří z nás černé skládky kdekoliv, kde je to napadne. V případě Havlíčkovy ulice a ulice Marie
Pujmanové ve Vrahovicích se však jejich tvůrci přepočítali.
Strážníci si totiž na ně došlápli. Haldy odpadu nakonec přece jen
skončily tam, kde patří, tedy v některém ze dvou prostějovských
sběrných dvorů.

který zakazuje ukládat odpad mimo
místa k tomu určená. Celá záležitost byla
předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu. Ten má možnost za ukládání odpadu mimo místa k tomu určená
udělit pokutu do 50 000 Kč.
K podobné události došlo nedaleko
ubytovny v ulici Marie Pujmanové ve
Vrahovicích. Minulé úterý 16. října si
strážník okrskové služby povšiml černé
skládky u tamních kontejnerů. Následným šetřením se opět podařilo zjistit
pachatele. „Černou skládku založili

Strážníci zároveň upozorňují, že
v Prostějově jsou dva sběrné dvory,
a to v Průmyslové ulici a U sv. Anny
v Anenské ulici. „Obyvatelé města
mají možnost nepotřebné věci vyvézt jak ve všední dny, tak i o víkendu.
Není tedy zapotřebí ukládat odpad ke
kontejnerům, kde hyzdí vzhled obce.
Firma odvážející odpad není povinna
takto uložené nepotřebné věci odstraňovat,“ vzkázala Greplová.
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tři muži ve věku osmnáct, pětadvacet
a osmačtyřicet let, všichni byli obyvatelé ubytovny. V průběhu dvou dnů
nezávisle na sobě na veřejné prostranství ke kontejnerům umístili nepotřebné věci. Jednalo se o válendy, křeslo,
skříně, postele a jiné bytové vybavení.
Muži byli průběžně kontaktováni a poučení o protiprávním jednání, kterého
se dopustili. Všichni se k němu doznali,“ informovala Tereza Greplová s tím,
že celá věc byla postoupena k dořešení
příslušnému správnímu orgánu.
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STRÁŽNÍCI NAHÁNĚLI TVŮRCE ČERNÝCH
SKLÁDEK... r 1 . [ f , [ 

dem k tomu, že událost byla nahlášena velmi brzo, nevznikne velká škoda,“
míní Hacsiková s tím, že likvidaci
požáru ohlásil velitel zásahu v 15:10
hodin. „Jeho příčinou byla s největší
pravděpodobností nedbalost,“ dodala.
(pk)

Večerník má k dispozici dopis, který vedení prostějovského magistrátu poslal Čeněk
Svoboda bydlící na sídlišti Svornosti ve
Vrahovicích. „Již mnoho roků se obyvatelé Prostějova a obyvatelé sídliště Svornosti
a Vrahovic snaží donutit představitele Pro-

Michal Kadlec

PROSTĚJOV Věčný stěžovatel na
všechno a na všechny se opět projevil.
Činorodý důchodce Čeněk Svoboda
z Vrahovic na necelou hodinu zaměstnal poslední zářijové pondělí prostějovské zastupitele při jejich jednání. Těm
poslal kolkovanou stížnost s nadpisem
Stížnost na zastupitele města Prostějova a všechny náměstky! V ní poukazuje
na neúměrný hluk z dálniční estakády
a hlavně z projíždějících vlaků. Jenomže vlaky projíždějí ve vzdálenosti 250
metrů od jeho bydliště a, jak nám potvrdilo několik občanů sídliště Svornosti, nejsou vůbec slyšet. Zřejmě tak
vadí jenom panu Svobodovi... Nejhorší
na tom je, že opoziční zastupitelé požadovali po vedení města hlukovou studii
na železniční dopravu v Prostějově za
několik milionů korun. Chápete to?!

stějova k činu, a to podání žaloby na majitele dálnice a železnice ve smyslu omezení
hluku. Zatím není ani stín podezření, že by
něco takového připravovali. Prostě se o občany nestarají a je jim jedno, že tímto hlukem trpí hlavně sídliště Svornosti a přilehlé
okolí Vrahovic. Na co máte kupu právníků,
kteří mohou v rámci své mzdy takovou žalobu podat?“ vyjímáme z listu.
Jak na posledním jednání končícího zastupitelstva zaznělo, stěžovateli kromě estakády Haná vadí i hluk vlaků, které okolo
okrajové části Vrahovic projíždějí. „Co je
to za blbost? Bydlím na sídlišti Svornosti
už dvacet let a v životě mě projíždějící
vlak nevyrušil! Vždyť koleje jsou od nás
přes dvě stě metrů, to přece nikomu vadit nemůže! Kdo si stěžuje? Pan Svoboda? Joo, tak. Ten si zde stěžuje úplně na
všechno. Ještě jsme mu nezapomněli, že
kvůli němu odsunulo město rekonstrukci
našeho sídliště,“ svěřil se Večerníku jeden
z obyvatel sídliště Svornosti, který si nepřál být jmenován, ale jeho výpověď zcela
vystihuje onen „hluk“, který se má linout
ze vzdáleného kolejiště. Podobně hovořili
i další obyvatelé Vrahovic. „Vlak mi vůbec
nevadí, vždyť když projíždí i rychlík, tak je
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slyšet jen takové šustění, žádný hluk,“ přidala Jana Nádvorníková.
Přesto se v pondělí 27. září prostějovští
zastupitelé zaobírali stížností necelou
hodinu. „Pan Svoboda píše, že hluk vadí
mnohým obyvatelům Vrahovic. A na
základě tohoto údajného faktu má město
podat žalobu na Ředitelství silnic a dálnic
a České dráhy za ničení životního prostředí. A jako důkaz žaloby máme předložit
tvrzení pana Svobody? To snad ne! Nic
jiného totiž v ruce nemáme, neexistuje
žádná objektivizace toho, co pan Svoboda tvrdí. Vůbec neznáme hladinu hluku
z vlaků ani z provozu po dálniční estakádě
ve Vrahovicích. Podat žalobu na uvedené instituce by bylo pouze výsměchem.
Navíc si na hluk ve Vrahovicích stěžuje
pouze Čeněk Svoboda, dosud jsem nezaznamenal na toto téma stížnost někoho
jiného,“ shrnul pravdivá fakta uvolněný
radní Jaroslav Šlambor (KSČM). „Já se
naprosto ztotožňuji s tím, co řekl pan
Šlambor. Na druhé straně bychom ale
měli ve snaze zjistit pravý stav věcí oslovit
a jednat s ŘSD a také Českými drahami,“
podotkl Tomáš Blumenstein (ODS).
„Chtěla bych zdůraznit, že ohledně
hluku z estakády už mnohá jednání
s vedením Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje probíhaly. Jedna část

má už tichý asfalt a druhá se má tímto
asfaltem vybavit v příštím roce. Navíc
v letopočtu 2019 se má rekonstruovat
celá estakáda. V tuto dobu psát či jednat
znovu s ŘSD, když už nákladná protihluková opatření máme slíbené, mi nepřipadá zrovna rozumné. A stěžovat si na to, že
zrovna železnice vydává hluk, je docela
úsměvné. Nedovedu si ale představit, jaká
opatření by měly dělat České dráhy, aby
hluk z vlaků ve Vrahovicích nebyl,“ uvedla primátorka Alena Rašková (ČSSD).
„Poprvé, co jsem zastupitelem, slyším, že
by si někdo stěžoval na hluk vlaků ve Vrahovicích. Pan Svoboda je opravdu první
a jediný,“ zdůraznil Jiří Pospíšil (PéVéčko),
náměstek prostějovské primátorky.

„Napadlo mě požádat Okresní hygienickou stanici o nějaké měření, zda jsou
ve Vrahovicích překračovány hlukové
limity,“ pronesl Jan Navrátil (Změna pro
Prostějov). „Doporučuji všem otevřít si
stránky Googlu. Zjistíte, že koleje jsou od
domu pana Čeňka Svobody vzdáleny
250 metrů. Mezi tím je ovšem ještě další
hradba jiných domů, ze kterých si lidé
na nic nestěžují. A pak je tu ještě spousta
vzrostlých stromů, které rovněž tlumí
hluk,“ upozornil uvolněný radní Šlambor.
Někteří opoziční zastupitelé ovšem zavětřili možnost se zviditelnit a zahájili širokou diskuzi plnou naprosto nesmyslných
a scestných požadavků. Z úst opozičníků
padaly například návrhy na pořízení hluko-

vých studií, hlavně v okolí železničních tratí
v Prostějově. „Co se týká dálniční estakády,
tak ŘSD už určitě nějakou studii má, takže
by nám ji mohlo dát,“ uvedl třeba František
Filouš. Jaksi ale pozapomněl, že pořízení
hlukové studie železnic v Prostějově by
stálo minimálně tři miliony korun a hluková studie estakády, kterou ŘSD zřejmě
opravdu disponuje, se nepůjčuje, ale přinejmenším prodává. A to všechno kvůli
jedné stížnosti jediného občana Vrahovic?
To by asi vůbec nebylo hospodárné...
Nakonec se zastupitelé hlasováním dohodli, že stížnost a zároveň požadavek
Čeňka Svobody žalovat Ředitelství silnic a dálnic a České dráhy vezmou pouze na vědomí.
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Čeněk Svoboda chce po zastupitelích ŽALOBU
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na majitele dálnice a železnice
QDĜtNiQDKOXN

,'"!+3"'1"
+ 
-/"!-)1+"@
3" "/+&(-3 7

% "1"*¡1
-/,01í',30(±3"ß"/+¡(
701"'+,2 "+2

-û"!-)1+
)"3+í'&

důkladné analýze jsme nakonec vyhověli žádostem čtyřiatřiceti prodejců.
Někteří trhovci pak vznesli požadavky
na prodej během pouhých dvou týdnů nebo i kratší dobu. Všichni se tedy
nakonec prostřídali. Podobný průběh
očekáváme i letos. Takové malé výběrové řízení je zahájeno a prodejci
nejrůznějšího sortimentu se už hlásí.
Opět přitom budeme dbát na to, aby
se neprodával pouze alkohol. Většina
stánkařů bude nabízet jídlo a další
pochutiny, hlavně pak vánoční zboží, například i od lidových umělců.
Já osobně se na letošní jarmark moc
těším a věřím, že se bude opět líbit
i Prostějovanům,“ poznamenala Ivana
Hemerková.

odpoledne Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí krajských hasičů.
Ti ihned zahájili hasební práce a plameny zlikvidovali během několika minut. V průběhu likvidačních prací pak
dohašovali skrytá ohniska a požářiště
kontrolovali termokamerou. „Vzhle-

PROSTĚJOV Ještě nedávno jsme chodili v tričkách a šortkách, ovšem za
pár dní už budeme prožívat zimní období. Čtete dobře, nejchladnější úsek
začíná pro magistrát už 1. listopadu. Předminulý týden radní schválili
plán údržby komunikací.
Zimní údržba silnic, cyklostezek a chodníků v Prostějově je platná pro období
od 1. listopadu 2018 do 31. března 2019. „Plán je zpracován tak, aby v prvním
pořadí důležitosti byly zprovozněny úseky místních komunikací, na kterých
je vedena městská hromadná doprava, včetně hlavních tahů na komunikacích
v majetku města, dále úseky chodníků s velkou frekvencí pohybu obyvatel a zastávky MHD. Následně jsou ve druhém a třetím pořadí důležitosti zprovozněny
ostatní komunikace, chodníky, aleje, přechody pro chodce a ostrůvky,“ popsal
Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky Statutárního města Prostějova. Jak
dodal, pořadí důležitosti u chodníků vychází z potřeb obyvatel k zabezpečení
přístupu k zastávkám MHD, na vlakové a autobusové nádraží, k nemocnici,
obchodům a podobně.
Plán se netýká účelových komunikací, chodníků – přímých připojení sousedních nemovitostí na místní komunikace a chodníky a také chodníků ve vnitroblocích. Tyto nebudou v zimním období udržovány. „Pokud vznikne zimní
povětrnostní situace mimo uvedené období od listopadu do března, zmírňují
se závady ve sjízdnosti komunikací bez zbytečných odkladů, přiměřeně ke
vzniklé situaci,“ doplnil Pospíšil.
(mik)

PRODRAŽÍ ČERVENÝ KOHOUT kokrhal -GµIÎFGD?PJ?NIîCP
v přístavku u rodinného domu M<?IÁN>CQµGDGD
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prostor pro grilování (mimo stánek)

odkládací prostor pro zboží

ještě fakt, že to byla maminka
s kočárkem...
„Ve čtvrtek osmnáctého října patnáct minut po třinácté hodině jel
linkový autobus Plumlovskou ulicí.
Devětadvacetiletá cestující se nahnula na kočárkem se svým dítětem

  

Zdroj: Magistrát města Prostějova
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PROSTĚJOV Přednost se musí
dávat i na křižovatkách, kde nejsou značky. Přesvědčil se o tom
devatenáctiletý řidič, který poblíž
restaurace Koliba U Tří králů narazil do projíždějící Toyoty.
K nehodě došlo ve čtvrtek 18. října
v 15:00 hodin na křižovatce ulic Finské a Belgické.
„Devatenáctiletý řidič Škody Fabie z Belgické ulice do nerozlišené
křižovatky vjel v době, kdy Finskou ulicí z pravé strany projížděl

vy a dle svých slov na chvíli ztratila
vědomí,“ popsal incident František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění dalších osob ani ke škodě na majetku nedošlo. Zraněná
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žena byla převezena do prostějovské
nemocnice. „Alkohol u řidiče i zraněné maminky policisté vyloučili
provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti i míra
zavinění jsou předmětem dalšího
šetření,“ dodal Kořínek.
(pk)

2016
3

že k nehodě mělo naopak dojít tak,
že vozidlo Škoda stálo u levé krajnice a v době, kdy bylo objížděno,
se náhle rozjelo a vybočilo vlevo.
Z důvodu protijedoucího nákladního automobilu se řidička Citroënu
střetu nemohla vyhnout,“ popsal
sporné výpovědi obou účastníků
nehody František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní

odbor Prostějov.
Nejdůležitější ale je, že při dopravní
nehodě nedošlo k žádnému zranění
osob. „Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na
čtyřicet tisíc korun. Alkohol u obou
řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody
jsou předmětem dalšího šetření,“
doplnil Kořínek.
(mik)
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v době, kdy řidič zastavoval před
přechodem pro chodce u křižovatky
s ulicemi Březinova a Rostislavova.
Při náhlé změně rychlosti jízdy žena
z dosud přesně nezjištěných příčin ztratila rovnováhu a upadla na
podlahu. Při tom se udeřila do hla-

prostor pro umístění stolů pro občerstvení
ZDARMA
Zdroj: Magistrát města Prostějova

500

prodej jiného občerstvení

U Koliby nedal

PROSTĚJOV K nepříjemnému
karambolu došlo minulý čtvrtek v jednom z autobusů MHD,
v němž neudržela rovnováhu devětadvacetiletá žena, která s nepříjemným zraněním skončila
v nemocnici. Situaci zhoršovala

Částka (Kč/den)

Prodej občerstvení - punč, svařené víno,
medovina a jiné alkoholické nápoje
1 250
(i v případě kombinace s jiným sortimentem)

Prodejci
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„V případě prodejců alkoholických
nápojů jsme rozhodli o navýšení nájemného z jednoho tisíce korun na 1
250 korun včetně DPH za jeden den.
Tedy o celou čtvrtinu. Není to tím, že
bychom chtěli jakkoliv omezovat prodej alkoholu, vždyť co by to bylo za
vánoční jarmark bez vonícího punče
či grogu, ale už delší čas jsme registrovali fakt, že právě u těchto s alkoholem
vytvářejí návštěvníci největší penzum
odpadu v podobě kelímků, lahví a podobně. A ten úklid taky něco stojí,“ vy-

světlila s úsměvem Hemerková. Jak se
vší vážností doplnila, právě od těchto
stánků musí společnost FCC odvážet odpadky mnohem častěji než od
jiných a každý úkon je pochopitelně
vyúčtován. „Navýšení o dvě stě padesát korun pak pokryje naše zvýšené
náklady. Ostatním prodejcům bude
nájemné zachováno ve stejné výši jako
vloni,“ ujistila náměstkyně primátorky.
Vánoční jarmark v Prostějově 2018
bude zahájen 30. listopadu. Vedení
magistrátu věří, že stejně jako vloni
bude o pronájem dřevěných stánků
zájem, přičemž i letos bude povolovat
vlastní zázemí prodejců, které však
musí zapadat do celkového koloritu.
„Během podzimu loňského roku jsme
na radnici obdrželi sedmapadesát žádostí od nejrůznějších prodejců na
možnost pronajmout si stánek na náměstí T. G. Masaryka. Měli jsme postaveno celkem dvaatřicet stánků a po

V brzdícím autobusu se zranila maminka s kočárkem

Loňský vánoční jarmark na náměstí T.
G. Masaryka byl velice úspěšný. A to
nejen co se týká návštěvnosti a celkové úrovně, ale prostějovský magistrát
navíc zaregistroval rekordní výnosy
z pronájmů prodejních stánků. „Zatímco v roce 2016 činily i s dalšími
poplatky 452 tisíc korun, za minulý
rok už to bylo 655 tisíc korun. Toto
navýšení lze vysvětlit zvýšeným zájmem mezi stánkaři a já věřím, že letos
tomu bude minimálně stejně,“ říká
Ivana Hemerková (PéVéčko), končící
náměstkyně primátorky Statutárního
města Prostějova.
Ano, po letošním vánočním jarmarku
může magistrát zřejmě očekávat další
navýšení výnosů, neboť v jednom případě poměrně rapidně zvýšil nájemné
za stánky u jednoho druhu prodejců.

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV A je to tady zase, rok uplynul jako voda a již nyní je do
nejmenšího detailu připraven prostějovský vánoční jarmark. Jeho
slavnostní zahájení bude spojeno s rozsvícením vánočního stromu
na náměstí T. G. Masaryka v pátek 30. listopadu. Ještě pár týdnů předtím však bude zahájen provoz na mobilním kluzišti před muzeem.
Jak se Večerník dozvěděl, v plném proudu je nyní sháňka po nájemcích stánků, kteří v nich budou během jarmarku prodávat vánoční
zboží. Ovšem se zvýšeným nájemným musejí počítat prodejci punče,
grogu a vůbec dalšího alkoholu.

sedmačtyřicetiletý řidič Toyoty Yaris.
Při střetu na obou vozidlech vznikla
hmotná škoda vyčíslená na čtyřicet
tisíc korun,“ popsal událost František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
„Ke zranění osob nedošlo a alkohol u řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami,“
přidal Kořínek s tím, že přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou PROSTĚJOV „Škrtli“ o sebe,
předmětem dalšího šetření.
(mls) ale jeden jak druhý tvrdí něco jiného, současně navzájem popírají
svoji vinu. Uplynulou středu
17. října před třináctou hodinou se v Průmyslové ulici srazila dvě osobní vozidla značek
Škoda a Citroën. Policisté tak
musí vyšetřit, kdo je skutečným
viníkem nehody se škodou 40
000 korun.
„Podle slov třiašedesátiletého řidiče
automobilu Škoda k nehodě mělo
dojít tak, že řidička Citroënu při
předjíždění jeho vozidla z důvodu
protijedoucího nákladního automobilu náhle vybočila doprava
a tak došlo k bočnímu střetu vozidel. Ovšem jednačtyřicetiletá
=  ((@+ A (       
 !"
řidička automobilu Citroën sdělila,

Prostějov (mik) – Zanedlouho
budou na zrekonstruovaném autobusovém nádraží v Janáčkově ulici
instalovány cykloboxy pro odkládání jízdních kol. „Specifickou činností
při jejich provozování bude nouzové
otvírání při zapomenutí PIN nebo
technické závadě a také opatření
k omezení možného zneužití nouzového otevření pro krádež jízdního
kola. Nouzové otvírání bude zabezpečovat Městská policie Prostějov
po přijetí požadavku na operační
středisko a prostřednictvím služby
konajících strážníků. Při nouzovém
otevření cykloboxu bude nutné, na
základě výzvy k předložení osobních
dokladů, ztotožnit občana a sepsat
s ním zápis o otevření cykloboxu
a vydání jízdního kola nebo kočárku či zavazadel,“ prozradil náměstek
primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko)
s tím, že u cykloboxů budou nastavena určitá bezpečností opatření tak,
aby byla omezena možnost zneužití
nouzového otvírání. „V radě města
jsme pro tyto případy odsouhlasili
částku dvě stě korun jako poplatek
občana za nouzové otevření,“ doplnil Pospíšil.
(mik)



Prostějov (mik) – Odbor dopravy
prostějovského magistrátu upozornil občany na částečnou uzavírku
v okolí Okružní ulice. „Od dvaadvacátého října až do sedmnáctého prosince tohoto roku dojde k různým
uzavírkám ve třech lokalitách v Prostějově. Úplná uzavírka se dotkne
ulice Pešinova, další úplná uzavírka
pak vejde v platnost s křižovatkou
ulice Dobrovského a částečně bude
uzavřena Okružní ulice. Důvodem
tohoto dopravního omezení je výstavba vodovodu,“ sdělil Miroslav
Nakládal, vedoucí odboru dopravy.

 

Prostějov (mik) - Již zítra, tj. v úterý 23. října, se naposledy ke svému
jednání sejde Rada statutárního
města Prostějova ve starém složení
pod vedením primátorky Aleny Raškové. „V úvodu zasedání se budeme
zabývat druhým návrhem rozpočtu
města na rok 2019 a také přípravami
ustavujícího jednání zastupitelstva,
které proběhne o týden později
v úterý třicátého října,“ uvedla Alena
Rašková (ČSSD). Radní také prodiskutují kulturní a sportovní dotace pro příští rok, schválí odměny
neuvolněných zastupitelů i několik
bodů týkajících se odboru školství,
kultury a sportu. „Co se týká stavebních investic, budeme projednávat
přijetí státní dotace na vybudování
autobusového terminálu na Floriánském náměstí, přesun položek na
vrahovickém koupališti a také otázky okolo blížícího se zahájení rekonstrukce Plumlovské ulice,“ připomněl Zdeněk Fišer, první náměstek
primátorky.

„Museli jsme sáhnout po zvýšení nájemného,“
konstatuje náměstkyně primátorky Ivana Hemerková

292 510 Kč

Radní naposledy

milujeme

PRODEJCŮM ALKOHOLU SE VÁNOČNÍ JARMARK

298 650 Kč

rychlý


452 370 Kč

zpravodajství

655 200 Kč
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kdo s námi stráví vlastní závěr našeho života. Přitom vyslechnou naše poslední přání. A ta se různí. Někteří z pacientů chtějí před smrtí vidět členy
své rodiny, jiní svého psa, další si přejí dát si své
oblíbené pití.
Jedna věc je ale téměř u všech stejná. Nejčastěji
totiž lidé před smrtí přiznávají, že nestihli udělat
věci, po kterých skutečně toužili. Celý život tvrdě
pracovali, starali se o členy své rodiny, pak odešli
do důchodu, kde ale často zůstali sami a zklamá-

ni. Trápily je zdravotní problémy a v životě už nezvládli udělat vše, co si naplánovali.
V těchto dnech si připomínáme Památku zesnulých. Je jisté, že i mnozí z nich prožili jiný život, než
si sami původně představovali, jelikož nestihli udělat vše, co pro ně bylo zásadní. Oni už to bohužel
nestihnou, ale my bychom ještě mohli. Nepochybně to nebude vůbec snadné, budeme si na to muset
vyšetřit čas, ale za pokus, za ten to přece stojí.
Co říkáte?

A

kvělá věc je cumlat zázvor,
dodnes vděčím za tento nápad
své kolegyni, která mi ho jednou
věnovala, a moc to pomohlo, dnes
na něj nedám dopustit. Možností
je samozřejmě i otužování, ale tak
kolik takových hrdinů mezi námi je,
že? Samozřejmě že tady máme různé preparáty, ale zase moc chemie
v těle není vůbec nic moc, tak je asi
lepší obrátit se k přírodě a předkům
a používat bylinky. Co já osobně
zavrhuji, je očkování proti chřipce,
znám případ, kdy se jistá osoba každý rok naočkuje a každý rok tu chřipku stejně chytne. Jakmile mi oznámí,
že se jde očkovat, tak já se již směji
dopředu...
tak na závěr tohoto bloku
dnešního příspěvku bych
boj proti podzimním chorobám
zhodnotil tak, že možností máme
spoustu, jak se chorobám bránit, ale

S
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Absolutně nejsem příznivcem hnutí
ANO 2011, tedy spíše jeho hlavního
představitele Andreje Babiše. A také
jsem tento subjekt nevolil ani v Prostějově, přestože hodně lidí kandidujících za ANO znám a vážím si
jich. Když se ale podívám na celkové
výsledky komunálních voleb v Prostějově, tak musím bez ostychu prohlásit
– ještěže to ANO tady je! Jak bylo totiž z výsledků patrné, nebýt Františka
Jury a jeho lidí, tak by v Prostějově vyhráli Aleš Matyášek a jeho věčně ukřičené a uměle vytvořené hnutí Na rovinu!. A to by bylo nadneseně řešeno
rovnou na emigraci. Takže doufám, že
se na vedení města domluví skutečně
rozumní lidé a nebudou v něm naopak lidé s kontroverzní pověstí.
Jiří Nakládal, Prostějov

D

A

(    
Jak je to dlouho, co proběhlo masové uklízení biokoridoru Hloučela? Minulý
týden jsem se byla s pejskem projít okolo této říčky a nestačila jsem žasnout.
Všude plno papírů, igelitových tašek a na jednom místě naskládané čtyř pneumatiky. Jsou lidi opravdu taková čuňata? Zřejmě ano. Je mi líto těch, kteří
dobrovolně dvakrát do roka Hloučelu uklízejí od všemožných odpadků, aby
za pár týdnů někdo jiný jejich práci naprosto znehodnotil.
Jitka Fraňková, Prostějov

< & #  
Původně jsem volit nechtěl, ale
když se těsně před komunálními volbami objevilo v novinách,
že František Jura hodlá obnovit
zašlou slávu dnes už bohužel bývalého fotbalového stadionu ve
Sportovní ulici, rozhodl jsem se
k jeho volbě. Už dlouhá léta totiž
jako mnoho jiných Prostějovanů
nemohu přenést přes srdce, že dříve tolik oblíbený fotbalový stánek
dnes chátrá a jeho rekonstrukce
naráží pouze na neschopnost vedení města domluvit se s jeho současným majitelem na odkupu. Jestli
se to nastávajícímu vedení radnice podaří, budu štěstím bez sebe.
A nejen já. Fotbal v Prostějově patří
do Sportovní ulice!
Antonín Cyrner, Prostějov



byl vytvořen volební mechanizmus
tak, že půjde hlasovat elektronicky,
ovšem také povinně. Jde to jinde,
proč by to nešlo u nás? Nemohu se
zbavit dojmu, že národ je nemocný
duchem, a to je chyba.
Mluvil jsem dnes o chorobách těla
a ducha. Věřme, že obojí vyléčíme.


!" 
!#



když už nás přepadnou, tak se léčme,
nenakažme druhé a hlavně choroby
nepřecházejme. Zdraví máme jen
jedno a přechozená podzimní
choroba může způsobit daleko
větší problémy později, a to dokonce i ohrožení života.
teď k chorobám ducha. Asi
vás nepřekvapí, že budu mluvit o volbách a o myšlenkových pochodech určitých skupin lidí. Před
volbami jsem nabádal k volební
účasti, a co se nestalo? Takřka dvacet tisíc oprávněných voličů se na
volby doslova vykašlalo. Zážitek
mých kolegů z redakce, kdy jim
bylo odseknuto mladou rodinou
na otázku, proč nejdou volit, že
jedou raději na chatu a volby je
nezajímají, mne opravdu vytočil... Jestliže tohle má být budoucnost města a státu, no tak tedy potěš pánbůh. Zahleděnost do sebe,
nezájem o okolní dění, tak to snad
bylo za minulého režimu, kdy se
většina bála vybočit z řady, tehdy se
to svým způsobem dalo i pochopit.
Ale chce mi snad někdo říct, že to tu
máme zase?
oufám, že tristní volební
účast již konečně přivede
odpovědné politiky k tomu, aby

:  &" &"    =
Myslím, že učitele i veřejnost vůbec už unavuje téměř každodenní hlásání politiků, jakou mají zásluhu na zvyšování učitelských platů a starobních penzí. Je
přece známo, že v minulosti školství nebylo prioritou. Výsledkem je nedostatek
učitelů na základních školách a velké procento neaprobovaných vyučujících
některých předmětů. Příznivější je situace na středních a vysokých školách.
Omílaná úprava platů je jen mírným dorovnáváním výše platů v ostatních oborech s vysokoškolským vzděláním. Stačí se podívat na rozdíl ve mzdě kantora
a právníka. U nás důchodců je zvýšení penzí pouze srovnání zvyšování cen
potravin a energií. Každopádně peníze určitě nejsou podmínkou spokojeného
stáří. Proto mě mrzí, že je řeč o penězích a tom, jak stále chybí a chybět budou...
Arnošt Lejsal, Hrubčice



le vraťme se k tomu, že je podzim a s podzimem přicházejí
rýmy, nachlazení, chřipky a podobně. Ono se to počasí jednou opravdu
zlomí a začne ten pověstný vlezlý
chlad, načež naše těla budou dostávat co proto. Tudíž není špatné se
na nemoci těla zaměřit a říci si pár
rad, zde říkám, jak jsem koupil, tak
prodávám, něco i sám vyzkoušel.
Asi většina se mnou bude souhlasit, že ideálním bojovníkem
proti chladu jsou slivovice, čaj
s rumem, svařáček a jiná imunizační povzbuzovala. Věděli to už
naši předkové, třeba moje prababička si dala každé ráno malou šťopičku
a byla tady do devadesáti let. Jenže
v dnešní době to nejde imunizovat
se již od rána, ale tak snad večer nám
to průběžně neuškodí, koneckonců říkají to i lékaři, že když je všeho
s mírou, tělu to svědčí.

A

Je neuvěřitelné, že v době, kdy píši tento příspěvek, je venku
tak slunečno, že si člověk říká, zda je opravdu podzim. Někteří
Prostějované mají právě za sebou absolvování vinařské stezky
v Mutěnicích. I tam slunce prozářilo vinice a pilo se tak dobře...
Když jsme tak u toho vína, letošní ročník bude prý výjimečný,
jelikož hroznů je dost a mají údajně mimořádnou cukernatost.
No počkáme si, až budeme otevírat svatomartinské víno, a pak
uvidíme, jak to bude s tímto ročníkem doopravdy.

TĚLA I DUCHA

O NEMOCECH

Dlouhé podzimní večery mnohé přivedou k zábavě u televize či na počítači, jiné pak k zamyšlení.
Zásadní otázka, kterou bychom si měli položit,
pokud zrovna máme trochu volného času, zní
takto: Co všechno chceme stihnout, než umřeme? Ať je nám dvacet, nebo osmdesát, všem nám
totiž naprosto reálně hrozí, že se jí začneme zabývat příliš pozdě.
Při tomto konstatování vycházím ze zkušenosti
zdravotních sester. Právě ony mohou být těmi,

% !!&

 #  "

Martin ZAORAL
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Již počátkem loňského roku jsme hodnotili tento populární
prostějovský podnik a zaujala nás jak nebývalá nabídka jídel
uvedených na lístku, tak především alkoholických nápojů,
které se počítaly v jednotlivých kategoriích na desítky značek.
Pochválili jsme profesionální vystupování a znalosti obsluhujícího. Když se polovina z naší hodnotitelské dvojice po několika dnech ve Fiestě zastavila znovu, aby si upřesnila některé
údaje, zarazilo nás, že obsluha v jiném složení už zdaleka tak
pečlivá nebyla... Později se k nám dostaly zprávy, že část personálu odešla do Pilsner Original Restaurantu, který se nově
otvíral na náměstí a hledal lidi do svého týmu. Abychom si
udělali vlastní názor na současný stav ve Fiestě, vypravili jsme
se do restaurace, ale také pizzerie a baru na lehčí večeři.
Oproti naší loňské zimní návštěvě jsme s potěšením zaznamenali, že i ve Fiestě „vyšli“ v letním období se stolky a židličkami
na chodník, tak jako to činí v řadě jiných podniků. V teplém
pozdním odpoledni bychom rádi využili této nabídky, kdyby ovšem nebylo plně obsazeno jednou rozvětvenou a dosti
hlučnou rodinou. Uvnitř tak plno nebylo, jen hluk tam byl
úplně stejný, tentokrát z hudebního kanálu velkoplošné obrazovky. V restauraci by nám to vadilo, ale k baru něco takového
patří a u pizzerie lze přimhouřit oči.
Na obsluhu jsme nemuseli dlouho čekat a objevila se ještě
jednou dřív, než jsme stačili prostudovat jídelní lístek. Překvapilo nás, že od loňského jara značně zchudl, odhadem
na třetinu. Nevíme přesně, co k redukci vedlo, jestli málo hostů,
kteří si vybírají z celé knihy a s tím související nezájem o některé
položky, nebo personální problémy v kuchyni (jak jsme si mohli
přečíst z vylepené vývěsky u vchodu, podnik hledá kuchaře), ale
nezbylo nám nic jiného
než vybírat z nepříliš
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NA MÍSTO ČINU - třetí část

Resumé Veèerníku:
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Naše návštěva, která měla prověřit, jestli jsme
minule nepřecenili naši chválu a udělené čtyři hvězdy v době slabého zimního provozu,
dopadla pro hostinec velmi úspěšně. A nakonec i pro nás. Přestože bylo plno, obsluha
stíhala, udržovala si přehled, komu by bylo
vhodné nevtíravě nabídnout další nápoj, nenechávala na stole prázdné sklenice. Na skvělé maso z grilu budeme prostě a jednoduše
ještě dlouho vzpomínat. Zde je třeba ocenit
dokonalost. Jsme toho názoru, že když si to
kuchař či provozovatel zaslouží, má chválu
slyšet. Dáváme ještě o jednu hvězdu více!

Resumé Veèerníku:

Obsluha nám zvolený sortiment předvedla, mohli jsme
si vybrat i velikost porce. Za čtvrt hodiny jsme si přišli
vyzvednout krásně vonící maso, které jsme si podle naší
tradice nechali rozdělit na dva talíře. Jídlo bylo dokonale
připravené i ugrilované.
A jedna poznámka nakonec. Naše kritika, že rozlévané
víno v prostějovských podnicích má většinou bídnou
kvalitu, v tomto případě neplatí. Modrý Portugal u Dudka není žádný medailový pozdní sběr, ale je slušný, dobře
se pije a do tohoto prostředí se hodí. Možná je to tím, že
Krasice jsou tak trochu dál od centra Prostějova...

Hostinec U Dudka

„NÁVRAT ZPÁTKY“

T. G. Masaryka, odkud bylo jen pár desítek kroků do pizzerie U Hradeb, napodruhé jsme na konci druhého prázdninového měsíce navštívili dvě opravdu legendární místa - restauraci U Tří bříz a Hostinec Beseda. Dnes vám přinášíme nahlédnutí do Fiesty
a k Dudkovi. Jak v celkovém součtu šestatřicátého pokračování našeho seriálu dopadly?
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech pětatřicet doposud zveřejněných dílů.

širokého menu. Pouze nabídka pizzy zůstala rozsáhlá – naPři minulé návštěvě, což bylo počátkem zimy 2017,
ZPÁTKY jsme navštívili hostinec oblíbený zvláště mezi cyklisty
počítali jsme okolo tří desítek variant. Jeden z nás nakonec
zvolil klasické těstoviny alla Carbonara, aby porovnal svůj
NA MÍSTO a lidmi z jeho bližšího okolí, a sice U Dudka v Krasicích.
osvědčený domácí recept s dílem profesionálů, druhý
Přestože období tehdy nebylo pro naši návštěvu tím

zvolil rovněž klasiku - pizzu Margherita. K tomu specinejvhodnějším, atmosféra podniku v nás zanechala
ál z Budvaru a dvoudeci rozlévaného vína Frankovka
velmi příznivý dojem. Rozhodli jsme se tedy zaz Lechovic.
řadit jej mezi ty podniky, které v rámci naší akce
Z porovnání úpravy těstovin vyplynuly určité
„hodnotitelé se vracejí na mísrozdíly. Chuť byla shledána velmi dobrou a disto činu“ hodláme prověřit.
kuse, zda těstoviny Carbonara přiTentokrát jsme zvolili ter 


pravovat se smetanou či bez
mín umožňující se podívat,
smetany, byla odsunuta na 
jak si hostinec vede za plného provo    

příště. Pizza z kamenné pece
zu. Rtuť teploměru ukazovala 27 °C, hodinky
byla rovněž taková, jaká by měla
pak čas 17:30. Vzhledem k tomu, že grilovat se
být. Ani přesušená, ani ve středu nedopečená. Sorzačíná kolem sedmnácté hodiny, byl nejvhodtiment piva (kromě zmíněného speciálu z Budvaru
nější čas zastavit se na večeři z grilu a zároveň doufat,
Staropramen, Stella Artois a Hoegaarden) není rozsáhlý,
že nebude problém s místem u stolu.
ale víceméně hosta uspokojí. Nabídka vína se omezuje bohužel
Již na první pohled jsme registrovali řadu změn. Při přína vinařství Lechovice, odkud pocházelo i rozlévané víno, které
chodu nás zaujala po pravé straně nově otevřená zastřešesvému konzumentovi věru žádné potěšení nepřineslo.
ná zahrada. V zimě prázdný dvůr byl zaplněný dlouhými
Krátké čekání na jídlo jsme vyplnili studiem nápojového líststoly a lavicemi, přičemž i posezení v zastřešené zadní
ku. S potěšením jsme přijali, že jeho rozsah se nezměnil a načásti venkovního prostoru zůstalo zachováno. A kdo by
dále si můžete objednat rumy, whisky, burbony, shortdrinky,
se nechtěl kochat venku, může tak učinit samozřejmě
longdrinky i nealkoholické nápoje z udivujícího a v Prostějouvnitř. Kapacita míst u stolu se tím zvětšila možná až na
vě určitě největšího nápojového lístku. Minule nás mráz dodvojnásobek. O to víc nás zajímalo, zda se tento prostor
nutil okusit jeden z méně známých karibských rumů a ještě
zaplní a jak úspěšně zvládne obsluha uspokojit hosty...
dnes na něj s láskou vzpomínáme, tentokrát jsme si ve třiceSami jsme ještě měli možnost vybrat si místo podle svého
tistupňovém horku tuto radost odepřeli. Ale v zimě se určitě
gusta, a to v rohu dvora, s výhledem na celou venkovní
zastavíme a necháme si poradit...
plochu i kryté prostory. Sedělo tam odhadem asi dvacet
A na závěr to nejlepší - kromě nebývalé škály lihovin mají ve
hostů, těch ale rychle přibývalo, za hodinu už si nikdo
Fiestě i přímo luxusní WC.
moc vybírat nemohl. A když jsme odcházeli, bylo plno,
přičemž naše místa zůstala neobsazená jen několik vteřin.
Dvě servírky se po place pohybovaly opravdu velmi hbitě. Výběr piva je v podstatě stejný, jaký jsme popsali minuNabídka stálého „jídeláku“ se sice zmenšila, ale z poledního menu zůle: Svijany, Krakonoš z trutnovského pivovaru, Šumavský
stala co do rozsahu i ceny stejná. Při obědě se tak včetně hlavního chodu
kout, Radegast, celkem sedm druhů piv. Zvolili jsme pro
pořád vejdete i s polévkou do stokoruny, případně za tři další varianty si
nás méně obvyklé značky, desítku Kout a Krakonoše. Pomusíte pár desetikorun doplatit. Kvalita kuchyně je pořád slušná. Obtěšilo nás, že jsme i tentokrát dostali každé pivo ve značsluhovala nás mladá děvčata, nevíme, jestli by nám poskytla například
kové sklenici, dobře vychlazené, navíc velmi rychle.
zasvěcený výklad k jednotlivým cizokrajným rumům, kterého se nám
Jídlo z grilu si musíte zajít objednat k přístavbě s grilem
dostalo loni v únoru, ale stěžovat si nemůžeme. Až na drobnou chybičv levé části dvorku. Nabídka i s cenami je vyvěšená a je
tak rozsáhlá, že je trochu problém, co mlsnému jazyku
ku v koordinaci při přebírání objednávky, která se lehce přihodí i jinde,
dopřát. Zvolili jsme marinovanou krkovičku, vysoké žebnemáme personálu co vytknout. V tomto případě zůstává ohodnocení
ro a vepřový jazyk, jako přílohu porci grilované zeleniny.
zachováno.

Restaurant - pizzerie - bar Fiesta

Po takřka dvouměsíční pauze se na stránky PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku vrací oblíbený seriál, který je zaměřený na vše, co se týká regionální gastronomie. A v rámci předem daného harmonogramu jsme se již potřetí vrátili
v čase a dnes tak pokračujeme ve speciální odnoži s příznačným názvem NÁVRAT ZPÁTKY.
Jak je už dlouhodobě známo, celý monitoring kolem gurmánství je rozdělen na dvě samostatné a vedle sebe
probíhající části. Dlouhodobě se díváme „na zoubek“ jak restauracím, tak chceme uspokojit i ty z vás, kteří si
raději zajdou spíše na pivo s utopencem než na večeři do komfortnější restaurace. Mezitím pro vás čas od času
připravíme nějaké překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánské restaurace, ale i Hanáckých slavností
či vánočních trhů. Naposledy jsme ještě před letními prázdninami zavítali do letního občerstvení nebo chcete-li
takzvaného kiosku. Už teď ale máme připraveny další zajímavé inspekce...
A jelikož historie celého projektu je už pořádně košatá, je správný čas si připomenout, že vše odstartovaly dvě pilotní části na konci roku 2016, abychom následně až na výjimky pokračovali v každém
druhém týdnu až do června tohoto roku. Následně jsme vyhlásili prázdninovou a volební přestávku,
kterou alespoň vyplnili dva comebacky – tedy návrat na místa, která jsme již v minulosti navštívili. To vše
za účelem, abychom si po roce nebo i delší době ověřili, co všechno se v nich změnilo. Potěší nás, pokud
si restaurace či hostince udrží úroveň, kterou jsme pochválili, popřípadě svoji úroveň zlepší ty, které
jsme označili za průměrné, a to ať již počtem hvězd, nebo slovy. Jestliže pak svoji kvalitu zlepší podniky,
kterými jsme nadšeni právě nebyli, budeme mít radost nejen my, ale určitě především samotní hosté.
A tak zatímco počátkem srpna jsme začali u jedné z nejnovějších restaurací s umístěním na náměstí

RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ
. díl
6
3
PROSTĚJOVSKÝCH HODNOTITELÉ SE VRACEJÍ
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NĚMČICE NAD HANOU Není to
poprvé a s největší pravděpodobností
ani ne naposledy! Nízká ostražitost
řidičů nákladních vozidel je v tomto
místě pověstná. Most v Němčicích
nad Hanou předminulý pátek utrpěl
další škodu, protože jeden ze šoférů
se pod něj opět nevešel...
V pátek 12. října o půl desáté řídil
pětadvacetiletý muž nákladní automobil značky MAN na komunikaci
mezi obcemi Výšovice a Němčice nad
Hanou. Při tom však nerespektoval dopravní značku zakazující vjezd vozidel
vyšších než 3,6 metru. „Před vjezdem

do Němčic nad Hanou narazil do mostu
kontejnerem umístěným na vozidle.
Nárazem došlo k uvolnění horního víka
a jeho pádu na komunikaci,“ popsal incident František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění osob při dopravní nehodě
nedošlo. „Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na
šedesát tisíc korun. Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou
zkouškou. Jeho přestupek pak vyřešili
uložením pokuty v příkazním řízení,“
sdělil dále František Kořínek.
(mik)

Kdyby se poádn díval po dopravních zna!  $ '+( "
Cáku vbec pokoušet pod mostem projet... 
 !"

 =2 

tečně do protisměru, ale střetu se mu
už zabránit nepodařilo. Navíc se čelně
střetl s protijedoucím Fordem, který
byl tímto odhozen levou částí přímo
před ve smyku jedoucí Nissan, v důsledku čehož došlo i ke střetu Fordu
s Nissanem,“ popsal podrobně nehodu tří aut František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje s tím, že komunikace byla díky této události zcela
zablokovaná.

vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření,“ doplnil policejní mluvčí.

raci jeho vozidla. „Muž je pro své jednání nyní podezřelý
z přestupku podle zákona o silničním provozu a také z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za ten mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“
sdělil František Kořínek.
Mladík, který řidičský průkaz získal v autoškole teprve nedávno, tak o něj po pár týdnech přichází...
(mik)

Po vypití tvrdého alkoholu a s bezmála dvma promile alkoholu
skonil idiský elév takto v p*    !"

  

  
SMRŽICE Převrácená škodovka v příkopu a u ní totálně opilý šofér. Takový obraz byl k vidění předminulou
sobotu 13. října hodinu a půl po půlnoci na komunikaci mezi Čelechovicemi na Hané a Smržicemi k havárii
osobního automobilu Škoda Felicia. Viník? Osmnáctiletý jinoch, který se po vypití značného množství alkoholu tak tak držel na nohou!
„Podle dosavadního šetření osmnáctiletý řidič zřejmě
z důvodu své opilosti v levotočivé zatáčce nezvládl řízení
a s vozidlem vyjel vpravo mimo komunikaci. Tam se auto
v příkopu převrátilo na pravý bok. Řidič jevil zjevné známky ovlivnění alkoholem, což potvrdila i provedená dechová
zkouška, kterou policisté změřili hodnotu 1,85 promile alkoholu v dechu. Ke zranění osob nedošlo a výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na dvacet tisíc
korun,“ uvedl k další nehodě František Kořínek, Ke zranění
osob nedošlo a výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na dvacet tisíc korun.
„Muž se změřenou hodnotou souhlasil a přiznal vypití jedné velké odlivky whisky a tří velkých odlivek jamajského
rumu během několika hodin před jízdou,“ prozradil dále
policejní mluvčí. Policisté mu na místě zadrželi řidičský
průkaz a po prohlídce poškození také osvědčení o regist-



lidé podpoøili Grepla

oblíbený Novotný bude pokraèovat

Vrbátky

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.

lidé podpoøili Grepla

Vranovice ■ Kelèice

Starosta Mojmír Grepl získal nejvíce
hlasů a zůstane tak starostou Vitčic,
kde neuspěli pouze dva z devíti
kandidátů.

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.

vyšlo to pøesnì

@ 

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.

'  ( %'

Zdìtín

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.

Haluza bude pokraèovat ve zmìnách

Výšovice

Ažnečekanějednoznačnýmvítězstvím
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.

Fica s pøehledem obhájil

Vøesovice

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.

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“
Nehoda se neobešla bez zdravot- získala pouze tři mandáty, její lídr Petr
ních následků, všichni řidiči byli Kvapil se do zastupitelstva vůbec netudíž převezeni k ošetření do pro- dostal.
stějovské nemocnice. Výše způsobené hmotné škody byla předběžVrchoslavice
ně vyčíslena na 400 000 korun.
Svozílek uhájil vítìzství
„Alkohol u všech řidičů policisté

Píiny havárie „škodovky“?

k dopravní nehodě tří vozidel. „Dle
dosavadního šetření nepřizpůsobil
osmatřicetiletý řidič Škody Octavie
při jízdě k obci Držovice rychlost jízdy
situaci a nedodržel bezpečný odstup
za před ním jedoucím vozidlem Nissan. Když jednadvacetiletý muž za
jeho volantem náhle zpomalil z důvodu míjení se s protijedoucím automobilem Ford, nestihl řidič Octavie včas
zastavit. Při pokusu vyhnout se střetu
s levou zadní částí Nissanu vyjel čás-

Masakr tí vozidel se neobešel bez následk, všichni ti idii byli sanitkami pevezeni do prostjovské nemocnice. 

DRŽOVICE, OLŠANY U PROSTĚJOVA Chvilková nepozornost
řidiče způsobila zničení tří vozidel
i zranění. Sanitky, několik hasičských zásahových vozidel a samozřejmě policisté chvátali předminulý pátek odpoledne na místo srážky
tří aut na „staré“ silnici ve směru
z Držovic na Olomouc.
V pátek 12. října před čtrnáctou hodinou totiž došlo na komunikaci mezi
Držovicemi a Olšany u Prostějova
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Nepozorný šofér zpsobil MASAKR
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Pak už došlo na žehnání stavby, kterého se
ujal rovněž místní rodák. Mladý a atleticky
působící farář František Dostál vyslovil při
tom přání setkat se v sokolovně s místními
právě při sportu.
Po přestřižení pásky se již do sokolovny nahrnuly davy lidí, mezi nimiž by se hledal jen
obtížně někdo, kdo by výsledek zdařilé rekonstrukce ve všech ohledech nepochválil.
O následující program se postarali tištínští
ochotníci a dechová kapela. Tím to však
zdaleka neskončilo. Další den v sokolovně vystoupil známý zpěvák Petr Bende
a jeho hosté, následně se uskutečnila
taneční zábava. Neděle pak patřila sportu,
když vystoupily krasojezdkyně z Němčic
nad Hanou a bylo možné vidět ukázky
bojového sportu Bujinkan či se zapojit do
skupinového cvičení Tabata a Jumping.

Chválili všichni

klikni na

www.vecernikpv.cz
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• Protivanovsko

jsme s vámi u toho...
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V úterý 16. října před sedmnáctou hodinou kontrolovali koničtí
policisté v Čechách pod Kosířem
malý motocykl typu Jawa Babeta a jejího čtyřiapadesátiletého
řidiče. Provedenou dechovou
zkouškou u něj změřili hodnotu
1,22 promile alkoholu v dechu.
S naměřenou hodnotou řidič souhlasil a přiznal vypití tří dvanáctistupňových piv mezi třináctou
a čtrnáctou hodinou. Další jízdu
policisté muži zakázali a na místě
zadrželi jeho řidičské oprávnění
pro deset kategorií vozidel. Ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu ohrožení pod
vlivem návykových látek. Za ten
muži v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý
trest a zákaz činnosti.

Přišel o deset
řidičáků...

Minulé pondělí 15. října před čtrnáctou hodinou využil dosud nezjištěný pachatel v nákupní zóně
v Konečné ulici v Držovicích neopatrnosti nakupující čtyřiašedesátileté ženy. Z tašky, kterou měla
žena neustále při sobě, nepozorovaně odcizil příruční dámskou
taštičku na doklady. S tou žena
přišla i o osobní doklady, platební
kartu a finanční hotovost 1 000
korun. Celková výše způsobené škody byla vyčíslena na 1 500
korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže a přečinu
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za ty pachateli v případě
dopadení a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Bez nákupu i taštičky

Přes noc z pátku 19. na sobotu
20. srpna se dosud nezjištěný pachatel vloupal po odstranění visacího zámku z brány do objektu
bývalého statku v obci na Němčicku, kde poté za použití násilí vnikl
do jedné z budov. Z té pak odcizil
baterii z vysokozdvižného vozíku,
obloukovou brusku a elektrickou
svářečku. Výši škody způsobené
odcizením věcí majitel objektu
vyčíslil na 8 800 korun. Újma
způsobená poškozením dosud
vyčíslena nebyla. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádež. Za
ten pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Vkradl se do
bývalého statku

KRONIKA

ERNÁ
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Starostku Tištína naopak velice mrzelo, že městys opakovaně neuspěl se
svými žádostmi o dotaci z rozpočtu
České republiky. Přesto se nevzdala.
S pochopením se setkala až u zástup-

Pomohl jen kraj

projekt moderní obnovy, jenž ctí původní myšlenku i duch stavby, realizační firmy. Poděkování směřovalo k další
rodačce Marii Hanákové, která vlastní
známou firmu a společně s manželem
přispěla k vybavení objektu nábytkem.
Uznání se dočkali i aktivní členové místních spolků. „Jsem obzvláště ráda za
všechny projevy občanské pospolitosti
a sounáležitosti,“ zdůraznila Vágnerová

jakk see opěět oteevírralla sokooloovna v tišštínně....

nyní nově nabízí důstojné prostředí
pro společenská setkání, sport i výuku
tělocviku dětí místní základní školy.
Vlastní rekonstrukci budovy, která
kvůli svému havarijnímu stavu musela

být uzavřena, předcházelo zhruba deset let příprav a shánění financí.
„Z dětství jsem si pamatovala hrdost,
kterou jsem zažila, když byla sokolovna
po přístavbě opět otevřena. Tehdy se
psal rok 1972. V posledních letech mi
však byla hanba z toho, v jakém stavu se
nacházela. Výrazným impulzem určitě
bylo otevření sportovně-relaxačního
centra v sousedních Nezamyslicích. V tu
chvíli jsem si uvědomila, jak je důležité,
aby něco podobného vzniklo i u nás,“
vyjádřila se při pátečním slavnostním
otevření starostka Tištína Alena Vágnerová a poděkovala všem, kteří se na realizaci podíleli včetně tištínského rodáka
architekt Petra Malého. Ten připravil

Zatímco hasii poskytovali první pomoc t
spolujezdci
zrannému
z dodávky, na dálnici pistál
vrtulník letecké záchranné
$F]+^>  ER,
(%&
   

PROSTĚJOVSKO Fatální selhání
řidiče! Minulé pondělí dopoledne zatím z nevysvětlených příčin narazil na
dálnici šofér dodávkového automobilu zezadu do kamionu. Rána to byla
jako z děla, po srážce zůstal v dodávce zaklíněný spolujezdec. Hasiči jej
vyprostili a předali lékařům letecké
záchranné služby.
„V pondělí patnáctého října v 10:14 hodin jsme na lince tísňového volání přijali
oznámení o dopravní nehodě na desátém a půltém kilometru dálnice D46 ve
směru z Prostějova na Vyškov. Z dosud
nezjištěných příčin zde došlo ke střetu
přední části dodávky značky Ford se
zadní částí návěsu nákladního automobilu,“ informoval o karambolu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředi-

telství Policie Olomouckého kraje.
Komunikace ve směru na Vyškov byla
z důvodu šetření okolností a odstraňování následků nehody záhy uzavřena.
„Odklon provozu z dálnice byl proveden na sjezdu u Brodku u Prostějova.
Objízdná trasa vedla přes Želeč a Drysice, kde mohli řidiči pokračovat na dálnici
D46. Řádově za několik desítek minut
byl provoz obnoven bez omezení,“ uvedl
k okamžitým opatřením policejní mluvčí. Na místo vyjeli profesionální hasiči
z Prostějova. Při nehodě došlo ke zranění a zaklínění pětapadesátiletého spolujezdce v dodávce. „Pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení jej hasiči
vyprostili a předali do péče zdravotnické
záchranné služby. Následně přiletěl vrtulník letecké záchranné služby, který

přistál na uzavřené dálnici a hasiči pacienta do vrtulníku transportovali,“ prozradila Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje. Muž byl letecky
transportován do Fakultní nemocnice
Olomouc. „Ke zranění dalších osob nedošlo,“ dodal Kořínek.
Proč řidič dodávky zezadu narazil do kamionu, nyní prověřují policisté. (mik)

PROSTĚJOVSKO Takový malý
ušák, a jak dovede poničit auto... Minulé úterý pozdě večer nedokázal
řidič osobního auta na dálnici už zareagovat na zajíce, který mu vběhl do
cesty. Zvíře srážku zřejmě přežilo.
„V úterý šestnáctého října po jednadvacáté hodině došlo na patnáctém
kilometru dálnice D46 ve směru z Vyškova na Prostějov ke střetu osobního
automobilu značky Hyundai s lesní
zvěří. Jak řidič uvedl, zajíc mu z pravé
strany do cesty vběhl náhle, takže střetu
již nemohl zabránit. Ke zranění osob
nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na padesát
tisíc korun,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje s tím, že
zajíce se nalézt nepodařilo...
(mik)

ců Olomouckého kraje, který na rekonstrukci za dvacet milionů přispěl
částkou 3 miliony korun. Na zbytek
si musel městys vzít úvěr, jenž sice
bude splácet dalších dvacet let, jednotlivé splátky by však neměly výrazněji omezit jeho další rozvoj.
„Naším úkolem je podporovat smysluplné projekty a zařízení dávající
lidi dohromady. A to pro tuto sokolovnu nepochybně platí. Nicméně
paní starostku jsme měli na kraji každou chvíli, takže to prostě ani nešlo
jinak než jí vyhovět. Pokud jsou tady
zastupitelé dalších obcí, tak bych je
poprosil, aby si z ní nebrali příklad.
Nelze totiž opravdu uspokojit všechny,“ rozesmál přítomné hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk
a stejně jako starostka se i on dočkal
spontánního potlesku.

O pestihnutí slavnostní pásky se postarali hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Okleštk, starostka Alena
Vágnerová a tištínský rodák psobící
v Olomouc Petr Malý, který je jako architekt autorem projektu zdailé rekonstrukce. 
#  
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Celou dvoudenní slavnost zahájil dlouhý prvod, který V pedsálí sokolovny hostily návštvníky krojované Celému hlavnímu prostoru opravné sokolovny vévodí
k sokolovn vyšel od místního obecního úadu.
Hanaky nejen slivovicí.
nápis „Nám i budoucím“.

       

Krásný svatostánek určený k naplňování ideálů zakladatele Sokola Miroslava Tyrše o harmonii tělesné, duševní a mravní si otevřeli v Tištíně. Tamní
p
sokolovna po deseti měsících oprav

TIŠTÍN „To je sto a jedna!“ Takto zhodnotila skutečně podařenou kompletní rekonstrukci sokolovny v Tištíně jedna z místních občanek, která
se spolu s mnoha dalšími místními občany přišla podívat na její páteční
slavnostní znovuotevření. To se po deseti měsících práce protáhlo na tři
dny. Večerník u takto velké slávy pochopitelně nemohl chybět.

Martin ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

Rekonstrukcí budovy se splnil dlouholetý sen starostky Aleny Vágnerové i mnohých občanů

V TIŠTÍNĚ OPRAVILI SOKOLOVNU PRO SEBE I

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko

zprávy z regionu aneb
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jak a coo byyloo k viiděěníí naa štterrnberrkuu...

Prùvodci
zatleskali
Studenti a zejména studentky si na
starobylém hradě postupně prošli
kapli, rytířský sál, jídelnu a celou
řadu dalších místností včetně nedávno rekonstruované a nově otevřené
hradní kuchyně. Mimo jiné je zaujaly stovky let staré mapy, které někteří
z nich velice podrobně prostudovali.
„To jsem netušila, že zde objevím
nejen Prostějov, který se tu jmenuje
Prostnitz, ale i Lešany označené jako
Leschan. Právě v této vesnici žiji se
svým tatínkem a závodím za místní

Celý výlet proběhl bez problémů,
k zádrhelu došlo až v samém závěru,
kdy redaktor Večerníku vyrazil
nakoupit očekávané „překvapení do
vlaku“, ten mu však ujel v důsledku
toho, když nedodržel původně
ohlášené zpoždění. A tak se všichni
zúčastnění dočkali svačinky až

„Kam pojedeme
pøíštì?“

přechválit, abych to nezakřikla,“ prozradila s úsměvem třídní učitelka Šárka
Pavlovská, která má na škole na starost
také prevenci patologických jevů.




Hlavní partner

následující den... „Vzali jsme to s humorem a lítostí, že na České dráhy
fakt není spolehnutí ani v řádném
čase, ani v tom zpoždění,“ poznamenal známý glosátor Martin Mokroš.
Noví
studenti
prostějovské
„zdravky“ nastoupili do školy
v září a už mají za sebou adaptační
kurz v Jeseníkách i tento výlet na
hrad Šternberk. „Z obou výletů
byli skutečně nadšení a nebáli se to
dát najevo. Taky se mě už začínají
vyptávat, kdy zase někam pojedeme,“ uzavřela s úsměvem Šárka
Pavlovská.
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hasiče,“ prohlásila Klára Faltýnková,
která společně s ostatními na závěr
prohlídky průvodci po hradu
zatleskala.
Spokojení byli i kantoři. „S letošními
maturanty se mi po celé ty čtyři roky
strašně hezky žilo. Byla to třída plná
ochotných a šikovných mladých
lidí. Čas je však neúprosný a než
jsem se nadála, už jsem se s nimi
musela rozloučit. Chtěla bych jim
prostřednictvím Večerníku za všechno
poděkovat. Jejich následovníci rovněž
vypadají velice nadějně a myslím, že
si výlet zaslouží. Jen je nechci moc
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník ve spolupráci s hradem Šternberk pořádá
již od roku 2012, byla tentokrát
o čtyři roky mladší, než tomu bývalo
zvykem.
„Věcné dary včetně těch tekutých si
maturanti nechali pro sebe, vlastní
výlet však věnovali novým studentům
své třídní učitelky Šárky Pavlovské.
Bezprostředně po maturitách panoval
velký frmol a nyní se už všichni
rozletěli do světa. Někteří studují
na vysokých či vyšších odborných
školách, další již pracují, takže je
téměř nemožné, aby se všichni sešli,“
vysvětlil Martin Mokroš, zástupce
ředitelky školy a také dlouholetý spolupracovník Večerníku, který si výlet
rovněž nenechal ujít.

\]^_`f ^;<q

Výlet na hrad Šternberk udělal definitivní tečku nejen za kláním tabel,
ale i za letošním létem, které začalo
v dubnu a trvalo až do poloviny
října. Ve slunečném a stále teplém
počasí se vypravili ve středu 17. října
z prostějovského hlavního nádraží
vlakem do Šternberka dva studenti,
osmnáct studentek, a dva kantoři
Střední školy zdravotní v Prostějově.
Většina „účastníků zájezdu“, který

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

ŠTERNBERK „Bohužel jsme se narodily ve špatném století,“ litovaly studentky Střední zdravotnické školy Prostějov,
když si prohlížely bohatě zdobené dobové šaty vystavené
v prostorách hradu Šternberk. Ve středu 17. října se uzavřel
letošní ročník naší jedinečné soutěže „O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku 2018“, kterou letos vyhrála
právě „zdravka“ se svým tablem umístěným na europaletě.
Vítězní maturanti tentokrát jednu ze svých cen přenechali
„nastupující generaci“...

Vítězná třída večerníkovské soutěže tabel přenechala
svoji cenu novým studentům své oblíbené učitelky

+/$68-7(21(-25,*,1¹/1û-Ó¼7$%/2
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VÝBUCH V MOSTKOVICÍCH
POLICIE STÁLE ŠETŘÍ
původní zpravodajství pro Večerník Michal KADLEC

„Rabování jsme zamezili hned v zaátku,“ íká starosta Jaroslav Peška
Zpsobená škoda
se bude urit
pohybovat v desítkách
milion korun
➢ z titulní strany

MOSTKOVICE V sobotu
22. září otřásl Mostkovicemi
obrovský výbuch připomínající detonaci. Okamžitě se celým
regionem začaly šířit nejrůznější spekulace. Faktem nakonec
bylo, že v troskách rodinného domu, jehož polovina vyletěla
do povětří, zemřel třiatřicetiletý muž, řada okolních nemovitostí byla nenávratně zničena a tři domy budou muset být demolovány. Jak Večerník zjistil, Policie ČR příčiny tragédie stále
šetří a potvrzena není ani celková škoda na majetcích. A o tom,
proč se to všechno muselo stát, se vesele spekuluje dál...

Co se stalo?
Tísňová linka policie přijala v sobotu 22.
září krátce po poledni informaci o výbuchu v rodinném domě v obci Mostkovice na Prostějovsku. Na místo byly
vyslány všechny složky Integrovaného
záchranného systému. Kromě hasičů
a sanitek také výjezdová skupina
služby kriminální policie a vyšetřování
společně s kriminalistickým technikem.
Celé odpoledne a následující den
v neděli kriminalisté místo ohledávali,
zajišťovali stopy a prováděli dokumentaci. V době výbuchu se v domě
nacházela jedna osoba, která utrpěla
zranění neslučitelná se životem. Soudní
pitva potvrdila, že se jednalo o 33letého
obyvatele domu, který byl profesionálním hasičem a velitelem jedné ze směn
Hasičského záchranného sboru Územního odboru Prostějov.

úkony, proto v tuto chvíli nemůžeme
sdělovat další informace. Jakmile to
okolnosti dovolí a budou věrohodně
zjištěny relevantní informace, budeme
novináře bezodkladně informovat,“
uvedl František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.

Èeká se na výsledky
Kriminalisté v každém případě zahájili
úkony trestního řízení pro podezření
ze spáchání trestného činu obecné
ohrožení z nedbalosti. „Zajištěné stopy
byly zaslány na odborná pracoviště
k provedení expertiz, jsou vyžádány
znalecké posudky. Jejich vypracování
může trvat několik týdnů, nebo dokonce měsíců. Na případu kriminalisté spolupracují s Kriminalistickým
ústavem v Praze, s Odborem kriminal-

Domy v bezprostedním sousedství místa výbuchu jsou výrazn poškozené a jejich zdi odolávají jen díky mohutným podprám.
Foto: Michal Kadlec

Proè se to stalo?
Jak vyšlo záhy najevo, hasič měl doma
potají vyrábět pyrotechniku, se kterou
se obchodovalo. Jak Večerníku sdělil
jeden ze sousedů, navíc měl mít
právě v domě v ulici Na Valše i sklad
již vyrobených petard a dělobuchů.
Oficiální místa však o této příčině
nadále mlčí. „Tragédii v Mostkovicích
vyšetřuje kriminální policie, se kterou
úzce spolupracujeme. Nemůžeme ale
o tomto případu podávat žádné informace do doby, než bude vyšetřování
ukončeno. To může probíhat i měsíce,“
odpověděla na dotaz Večerníku
Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Obrátili jsme se na Policii České
republiky s konkrétní otázkou, zda
může potvrdit, že v Mostkovicích
nešlo o výbuch plynu, ale opravdu
o selhání profesionálního hasiče,
který v domě bydlel a vyráběl
nelegální pyrotechniku? „Ve věci
probíhá intenzivní prověřování všech
okolností výbuchu. V současnosti jsou
to mimo jiné časově náročné procesní

istických technik a expertíz Krajského
ředitelství policie Moravskoslezského
kraje a s Ústavem soudního lékařství
a medicínského práva při Fakultní nemocnici Olomouc,“ sdělil dále policejní mluvčí František Kořínek.

Napjatá atmosféra
Večerník se vydal na místo ohlušujícího
výbuchu. Dodnes, tedy bez jediného
dne již celý měsíc po explozi, jsou lidé
v ulici Na Valše a okolí podráždění. Své
zážitky svěřili velice emočně, někteří
nás slušně, ale také až agresivně odmítli.
Není moc divu. Výbuch poškodil hned
třiapadesát domů v okolí!
„Seděl jsem s manželkou doma u televize. Najednou se ozvala rána, až se nám
zatřásl celý barák, z jednoho okna se
vysypalo sklo. Navíc nám na chodník
před naším domem přilétl obrovský
kus plechu ze střechy nemovitosti, ve
které došlo k výbuchu. Se ženou jsme
si v tu chvíli mysleli, že snad začala další
válka, nebo co,“ svěřil se Večerníku
osmdesátiletý Alois Rozehnal, který
bydlí v domečku zhruba 100 metrů
od epicentra výbuchu. „Podívejte se,
dodnes máme okolo baráku kusy cihel

František Melka je jedním z mnoha obyvatel Mostkovic, kterým výbuch poškodil vlastní nemovitost. Dm, ve kterém explodovala pyrotechnika, je už dnes definitivn
celý srovnán se zemí.
2x foto: Michal Kadlec

a další úlomky z toho domu, co vyletěl
do luftu. Uklízíme si to tady postupně,
ale máme s manželkou už svůj věk,
takže to jde pomalu. Je to strašné, co
se stalo. Nejhůře jsou na tom lidi, co
bydlí v bezprostředním okolí toho
výbuchu. Tři domy se musejí zbourat,
desítky dalších majitelů si nemovitosti
opravují sami. Jedné ze sousedek to
vzalo celou střechu, ale už má novou,“
podotkl Rozehnal. „Samozřejmě
se tady všichni bavíme o tom, co se
stalo. Je nám líto mladého života,
ale copak ten hasič nevěděl, co dělá?
Proč měl proboha doma výbušniny?
Jediné štěstí, že v době exploze zrovna
okolo toho baráku nikdo nešel nebo
nejel autem. Byl by také mrtvý,“ dodal
postarší muž poněkud zneklidněně.
„Nedovedete si představit, co jsme
v tu chvíli prožívali... Výbuch nám
rozbil všech šest oken v domě, sebral kus střechy, všechny panty
ze dveří vyletěly a také celá dvě
futra. Já myslela, že bude po nás,“
uvedla Karla Zajíčková. Vzápětí
se ale její hněv obrátil na hasiče,
který zapříčinil celou katastrofu
a jenž sám výbuch nepřežil. „Proč
vůbec něco takového měl doma?
O tom, že vyrábí všelijaké petardy
a dělobuchy musela vědět i jeho
rodina. Půlhodinu předtím, než
to vybouchlo, byla u něj jeho matka. To už přece ten chlap musel
s tou pyrotechnikou něco dělat.
Je jasné, že v baráku nebouchl
plyn, ale buď střelný prach, nebo
něco podobného. Ten muž, a je
mi velice líto, že ho potkalo takové
neštěstí, ale dlouhodobě ohrožoval
lidi z poloviny Mostkovic. Copak si to jako profesionální hasič
neuvědomoval?! To pro něj bylo
pár korun za kšefty s výbušninami
přednější? Asi ano...,“ láteří Karla
Zajíčková.
„Bylo jediné štěstí, že to bylo v sobotu
v poledne, většina lidí tak byla doma
a neprocházela se po ulici. Jindy je tady
provoz jako někde na Václaváku. Ten
hasič prý v tu chvíli vyráběl rachejtle na
nějakou svatbu. Měl údajně spoustu
kšeftů, kterými si přivydělával,“ přidal
své dojmy František Melka.
Večerník krátce poté potkal v sousední
ulici muže s kolečky, který ze svého
domu vyvážel kusy dřeva. „Exploze
nám vymlátila nejen všechna okna,
vytrhala obložení, poškodila dveře od
garáže, ale také střecha utrpěla spoustu škod. Za ty tři týdny jsme udělali
spoustu práce a náklady na opravy se
už teď šplhají ke třem stům tisícům.
Zatím si všechno platíme sami, jednání s pojišťovnou jsou k ničemu.
Kdyby v tom baráku bouchnul plyn,
tak je všechno bez problémů, na takový případ pojistka platí. Ale když
je příčinou exploze pyrotechniky, tak
vám žádná pojišťovna nedá ani korunu. Prostě kdyby nám do baráku
někdo dal bombu, tak nedostaneme
nic,“ posteskl si muž středního věku,
který si nepřál být jmenván.

Bude se bourat
Krátce po tragédii začali hasiči odklízet
trosky domu, ve kterém došlo k výbuchu. Statik následně rozhodl o tom, že
se už tak polorozbořená nemovitost
musí celá odstranit. „Určili jsme po
domluvě s hasiči, že veškeré sutiny
z toho baráku se přechodně uskladní
na nevyužívaném místě u lesa. Tam
se také všechny zbytky domu navezly. V prvních chvílích jsme na obci
bohužel zaregistrovali hlášení od
občanů, že na místě skládky se srocují
jistí lidé, kteří si z trosek vybírají některé
části zařízení domu, dokonce kradou
i osobní věci majitelů. Rabování jsme
ale okamžitě učinili přítrž, na místo
jsem vyslal pracovníky obecního úřadu,
aby ho hlídali,“ řekl Večerníku starosta
Mostkovic Jaroslav Peška. Právě on
prožil hektické týdny, ve kterých se
snažil hledat pomoc, kde se jen dalo.
„Ani mně jako starostovi dosud policie
bohužel nesdělila, co se vlastně stalo
a proč došlo k explozi domu. Mohu si to
jen domýšlet podle toho, co se vykládá
v obci nebo píše v novinách. Bez ohledu na to jsme ale po domluvě s hasiči
založili dva transparentní účty, na které
lidé posílají peníze. Těmi podpoříme
jak rodinu zemřelého muže, tak občany
Mostkovic, kteří utrpěli výbuchem majetkovou újmu. Na tom prvním účtu
pro podporu rodiny je už okolo sedmdesáti tisíc korun, na tom druhém skoro
dvě stě tisíc korun,“ sdělil Večerníku dále
starosta Mostkovic.
Mimo toho jedná Jaroslav Peška
s Olomouckým krajem o další významné pomoci. „Vím, že lidé mají
problémy s pojišťovnami, které čekají
na konečný výsledek policejního
šetření. S Olomouckým krajem
a jeho krizovým centrem teď jednám
o možnosti dotací lidem, kteří se vinou
exploze dostali do nezáviděníhodné
životní situace. Jen připomenu, že tři
rodiny jsme museli vystěhovat z jejich totálně zničených obydlí, které se
budou taktéž bourat. Nějakou újmu
utrpělo hned třiapadesát nemovitostí
v Mostkovicích,“ připomněl Jaroslav
Peška.

Pojišovny èekají
na výsledky
vyšetøování
Večerník samozřejmě nenechalo chladným, že jsme se z různých výpovědí
poškozených dozvěděli, že mnohé
pojišťovny odmítly nahradit hmotné
a jasně prokazatelné škody zaviněné
výbuchem. Obrátili jsme se tedy na tiskovou mluvčí České pojišťovny v Praze,
zda by alespoň obecně mohla říci, jak se
pojišťovna konkrétně k případu z Mostkovic skutečně postaví. „Vzhledem
k tomu, že neznám k výše zmíněnému
případu jakékoliv podrobnosti, nemohu
poskytnout relevantní vyjádření. Není
v mém zájmu odpírat vám odpověď,
ale mohu korektně reagovat pouze na
situace, kdy mám informace o tom,

k čemu došlo. Nemohu se ani pouštět
do spekulací, z jakého důvodu bylo či
nebylo pojistné plnění vyplaceno, či co
může být příčinou toho, že škoda nebyla uzavřena,“ napsala Večerníku Ivana
Buriánková z Generálního ředitelství
České pojišťovny v Praze. „Ale obecně
řečeno, riziko výbuchu patří, například
spolu s požárem, vichřicí, krupobitím
a podobně, mezi základní živly, které jsou
v rámci našeho majetkového pojištění
kryty. V případě požáru či výbuchu bývají klíčové dokumenty, které pojišťovně
poskytuje hasičský záchranný sbor,
případně jiný orgán, je-li událost v jeho
šetření. Pokud šetření není ukončeno,
pojišťovna zpravidla nemůže škody vyplatit,“ doplnila své vyjádření Buriánková.

Petr Ošlejšek:
„Neštìstí se mì
dotklo osobnì!“
Tragédie zasáhla celou jeho rodinu.
Třiatřicetiletý prostějovský hasič, který
má podle všeho na svědomí výbuch
domu v Mostkovicích, byl synovcem
náměstka ředitele Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Petra
Ošlejška. „Jednalo se o událost, která
se mě dotýká nejenom jako profesionálního hasiče, ale i osobně. O život
skutečně přišel můj synovec, který pracoval u Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje v Prostějově. Jsem
přesvědčen, že za Hasičský záchranný
sbor Olomouckého kraje bylo k této
události poskytnuto dostatek informací.
Ze své pozice mohu potvrdit, že se
jednalo o rozsáhlý a náročný zásah, do
kterého byli zapojeni jak profesionální,
tak dobrovolní hasiči. Navíc byla využita
i pomoc Záchranného útvaru HZS
České republiky se speciální technikou,
kynologů se psy a dalších složek IZS,
včetně neziskových organizací. Vynikající byla spolupráce se starostou obce

Mostkovice, primátorkou statutárního
města Prostějova a vedením Olomouckého kraje. Všichni se snažili, aby pomohli
nastalou situaci vyřešit a zmírnit dopad
na zasažené obyvatele. Zásah potvrdil
vysokou úroveň připravenosti a profesionalitu záchranných složek v Olomouckém kraji, včetně systému spolupráce s představiteli obcí a kraje. Osobně
děkuji všem, kteří se podíleli na zásahu
a pomoci zasaženým osobám,“ poznamenal exkluzivně pro Večerník Petr
Ošlejšek, náměstek ředitele Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje.
Zajímalo nás ještě, zda-li má alespoň
on nějaké informace o tom, co
přesně bylo příčinou tragického
neštěstí v Mostkovicích? „Tragická
událost zasáhla do životů jak okolních obyvatel, tak mých rodinných
příslušníků. Právě proto berte moje
vyjádření jako zhodnocení zásahu
z pohledu hasiče. Událost je předmětem
šetření Policie České republiky, nemám
zprávy o tom, co bylo její příčinou, jak
probíhá vyšetřování a ani mi nepřísluší
se k tomuto dále vyjadřovat,“ odmítl
další komentáře Petr Ošlejšek.

Podìkování
spoleènosti
ARBOEKO
Redakci Večerníku oslovila také
jedna z poškozených, která by
prostřednictvím nejčtenějšího regionálního periodika ráda poděkovala za
pomoc smržické firmě. „Poškozeni
následkem výbuchu domu v Mostkovicích ze dne 22. září 2018
děkujeme iniciativě spolupracovníků
smržické a obřístevské pobočky
společnosti ARBOEKO za pomoc
a podporu. V nelehké situaci jsme to
moc ocenili,“ uvedli členové rodin bydlících v poškozených domech Benedikt Lučan a Petra Sekaninová

Pondělí 22. října 2018
www.vecernikpv.cz
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Slavnostní akt provázely úsměvy i přání hejtmana

PROSTĚJOV Dokonáno jest! Od pondělí 15. října už v Prostějově
oficiálně existuje nová radniční koalice ve složení: hnutí ANO
2011, PéVéčko, ODS a nezávislé osobnosti města Prostějova,
ČSSD. Jak Večerník jako první médium v republice předznamenal, lídři těchto politických subjektů podepsali dvě hodiny po poledni v zasedací místnosti radnice koaliční smlouvu. Slavnostní
akt provázely samé úsměvy, zástupci velké čtyřky deklarovali
úzkou a hlavně jednotnou spolupráci ve vedení města na příští
čtyři roky. Nově vzniklé koalici přijel osobně popřát hodně úspěchů i hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
PŮVODNÍ
reprotáž

pro Večerník
Michal
KADLEC
Na prostějovské radnici se minulé
pondělí dvě hodiny po poledni sešli
zástupci nově vytvořené koalice,
která povede místní magistrát až do
roku 2022. V komunálních volbách
vítězné hnutí ANO 2011 zastupovali
František Jura a Jiří Rozehnal, hnutí
PéVéčko Jan Krchňavý s Jiřím
Pospíšilem, za ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějov zasedli za
společný stůl Milada Sokolová, Jan
Zatloukal i Petr Sokol, za sociální
demokraty se k podpisu koaliční

smlouvy dostavili Alena Rašková,
Zdeněk Fišer a Pavel Holík.
„Vítám všechny zástupce nově vzniklé
koalice i hejtmana Olomouckého
kraje. Sešli jsme se tu, abychom
podepsali koaliční smlouvu, která
nás, pokud budeme na ustavujícím
zastupitelstvu skutečně zvoleni,
zavazuje ke vzájemné spolupráci.
Osobně předpokládám, že tato
koalice bude velmi dobře fungovat po
celé čtyři roky volebního období. To,
že máme na některé věci různé názory,
je normální i v běžném životě všech
partnerů, třeba i v manželstvích.
V žádném vztahu nefunguje shoda
stoprocentně. Pevně však věřím, že
i přes některé rozdílné názory žádné
větší neshody nebudou,“ pronesla
na úvod dosavadní primátorka

Statutárního města Prostějova Alena
Rašková (ČSSD).
Po tomto proslovu stále ještě
první ženy lídři jednotlivých čtyř
politických subjektů za cvakání
fotoaparátů novinářů a běžících
kamer televizních štábů slavnostně
podepsali koaliční smlouvu. Jakmile
se na dokumentu objevily všechny
potřebné parafy, dostal slovo
hejtman Olomouckého kraje. „Jsem
velice potěšen, že jste zde sestavili
stabilní koalici. Mým přáním je,
aby Olomoucký kraj se statutárním
městem Prostějov velice úzce
a významně spolupracoval, ostatně
jako tomu bylo doposud. Nová
prostějovská radniční koalice na mě
osobně působí velice kompaktně
a má dost hlasů na to, aby vydržela
celé volební období pohromadě.
Přeji vám všem, abyste dokázali
udržet velice dobrý trend, který
byl v Prostějově za poslední roky
nastaven, a prohlubovali i nadále
kvalitu života v tomto městě,“
pronesl hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk.
Diskusi při podpisu koaliční smlouvy
následně uzavřel nastávající primátor
Prostějova František Jura. Ještě

q  '$      (      '        $/'
   w  (_ w '
2x foto: Michal Kadlec

předtím ale novinářům potvrdil
nové složení Rady statutárního
města i obsazení postů náměstků.
Veškeré funkce a jména přednesl
přesně tak, jak je zveřejnil Večerník
už v předchozím vydání. „Sestavení
koalice netrvalo ani týden. Tím nechci
říct, že to bylo lehké a bez problémů.
Jsem ale velice rád, že jsme dospěli ke
shodě. A pokud nás ve všech funkcích
potvrdí zastupitelé na ustavujícím
jednání v úterý třicátého října,
vrhneme se společně okamžitě do
práce. Jen podepíši slova primátorky
Raškové i hejtmana Oklešťka, také
věřím ve stabilitu a jednotnost této
koalice po celé funkční období,“
prohlásil František Jura (ANO 2011),
budoucí první muž Prostějova.

Vzápětí zareagoval dle očekávání i na
přímou otázku novinářů a potvrdil,
že s hejtmanem již je dohodnutý na
svém odstoupení z funkce náměstka
hejtmana Olomouckého kraje.
„Náhradu už mám promyšlenou,
ale je to věc dalšího jednání,“ přidal
Ladislav Okleštěk.
EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
S NOVÝM PRIMÁTOREM
SI PŘEČTĚTE NA STRANĚ 14
„Za naši stranu mohu říci, že
jsme dosáhli maxima. Jsou tam
programové shody, nevidím problém
při případném schvalování různých
dohod. V rámci vyjednávání jsme
navýsost spokojeni. Kromě toho,
že nás všechny čtyři subjekty pojí
drtivá většina stejných názorů,

´sedli´ jsme si všichni i po lidské
stránce,“ usmíval se Jiří Pospíšil
(PéVéčko), který se po čtyřleté pauze
vrátí na pozici prvního náměstka
Statutárního města Prostějova,
de facto tedy druhého muže nové
radniční vlády. Tuto pozici zastával již
v období 2010 - 2014.
„Já se na koaliční spolupráci velmi
těším a věřím, že se i ve sporných
bodech dokážeme vždy dohodnout
ve prospěch občanů. Chtěla bych,
aby se změnilo chování opozice vůči
koalici,“ uvedla Milada Sokolová,
lídryně ODS a nezávislých osobností
města Prostějova.
Jednání prvního zastupitelstva
města Prostějova by se mělo
uskutečnit v úterý 30. října.
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První kroky
nové koalice

Hned z prvního jednání po podpisu koaliční smlouvy nového vedení
města Prostějova vzešlo rozhodnutí o zveřejňování odměn členům
dozorčích rad společností stoprocentně vlastněných městem.
V tuto chvíli jde o Domovní správu, s. r. o., Lesy města Prostějova, s. r. o.
a společnost Dřevo Prostějov, s. r. o. „Navíc, o zveřejňování odměn členů
dozorčích rad ve společnostech, jejichž vlastníkem není město Prostějov,
ale má zde majetkovou účast, budeme jednat s většinovými vlastníky těchto
firem,“ shodla se dosavadní primátorka Alena Rašková s budoucím prvním
mužem města Františkem Jurou a zástupci dalších politických stran. (red)
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Domovní správa, s. r. o.:
- Předseda dozorčí rady 9 500 Kč
- Člen dozorčí rady 8 000 Kč
Lesy města Prostějova, s. r. o.:
- Předseda dozorčí rady 9 500 Kč
- Člen dozorčí rady 8 000 Kč
Dřevo Prostějov, s. r. o.:
- Předseda dozorčí rady 0 Kč
- Člen dozorčí rady 0 Kč
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Zips bude pokraèovat

Hrdiboøice
Karel Černý bude zřejmě dál pokračovat jako starosta.
A to i přesto, že nejvíce hlasů velmi těsně získal jako spolu "  "
kandidát Ivo Novák. Všech sedm členů jediné kandidátky
Bohumil Kovařík i nadále zůstane starostou Hrdibořic.
je v zastupitelstvu.
Lídr jediné kandidátky dostal i nejvíce hlasů, do zastupiÈelechovice na Hané telstva se dostalo všech devět kandidátů.
stále Stawaritschová

Doloplazy

Kladky

Buková

Haèky

   

Klopotovice

Jedna kandidátka, devět uchazečů, devět zastupitelů, je<&  ;   &
den starosta. Pravděpodobně jím zůstane Marian Fiedler,
Ani v Klopotovicích nenastane změna. Současný starosta přestože o něco více hlasů získali Vladimír Svoboda i LuKolísek bez problémù
Starosta Ladislav Zajíček přenechal své místo na čele vítěz- Vladimír Bradík zůstane ve své funkci, získal nejvíce hlasů cie Pospíšilová.
Starosta Bukové Milan Kolísek dostal nejvíce hlasů a bude né kandidátky KDU-ČSL Jiřímu Vychodilovi, který nako- a jeho kandidátka většinu v zastupitelstvu, do něhož proMoøice
pokračovat. Jeho kandidátka získala čtyři mandáty a tím nec získal i nejvíce hlasů. Vypadá to, že v této malé obci se nikli ještě dva komunisté. Žádný z kandidátů hnutí ANO
Obruèa nezvítìzil, pøijde zmìna?
2011 v zastupitelstvu této obce neusedne.
i většinu v zastupitelstvu. Do něj pronikla také místosta- po vzájemné dohodě bude na postu starosty střídat.
rostka Helena Ježková.
Nejasná
situace
nastala
v
Mořicích.
Přestože
dlouholetý
Koválovice ■ $
Hluchov
starosta Jaroslav Knap již vyklidil pole a do zastupitelstva
Èehovice
uspìli všichni nekandidoval, starostovi Martinu Obručovi se nepodařilo
 - =
Smékal v klidu
Starosta Vladimír Dvorský sice získal nejvíce hlasů a jeho Devět kandidátů, devět zastupitelů, jedna kandidátka, je- ve volbách zvítězit, když jeho kandidátka získala pouze tři
Starosta Milan Smékal jasně obhájil svoji pozici a všech kandidátka nejvíce mandátů, přesto v zastupitelstvu vět- den stále stejný starosta. V Koválovicích-Osíčanech lidé zastupitele. První tah ve vyjednávání tak bude patřit lídrosedm členů jeho kandidátky jde do zastupitelstva, konku- šinu nezískal. Jeho pokračování se však jeví jako logické k volbám chodit skoro ani nemuseli. Josef Polášek tam vi „Volby pro Mořice“ Tomáši Pavelkovi. Ani on však nezískal v zastupitelstvu většinu...
bezpečně obhájil, když získal nejvíce hlasů.
řešení.
rence prostě nebyla.

Jiří Sedláček coby starosta Budětska končí. Nahradí jej
zřejmě Jiří Páleník, jehož kandidátka Společně pro obec
v konkurenci dalších čtyř kandidátek dokázala získat většinu.

do èela jde Páleník

Budìtska

Tady to bylo jasné. Sedm z devíti zastupitelů za SNK Březsko se dostalo do zastupitelstva, nejvíce hlasů získal starosta a lídr kandidátky Jiří Zajíček. Ten tak setrvá v křesle.

Jedlièka tìsnì obhájil

Laškov

Starosta Jaroslav Střelák dokázal sestavit kandidátku, která
bez problémů zvítězila. S počtem hlasů jej těsně předstihl jeho „dvojka“ Jaromír Vymazal. Jejich „Společně pro
Krumsín“ získalo bezpečnou většinu v zastupitelstvu, na
konkurenční KDU-ČSL zůstaly tři mandáty z devíti.

Støelák zùstává

Krumsín

 ("
#   (

W  

Starosta Ladislav Černý se v Ondraticích již rozhodl nekandidovat a tak se tam bude rozhodovat o novém bossovi. Pravděpodobně se jím stane Petr Kvapil, který v čele
jediné kandidátky získal nejvyšší počet hlasů.
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Elfmark vládne jako car

Kandidátka „Nezávislí“ vedená starostou Jaroslavem Krönerem zvítězila ve volbách ve Stražisku. Většinu však mít
nebude, v zastupitelstvu ji doplní ještě lidé z dalších dvou
V Rakové u Konice kandidovalo do zastupitelstva pouhých šest kandidátek. S některými z nich se stávající starosta, který
lidí. Všichni bez výjimky se tak do něj dostali. Ve vedení obce získal druhý nejvyšší počet hlasů, bude muset na spolupráusedne i stávající starosta Petr Hajkr stejně jako Marcela Hajkrová, ci určitě domluvit.
která dostala ze všech kandidátů nejméně hlasů. Naopak nejvíce
Suchdol
jich obdržel Josef Srovnal. Kdo však doplní potřebný počet?
Zahálková obhájila

| 

Šubíøov

radují se všichni

Tištín

Až na Hynka Kacetla se do sedmičlenného zastupitelstva
v Šubířově dostali všichni kandidáti. Platilo to i o stávajícím starostovi Jindřichu Ritterovi, který však dostal druhý
nejnižší počet hlasů. Naopak nejvíce jich posbíral lékař
Petr Kalčík.

|(   &' #(

Seloutky Devět kandidátů, devět zastupitelů a starostka Alena Wago zmìnu zájem nemají nerová s nejvyšším počtem hlasů. Víc není třeba k situaci
v Tištíně dodávat.
V Seloutkách sice do voleb šly dvě kandidátky, lidé však
Tvorovice
v drtivé většině hlasovali pouze pro jednu. Tu vedl oblíbený starosta František Kaprál, který dostal i nejvyšší počet
W     )
hlasů. „Změna pro Seloutky“ vedená Ivo Moštěkem získala v sedmičlenném zastupitelstvu jediný mandát.
Svoji pozici bez problémů obhájil starosta Jiří Petrovský
z Tvorovic. Lidé z „jeho“ kandidátky získali jasnou většinu
Skalka v zastupitelstvu, kde je doplní dvě ženy za KDU-ČSL. On
obec bude i nadále „krásnìjší“ sám pak získal nejvyšší počet hlasů.

Lidé z celkem tří kandidátek se ucházeli o přízeň voličů v Rozstání. Zvítězila tam kandidátka „Společně
pro Rozstání a Baldovec“, kterou do voleb vedla Dana
Hudcová. Ta by mohla za jistých okolností v čele obce
nahradit Jiřího Szymszu, který s kandidátkou ČSSD
skončil druhý. Ani jeden z těchto subjektů však nemá
většinu, do devítičlenného zastupitelstva se totiž dostalo také KDU-ČSL se dvěma mandáty. Ty se mohou
ukázat jako rozhodující.

budou mít starostku?

| 

Mikulka je nejoblíbenìjší

Jitka Zahálková bude pokračovat coby starostka Suchdola. Její kandidátka „Nezávislých“ má v zastupitelstvu
V Rakůvce do sedmičlenného zastupitelstva kandidovalo je- většinu, doplní ji ještě KDU-ČSL a ČSSD, které získaly
denáct lidí. Nejvíce hlasů z nich dostal stávající starosta Josef shodně po dvou mandátech. Samotná starostka pak měla
Mikulka, který tak bude na svém postu pokračovat i nadále. druhý nejvyšší počet hlasů, předběhl ji pouze František
Fiedler.

|

nouze o zastupitele

  |(    

Prostìjovièky

Jedenáct kandidátů se ucházelo o sedm zastupitelských
křesel v Polomí. Uspěl i starosta Stanislav Pišťák, víc hlasů
jako on získal už jen Leoš Pišťák.

Přestože šance, že se dovoláte starostce Bronislavě Krénarové se limitně blíží nule, tato nedostižná žena s velkým přehledem dovedla svoji kandidátku k jasnému
vítězství ve volbách v Protivanově. Na další dvě kandidátky zůstala v jedenáctičlenném zastupitelstvu pouze
dvě místa.

&

W #(   (  &  (=

Vincencov

Jednoznačně nejvyšší počet hlasů získala ve volbách starostka Jana Rozsívalová, která s největší pravděpodobností obhájí svůj post. „Její“ KDU-ČSL zároveň získalo tři ze
sedmi mandátů v zastupitelstvu. V tom zasednou i dva lidé
z kandidátky Pro Vícov a dva z ANO 2011.

|       

Vícov

Kandidátka „Společně pro obec“ vedená starostou Eduardem Novotným jasně zvítězila ve volbách ve Víceměřicích. On sám dostal nejvyšší počet hlasů. Spolupracovat
bude muset s lidmi z dalších tří kandidátek, kteří rovněž
v zastupitelstvu usednou.

lidé nejeví zájem

Srbce

DOKONČENÍ
NA STRANĚ 17
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Známá advokátka a autorka knižních detektivek Jarmila
Pospíšilová se rozhodla již nepokračovat ve funkci starostky Vincencova. Ve funkci ji zřejmě nahradí dosavadní
místostarostka Renáta Čechová, která vedla kandidátku
Jestli chcete být zastupitelem, přestěhujte se do Srbců! SNK Šance pro Dvorek, jež získala pět zastupitelů. Další
V malé obci poblíž dálnice D1 kandidovalo do zastupitel- dva budou z KDU-ČSL.
stva pouhých pět lidí. Méně jich už být nemohlo. Všichni
samozřejmě uspěli. Zároveň tam byla bezkonkurenčně
nejnižší volební účast v rámci celého regionu. Starostkou
pravděpodobně zůstane Jana Přecechtělová. Kdo jiný by
to tam také dělal...

Dlouholetá starostka Smržic Hana Lebedová se rozhodla už
neobhajovat svoji funkci. Post jedničky na vítězné kandidátce ODS přenechala Jiřímu Přikrylovi, který získal i nejvyšší
počet hlasů. Ani Lebedová však v zastupitelstvu chybět nebude. ODS coby jednoznačný vítěz voleb však nebude mít
v zastupitelstvu většinu, a proto se bude muset spojit minimálně se Sokolskou jednotou (2 mandáty), ANO 2011
(2 mandáty) či Veronikou Přikrylovou z KDU-ČSL.
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Vránova „Pro Pivín krásnější“ má dva, stejně tak KDU- Ve Slatinkách dojde zřejmě ke střídání na postu starosty.
-ČSL. V zastupitelstvu též usedne nestraník František Volby tam totiž jasně ovládla kandidátka „Rovně“ vedená
Sedlák.
Monikou Prokopovou, která získala většinu v sedmičlenzastupitelstvu. Dlouholetý starosta Jaromír Crha se
Polomí ném
do zastupitelstva sice dostal, ze zvolených politiků však
#  W(#$ obdržel druhý nejnižší počet hlasů.

Hovorná Zdeňka Růžičková, která je známá i jako správkyně facebookové skupiny Prostějov Bez Cenzury, obhájí
post starostky v Prostějovičkách. Její kandidátka získala
Něco takového se jinde nevidí. Milan Elfmark by mohl být vy- těsnou většinu hlasů, samotnou ženu o jediný hlas porazil
hlášen jedním z nejoblíbenějších starostů regionu. Nejenže jeho pouze její soukmenovec Pavel Kožnárek.
kandidátka v poměrně velké obci o patnácti zastupitelích neměla
Protivanov
konkurenci, on sám získal jednoznačně nejvyšší počet hlasů.
Krénarová bez problémù

#$

Bokùvka by mìl pokraèovat

Stínava

Pavlína Menšíková bude pravděpodobně nadále starostkou ve Stařechovicích. Získala druhý nejvyšší počet hlasů,
předstihl ji pouze Radim Vaněk. V obci mohli lidé vybírat
z jediné kandidátky. František Vyhlídal, který kandidoval
samostatně, se do zastupitelstva nedostal.

Menšíková asi zùstane

na starostu mají štìstí Celkem jednoduché to měli ve Stínavě, kde do pětičlenného zastupitelstva kandidovalo šest lidí. Bezpečně se do
Tady nikdo ani nic jiného nečekal! Kdo měl tu čest s ním něj dostal i starosta Pavel Bokůvka, nejvíce hlasů získala
jednat, může potvrdit, že Jiří Porteš patří k nejlepším sta- Helena Frýdová.
rostům v regionu. Jeho kandidátka nazvaná prostě „Ptení“
(
získala v zastupitelstvu většinu, doplní ji ještě „Ptení beze
slibů“ (3 mandáty) a KDU-ČSL (2 mandáty).
tady je Krönerovo

Ptení
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Urèice
Kandidátka „Za obec krásnější“ vedená současným starostou obsadí šest ze sedmi zastupitelských křesel ve Skalce.
% #     &
Přestože Antonín Frgal nezískal nejvyšší počet hlasů, vše
nasvědčuje tomu, že bude ve své práci pokračovat i nadále. „Návrat zdravého rozumu“ do Určic se bývalému starostovi Vlastimilu Konšelovi nevydařil zcela podle jeho předSkøípov stav. Není však vyloučeno, že se díky slušnému výsledku
„rybáø“ Kadlec obhájil dostane do užšího vedení obce. Jeho kandidátka totiž
čtyři zastupitele. Vítězem je současný starosta Petr
Pivín Starosta a zřejmě i vášnivý rybář Miroslav Kadlec, který do získala
Kouřil a jeho „Určice 2018“ se šesti mandáty. „Občané pro
Vránu asi vystøídá Štìtaø voleb vedl SNK „Petrova cechu“ dostal nejvíce hlasů ve vol- Určice“ vedené místostarostou Marií Slezákovou získali
bách ve Skřípově. Většinu v zastupitelstvu však nezískal, po pouze dva mandáty, stejně jako Určice pro život. Celé sloSoučasný místostarosta Kamil Štětař s největší prav- dvou zastupitelích totiž mají ještě další dvě kandidátky.
žení doplní ještě Jiřina Klemešová.
děpodobností nahradí v čele Pivína současného starostu Jana Vránu, který již dosáhl důchodového věku.
Slatinky
Vícemìøice
Štětařova kandidátka „Pivín 2018-2022“ získala čtyři
Crha asi skonèí
      &  & 
mandáty v zastupitelstvu a on sám nejvyšší počet hlasů.

Pavlovice u Kojetína
Starosta Vlastimil Michlíček a jeho kandidátka s přehledem zvítězili. V patnáctičlenném zastupitelstvu pro sebe
klid po bouøích
uzmuli devět křesel, KDU-ČSL dvě a hnutí Občané Nezamyslicím čtyři.
Kde jsou ty časy, kdy se v Pavlovicích u Kojetína hádali
jako koně a bývalá starostka Marcela Soviarová rozesílala
Niva jedno udání za druhým? Starosta Milan Lešikar nyní může
co bude dál? vést obec v relativním klidu, záda mu v devítičlenném zastupitelstvu kryje i jeho dcera Linda. Konkurenční kandiV Nivě se do zastupitelstva nedostali pouze dva kandidáti dátku již nikdo neskládal.
z devíti. Starostka Marta Servusová sice na jediné kandiPìnèín
dátce byla na druhém místě, získala však nejvyšší počet
hlasů. Otázkou je, zda nehodlá v rámci předvolební dohoPopeláø zùstane starostou
dy přenechat své místo „jedničce“ Pavlu Boudovi.
SNK Pěnčín v čele s oblíbeným starostou Ladislavem Po& (" pelářem bude mít jasnou většinu v zastupitelstvu, kam se
obec „vlídnìjší“ nebude ještě dostali dva členové KDU-ČSL.

Starosta Rostislav Němec dokázal sestavit kandidátku, která
bezpečně zvítězila. Do zastupitelstva však pronikl s odřenýma
ušima jako poslední. Nicméně jeho konkurenti z kandidátky
František Šustr i nadále zůstane starostou Lipové. Jeho „Za vlídnější Obědkovice“ u občanů neuspěli a získali jen dva
dál s Hofmanem kandidátka Společně pro občany jasně získala v zastupitel- mandáty ze sedmi. Nejvíce hlasů získala Soňa Hanáková.
Starosta Kladek Josef Hofman to měl celkem jednodu- stvu většinu. On sám dostal druhý nejvyšší počet hlasů.
 (
ché. Do voleb jako lídr vedl jedinou kandidátku „Pro
Ludmírov
Lukeš s pøehledem
budoucnost Kladek“, konkurence chyběla. Nakonec ve
lídøi neuspìli
volbách dostal až čtvrtý nejvyšší počet hlasů, nejlépe boZcela bez problémů obhájil svůj post starosta v Ohrozimi
doval Jiří Křeček známý i díky provozování tamního Ski
Pozoruhodný a velmi těsný výsledek hlásí v Ludmírově. Michal Lukeš, který získal ze všech kandidátů jednoznačDøevnovice areálu.
Stávající starostce Janě Grézlové tam ovšem volby vůbec ně nejvyšší počet hlasů a jeho kandidátky v zastupitelstvu
suverénní Charvátová
jasnou většinu. Doplní ji pouze dva další zastupitelé z kannevyšly.
Nejenže
její
kandidátka
prohrála,
ona
sama
se
do
Klenovice na Hané
vedení obce dostala jen „s odřenýma ušima“, když obdrže- didátek „Společně“ a „Alternativa Ohrozim 2018“.
Bohumila Charvátová získala nejvíce hlasů v Dřevnovicích,
   &    &
la druhý nejnižší počet hlasů ze všech zastupitelů. Vypadá
všech sedm členů její kandidátky bude v zastupitelstvu.
" 
Stanislav Cetkovský pohodlně obhájil post starosty v Kle- to, že by ji ve funkci mohl nahradit lídr konkurenční kandiDzbel novicích, když jeho kandidátka v konkurenci dalších dvou dátky Jan Kuchař, ale ani on právě „nezářil“. Nejvíce hlasů
chtìjí Bílého
získala Dagmar Spáčilová.
nic jiného ani neèekali získala většinu šesti mandátů a on nejvyšší počet hlasů.
V Ochozu byla jediná kandidátka, z deseti adeptů jich
Hned čtyři zastupitelé zasednou ze „S vámi pro obec“ s JuMalé Hradisko uspělo sedm. Jak se sluší a patří, nejvyšší počet hlasů získal
Dzbel si nelze představit bez její akční starostky Jany Ko- lií Kocourkovou v čele.
slaví všichni i Fiedler starosta Martin Bílý, který tak bude zřejmě pokračovat.
nečné, která svůj post bez problémů obhájila.

Starosta a lídr jediné kandidátky Milan Marek z Drahan
získal o pouhé tři hlasy méně než Petr Mikita. Pravděpodobně se však změna na postu nejvyššího muže konat nebude.

Marek bez vìtší konkurence

Drahany

Padesát hlasů rozhodlo o tom, že zde zvítězila kandidátka KSČM a nezávislých, starostou tak zůstane Ladislav
Sypko.
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Právník a starosta Radek Rozmánek zvítězil se svojí
- ("
kandidátkou „Pokračujeme ve změnách“. Většinu v sedmičlenném zastupitelstvu však nezískal, v počtu hlasů
 &  &   
jej pak předčil jeho kolega Tomáš Gregor. Bude-li tedy
Rozmánekchtítinadálebýtstarostou,čekajíjejvyjednávání. Jaroslav Studený obhájil post starosty. Jeho kandidátka
Dva mandáty získalo Společně pro Brodek, po jednom „Za Držovice“ získala většinu v sedmičlenném zastupiKDU-ČSL a SPD.
telstvu a on sám nejvíce hlasů. Bývalá starostka Blanka
Kolečkářová už v minulosti na post členky zastupitelstva
Bøezsko rezignovala a ve volbách vůbec nekandidovala.
Zajíèek zùstává

Budou pokraèovat ve zmìnách?

Brodek u Prostìjova

Radomír Novák zůstane ve funkci i další čtyři roky. Jeho
SNK obce Brodek u Konice bude mít v zastupitelstvu jasnou většinu. Tři zastupitelé získala KDU-ČSL.

Novák obhájil

Brodek u Konice

Roman Jedlička sice získal druhý nejvyšší počet hlasů,
jeho kandidátka Sdružení přátel Bohuslavic ovšem drtivě
zvítězila. Někdejší starosta tak svůj post zřejmě uhájí.

Foto: Martin Zaoral

Otaslavice se letos do povědomí celého regionu dostaly
zejména otevřením moderního biotopového koupaliště.
Jejich stávající starosta Marek Hýbl se těší nebývalé oblibě, když získal jednoznačně nejvyšší počet hlasů. Jeho
kandidátka sice většinu v devítičlenném zastupitelstvu
mít nebude, on sám má však hodně dobrou vyjednávací pozici a byl by div, pokud by svůj post neobhájil. Dva
Myslejovice zastupitele získalo hnutí „Myslet na budoucnost“ a po
souboj do posledního hlasu jednom ANO 2011, KDU-ČSL a Společně pro Otaslavice. Neuspěly SPD-Tomio Okamura a seskupení „Za
Dvě kandidátky se utkaly o patnáct míst (!) ve vedení My- Otaslavice“.
slejovic. A výsledek byl nejtěsnější možný. Většinu osmi
( 
mandátů nakonec získala kandidátka vedená stávající starostkou Annou Ondrouchovou. Ačkoliv ona sama nejvíce
Koláø to asi ustojí
hlasů nezískala, vše nasvědčuje tomu, že bude v čele obce
i nadále pokračovat.
Devět nestraníků kandidovalo a sedm se jich dostalo do
zastupitelstva v Otinovsi. Nejvíce hlasů získal Petr Fajstl.
Nezamyslice Přestože starosta Petr Kolář získal o patnáct hlasů méně,
 +("  stále má solidní šanci, že bude i nadále pokračovat.

Tady výsledky mluví naprosto jasně. Starosta Jaroslav Peška se v Mostkovicích těší všeobecné oblibě a tak může dál
pokračovat v započaté práci. Jeho kandidátka získala osm
mandátů, zatímco další tři pouze po jednom. On sám
s přehledem zvítězil i v počtu hlasů, do zastupitelstva se
dostala i jeho dcera Petra.

Pešku si oblíbili

"      $
Zástupci neuvěřitelných šesti kandidátek(!) usednou v zastupitelstvu Kralic na Hané. Do něj pronikli i stávající starosta Petr Neoral (ANO 2011) či známá propagátorka zumby
Veronika Petrželová (ANO 2011). Nejvíce hlasů však bezkonkurenčně získal nadšenec Radim Maleček (Koalice pro
Kralice), který v okolí městyse vysadil sám či s podporou
dalších lidí již přes tisíc stromů. Usedne do křesla starosty?

Mostkovice

Kralice na Hané

q    $: $   '!           

Napínavé byly volby v Laškově. Starosta Ladislav Jedlička
však nakonec dokázal získat nejvíce hlasů a dovést svoji
kandidátku „Laškov 2018-2022“ k těsnému vítězství nad
Starosta Ivaně Petr Cetkovský, známý návštěvníkům KDU-ČSL vedenou Pavlem Spáčilem.
oblíbeného Indiánského odpoledne jako „Náčelník“,
Lešany
bude pokračovat i nadále. Jeho kandidátka bude mít
#   w 
v zastupitelstvu většinu, on sám získal jednoznačně
nejvíce hlasů.
V Lešanech do sedmičlenného zastupitelstva kandidovaJesenec lo devět lidí. Pouze dva z nich tedy nebyli zvoleni. Jedním
z nich je k velkému překvapení současný starosta Stanislav
starosta se nedostal Faltýnek. Nejvíce hlasů tam získala někdejší starostka
Dosavadní první muž Jan Kvapil nebyl zvolen do zastu- Vladislava Bábková, která v minulosti opakovaně prohlapitelstva Jesence a končí. Očividně to bylo i jeho přání, šovala, že o roli starostky nestojí a v minulých volbách do
protože se nechal zapsat až na úplný chvost vítězné kandi- zastupitelstva dokonce ani nebyla zvolena. Jak se situace
dátky Jesenec 2018 a jako jediný z ní nebyl do sedmičlen- vyvine, není z výsledků zřejmé...
ného zastupitelstva zvolen. Nahradí jej Dominik Bečvář.
Lipová
Konkurenční „Vaše volba“ získala jediný mandát.
Šustr obhájil

Hrubèice
uspìli všichni
Jarmila Stawaritschová bude i nadále starostkou. Její kanMlateèek obhájil
Na rozdíl od situace před čtyřmi lety tentokrát nebylo co didátka získala v zastupitelstvu jasnou většinu, ona sama
řešit. Všech devět kandidátů se na listině Občané pro obec obdržela nejvíce hlasů, což je důkazem její velké oblíbe- Navzdory velké konkurenci tří kandidátních listin dokázali starosta Milan Mlateček a jeho kandidátka získat většinu
dostalo do zastupitelstva. Starostou tak zůstane lídr Miro- nosti.
v zastupitelstvu Hrubčic. Zároveň získal nejvyšší počet
slav Hochvald.
Dìtkovice hlasů. Zde se tedy nic měnit nebude.
Biskupice
 
Hruška
zabalí to starostka?
Josef Hýbl bude i nadále starostou Dětkovic. Konkurenč '"   &***
Nejvíce hlasů sice získala starostka Dana Stodolová, ta však ní „Občané pro Dětkovice“ získali v zastupitelstvu jediný
Naprosto nejasná situace je v Hrušce. Stávající starosta Dašla do voleb až jako čtvrtá na kandidátce, kterou vedl mís- mandát.
vid Barnet se do zastupitelstva sice dostal, nejvyšší počet
tostarosta Jiří Dočkal. To by naznačovalo, že už svůj post
Dobrochov hlasů však získala kandidátka Hruška pro občany v čele
obhajovat nechce. Druhá kandidátka nesla jediné jméno:
Martina Krestýnová. Do zastupitelstva se nedostala.
 '&  %' s Janem Vojtkem, nejvíce hlasů pak dostal Jiří Janáček
z hnutí Za Hrušku 2018. To si pak vyberte...
Bousín Miloslav Kříž z KDU-ČSL dostal nejvíce hlasů a bez proHvozd
Nová „komunistická“ starostka blémů tudíž obhájí post starosty. Další dvě kandidátky budou mít v zastupitelstvu po jediném mandátu.
Šmíd bude hledat spojence
Velké změny se chystají v Bousíně. Starostka Veronika
Dobromilice Ve Hvozdě získala nejvíce hlasů KDU-ČSL v čele se souRůžičková kandidující za KDU-ČSL se do zastupitelstva
vůbec neprobojovala! Většinu ve vedení obce nyní budou
naprostá rozdrobenost časným starostem Josefem Šmídem, který získal i nejvíce
hlasů. Bude však muset hledat spojence, většinu v zastupimít nově komunisté, starostkou se stane zřejmě Lenka
Šmehlíková.
Tohle může dopadnout všelijak. Do zastupitelstva se do- telstvu totiž nemá.
stali zástupci hned šesti kandidátek! Nejvíc hlasů obdrželo
Ivaò
Bohuslavice Sdružení nezávislých kandidátů v čele s Josefem Prusev èele zùstane „Náèelník“
:& (  &  novským. Starosta Pavel Drnovský již nekandidoval.

Bílovice ■ Lutotín

Pro dlouholetého starostu Bedihoště Jiřího Zipse dopadly
volby na výbornou. V devítičlenném zastupitelstvu získala
jeho kandidátka většinu, a sice pět mandátů. On sám pak
obdržel jednoznačně nejvíce hlasů. Komunisté, za které
Zips v minulosti kandidoval, mají jediný mandát stejně
jako KDU-ČSL. Dva získala ODS.

Hradèany ■ Kobeøice

Milan Kiebel (KDU-ČSL) známý mimo jiné svojí nápadSvoboda to zabalil
nou podobou s malířem Josefem Mánesem obhájil bez
problémů post starosty v Čechách pod Kosířem. Nejenže Revoluci zažily Hradčany-Kobeřice. Tamní starosta Karel
dostal nejvíce hlasů, navíc jeho kandidátka získala většinu Svoboda se rozhodl po aféře s prodejem pozemku na soukromou střelnici rezignovat. Kdo nastoupí na jeho místo,
v zastupitelstvu.
není jasné. Do devítičlenného zastupitelstva pronikly záÈelèice stupci tří kandidátek, žádná nemá většinu. Nejvíce hlasů
 (  obdržela veterinářka Zuzana Weinlichová.

Kiebel to zvládl

V obci, kde se v minulosti volby musely několikrát opakovat, jasně zvítězil stávající starosta Miroslav Grulich se svojí kandidátkou. Změna pro Alojzov i kandidátka Za životní
prostředí u voličů neuspěly.

Èechy pod Kosíøem

Alojzov

zmìnu nechtìjí

Na uvolněné místo starosty po Ladislavu Štaffovi si mohou
stále brousit minimálně dva zájemci. Nejlepší vyjednávací
pozici má Iveta Pořízková - lídryně kandidátky „Pro lepší Přemyslovice“, která ve volbách zvítězila. Jenže podporu bude
zřejmě muset hledat napříč celým zastupitelstvím, kam se dostali zástupci hned čtyř různých kandidátek. Pokud neuspěje,
druhým na řadě by zřejmě byl Oldřich Pajchl z Nezávislých.

Kdo po Štaffovi?

kdo nahradí Svobodu?

Stávající starosta Horní Štěpánova Vladimír Svoboda
tentokrát do voleb vůbec nekandidoval. Pravděpodobně
jej nahradí Vladimír Mazal, lídr vítězné kandidátky „Za
stabilitu a další rozvoj obce“, která v patnáctičlenném(!)
zastupitelstvu získala devět mandátů. Nejvíce hlasů těsně
získala „dvojka“ této kandidátky Josef Zemánek.

Pøemyslovice

Horní Štìpánov
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komunální volby 2018

PROSTĚJOVSKO Žádná velká revoluce v městech či na úrovni městysů a obcích regionu
se nekoná. Tak by se daly obecně shrnout výsledky komunálních voleb na Prostějovsku.
Drtivá většina starostů obhájila, pokud ne, tak se o to povětšinou aktéři ani nesnažili.
Večerník navazuje na sumář konečných výsledků, který jsme zveřejnili bezprostředně po
volebním víkendu v předminulém čísle, následující sondou. Povolební vyjednání budeme pochopitelně sledovat a průběžně vás informovat.
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rozhovor Večerníku
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František Jura nejen o vyčištěném hnutí a osmnáct let starém proroctví...

PROSTĚJOV Poprvé promluvil jako první muž města. Tento
bezprostřední rozhovor vznikl
jen pár desítek minut po podpisu
nové radniční koaliční smlouvy,
kdy bylo stvrzeno, že František
Jura (na snímku) nepovede „jen“
druholigový fotbalový klub, ale
také celý magistrát. S budoucím
primátorem Statutárního města
Prostějova si Večerník povídal
nejen o politice, ale také sportu
a hlavně o běžném životě. Během rozhovoru nás zaujalo hned
několik pasáží. Hlavně to, že už
před dlouhými osmnácti roky
sdělil své manželce, jak jednou
bude starostou...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala
Michal
KADLEC
yy Spadl vám po podpisu koaliční
smlouvy alespoň malý kamínek ze
srdce?
„To asi zřejmě ano. Ale mám bohaté
zkušenosti z vrcholového fotbalu, do
kterého jsem před deseti lety vletěl
také rovnýma nohama a bez velkých
zkušeností. Najednou jsem měl v kabině reprezentanty a ligové legendy. Naučil jsem se ale pracovat pod stresem,
což se mi teď za pár let v politice opravdu hodí. Také při sestavování nové
radniční koalice jsem byl pod velkým
tlakem. Nebylo to tak, že bych vyjednávání nezvládal, to vůbec ne, naopak.
Teď jsem přesvědčen o tom, že se mi
a mým kolegům podařilo dohodnout
tu správnou koalici. A přiznávám, že
konečným podpisem pod smlouvu
se mi hodně ulevilo.“
yy Ale teď se nabalí další
a další povinnosti,
některé taky

opravdu stresové. Například
už na ustavujícím
zastupitelstvu...
„To určitě, ale podobně
náročné situace nastávají i ve sportu a v každém profesním životě.
Přiznám se, že určitou
míru stresu považuji za
zdravou a pozitivní. Donutí mě plně se na věc
soustředit a vydat ze sebe
to nejlepší. Ale samozřejmě všechno musí mít své
hranice.“

yy Drtivá většina lidí má však ráda
klid a pohodu. Vy tedy přesný
opak?
„Tak bych to úplně neřekl. Myslím,
že v mém životě mají místo obě polohy. Jako každý jsem rád se svými
blízkými a užívám si rodinnou pohodu, ale v práci jsem zvyklý zvládat obtížné situace. Například když
jsem před lety nastoupil do vedení
Vazební věznice v Olomouci, byla to
pro mě obrovská škola. Musel jsem
neustále dokazovat, že ve své funkci,
do které jsem šel taktéž bez zkušeností přímo z Justiční stráže Okresního soudu v Prostějově, prostě
obstojím a mám na ni. Ze dne na

den jsem byl jmenován do hodnosti
majora a měl jsem na starost všech
tři sta padesát příslušníků věznice.
A všechno muselo sedět ´tip ťop´
jako na vojně. Vydržel jsem u toho
šest let a nemůžu si na nic stěžovat.
Tím jsem chtěl jen říct, že i na radnici počítám se stresem a tlakem.
Ale věřte mi nebo ne, těším se na to.
Beru to jako další životní výzvu. Že
bych ale přímo vyhledával nějaký
psychický nápor, to zase ne! Ale už
uznávaný fotbalový trenér Tomáš
Pospíchal vždycky říkával, že když
je v kabině mezi hráči dlouho klid,
je potřeba to pošťouchnout, aby se
něco začalo dít. Držím se tedy hesla,

yy Byl jste strážníkem Městské policie Prostějov, pak členem Justiční
stráže na Okresním soudě v Prostějově a šest let jste působil ve vedení Vazební věznice v Olomouci.
Co se ve vás pohnulo, že jste se dal
na politiku?
„Nevím, jestli to mám vůbec říkat, ale
manželka mi to právě v těchto dnech
neustále připomíná... (smích) Tak ať
je to venku...
yy Povídejte.
„Ještě když jsem pracoval u městské
policie, tak jsem zhruba před nějakými osmnácti lety manželce řekl, že
v Prostějově budu dělat vrcholový
fotbal a jednou tady budu starostou!

Přál bych si aspoň na malou chvíli vidět své
nejbližší, kteří mne v životě nejvíce ovlivnili.
Byli to samozřejmě moji rodiče, pak můj tchán
Zdeněk Hošťálek a taky Petr Langr. Především
máma s tátou mi nejvíc drželi palce a teď bych
jim chtěl povědět, co všechno se mi povedlo....

že s napětím rostou výkony. A mně osobně se v krizových situacích zatím vždycky dařilo.“
(úsměv)
yy Kromě toho, že se brzy stanete
oficiálně prostějovským primátorem, tak jste pořád ještě náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje, navíc i předsedou
fotbalového 1.SK Prostějov. Už jste sice prohlásil,
že na krajskou pozici
rezignujete, ale pořád
jsou zde dvě důležité
funkce. Jak to půjde
skloubit?
„Moje slovo samozřejmě platí, funkce náměstka hejtmana se
vzdám. A pokud jde
o funkci předsedy
fotbalového klubu,
dívám se na celou
věc takto. Když
jsem tady před deseti lety začínal,
společně s bohužel již zesnulým
Petrem Langrem
jsme si postupem
času vytvořili
perfektní tým
lidí, který pracuje velice dobře
a vlastně celý
klub udržuje
na velice kvalitní úrovni.
A já se na něj
mohu stoprocentně spolehnout. Jsem sice
na stadionu každý
den, ale stačí mi
jen hodina nebo dvě,
abych se s týmem spolupracovníků sešel a vyslechl si
vše podstatné, co se stalo či co
je ještě potřeba zařídit. Občas
zůstane něco na mně, ale celkově
řečeno už chod celého druholigového klubu i mládeže není jenom o mně. Tím chci říct, že teď
bude pro mě prioritou práce na
radnici v pozici primátora a funkci
v 1.SK Prostějov si ponechám spíše
  
jako relax.“

A není to o tom, že bych to někde
vykřikoval. Měl jsem to v sobě, mě
politika vždycky zajímala a zajímá, už
tenkrát jsem prostě měl takovou svoji
vizi. Stojí za tím ale spousta práce, začal jsem studovat, hlavně pak prostě
a jednoduše pracovat. Tohle říkám
svým dětem: ´Pokud něco děláte,
dělejte to pořádně, potom něco můžete dokázat´. Musí být za vámi něco
vidět. Opačně to nefunguje. A teď se
mi to prostě vyplnilo.“
yy Vaše současné pracovní vytížení musí být hodně velkým náporem i pro rodinu. Jak to snáší?
„Mám prostě štěstí na rodinné zázemí. Se svojí současnou manželkou
jsem už devatenáct let a vychovali
jsme spolu pět dětí. Všichni mě za
každých okolností podporují, což
mě samého enormně nabíjí energií.
A dokonce si myslím, že moji politickou činnost a mnohdy i fotbalovou prožívaly manželka i děti často
více než já. Všichni sledovali celou
moji předvolební kampaň, pak se
nervovali u průběžně zveřejňovaných výsledků voleb. Dříve moji rodinu politika zas až tak nezajímala, až
v posledních dvou třech letech se do
ní všichni úplně ponořili. A jsou mi
opravdu největší oporou.“
yy Nikdy jste tedy od manželky či
děti neslyšel, abyste do toho nešel?
„Manželka mě skutečně podporuje ve všem, ale na spoustu věcí má
samozřejmě svůj názor. A jistě jsem
jí v životě udělal větší radost jinými věcmi než rozhodnutím dát se
na politiku. U dětí je to zase jinak,
ty mi přejí, abych něco dokázal. Ve
fotbale i politice. Ale co je pravda,
a to mi tu a tam vyčte každý z mých
nejbližších, že jsem s nimi hrozně
málo doma. Snažíme se alespoň některý víkend s nimi odjet na chatu,
ovšem jen tehdy kdy s eskáčkem
nehrajeme nějaký zápas. A to je fakt
jen párkrát v roce. Souhlasím, že to
se mnou mají manželka a děti skutečně těžké.“ (pousměje se)
yy Dokážete si vůbec rozdělit svůj
čas? Mám na mysli „rozporcovat“
si rozumně politiku, fotbal a rodinu. Jde to vůbec?
„Teď už se o to opravdu pokouším
a vím, že si musím udělat daleko větší čas pro rodinu. Byly ale doby, kdy
jsem navštěvoval i všechny zápasy
mládežnických celků a kromě své
práce třeba ve vazební věznici jsem
ještě trávil čas až do pozdního večera
na stadionu. To už teď nejde. Takže

i když se stanu primátorem, tak prostě
daleko více víkendů musím věnovat
rodině.“
yy Když jste se před lety dal na politiku, proč právě ANO 2011?
„Mé politické začátky byly jiné. Nemám problém přiznat, že jsem byl
dlouhá léta voličem Občanské demokratické strany. A to byly doma
vždycky velké souboje, protože můj
tchán byl zarytý komunista! Manželka mi vždycky říkala, že ty debaty
s tchánem nemůžu vyhrát... Strašně
rád na to ale vzpomínám, protože to
bylo vždycky spíše takové pošťuchování. A můj přechod k ANO 2011?
To bylo velice spontánní, po vzniku
tohoto hnutí se mi zalíbily jeho priority a měl jsem také blízko k lidem,
kteří se stali jeho členy.“
yy Znáte osobně Andreje Babiše?
„Už jsme se spolu několikrát potkali,
i když většinou jen velmi krátce. Řekl
bych to asi tak, že já samozřejmě vím,
kdo je Andrej Babiš a současný premiér ví, kdo jsem já.“ (úsměv)
yy Za hnutí ANO 2011 jste se dostal do prostějovského zastupitelstva už před čtyřmi lety, ale toto
volební období se vám moc nepovedlo...
„To je pravda, hodně brzy vystoupili
z hnutí hned tři ze šesti zvolených
zastupitelů. Rozbroje mezi námi
začaly vlastně již při povolebním
vyjednávání v roce 2014, kdy jsme
se právě kvůli těm třem dotyčným
(Naiclerová, Švec, Filouš - pozn. red.)
podle mého názoru zcela nesmyslně
zbavili možnosti jít už tehdy do radniční koalice. Vrcholem všeho bylo
obvinění náměstkyně Hemerkové
z dotačního podvodu v případě rekonstrukce školy na Husově náměstí, které padlo z jejich úst a přitom
vycházelo ze zcela vymyšlených věcí,
se kterými jsme my ostatní tři zastupitelé nechtěli mít nic společného.
Nesnáším, když někdo lže a k tomu
všemu ještě veřejně. To byl poslední
hřebík, proč se jejich odchod z hnutí
řešil i na celostátní úrovni...“
yy Teď ale ANO 2011 v Prostějově
volby vyhrálo. Takže už je pohoda
i uvnitř?
„Myslím si, že ano. (úsměv) Hnutí
jsme vyčistili od podobných lidí, což
nebylo jednoduché. Dodnes existují třeba různé názory, ale v naprosté
pohodě si vždy a všechno vyříkáme
tak, abychom nakonec opravdu táhli
za jeden provaz.“
yy Ve své předvolební kampani

jste sliboval, že se zasadíte o obnovu stadionu ve Sportovní ulici. Jak
je to reálné?
„U prostějovského fotbalu jsem už
dvacet let. Když tenkrát zkrachoval
SK LeRK a my jsme se s mládeží museli stěhovat na dnešní hřiště v ulici
Za Místním nádražím, řekl jsem už
tehdy, že se do Sportovní ulice stejně
jednou vrátíme a budeme tam hrát
ligu! A to jsme vůbec nedisponovali
mužským týmem, teprve až za pár
let jsme s mužstvem začínali znovu
od čtvrté třídy okresního přeboru.
Tenkrát si ze mě dělali všichni srandu, ale ne ti, kteří mě znají dobře. Jen
málo lidí ví, že zbožňuji výzvy a jdu
za nimi jako buldok. No, a píše se
rok 2018. A jak jsem daleko od svého předsevzetí? Já věřím, že hodně
blízko...“
yy Jak moc blízko?
„Už jsem na téma rekonstrukce stadionu ve Sportovní ulici hovořil s premiérem Babišem i některými kompetentními ministry. Nebude to vůbec
jednoduché, to je jasné. Jako město
musíme sehnat sdružené prostředky
z magistrátu, kraje, státu i Evropské unie.
Nyní je ale tak dobrá cesta k tomu, abychom to dokázali, že se o tento projekt
prostě musíme pokusit. Fotbalistům by
se ve Sportovní ulici jistě líbil stadion
pouze pro ně, ale my nesmíme zapomenout ani na atlety. Zmínil jsem i využití pro hasiče. Toto jsem nevystřelil
jen tak do tmy, jde o velké dotace, které
by právě díky víceúčelovému využití
bylo možné snadněji získat. Když totiž
dneska někomu řeknete, postavte nám
fotbalový stadion, odpoví každý - tak si
ho postavte sami... Proto musíme myslet na co nejširší využití. Takže obnova
´želízek´ nebyla pouze nějaká moje
propaganda před volbami, já prostě
budu dělat všechno, abych to dotáhl do
zdárného konce.“
yy Kdybyste měl pověstný prsten
od Arabely a mohl jste s ním jednou otočit kolem prstu. Co byste si
chtěl splnit?
„Vlastně by to ani nebylo nic hmotného. Přál bych si vidět aspoň na malou
chvíli své nejbližší, kteří mne v životě
nejvíce ovlivnili. Byli to samozřejmě
moji rodiče, pak můj tchán Zdeněk
Hošťálek a taky Petr Langr. Především máma s tátou mi nejvíc drželi
palce a teď bych jim chtěl povědět,
co všechno se mi v životě povedlo.
A přesně vím, co by mi řekli, je to super, ale teď musíš začít makat ještě víc,
abys ty lidi nezklamal!“

vizitka
FRANTIŠEK JURA
✓ narodil se 25. ledna 1969 v Ostravě
✓ je ženatý a má pět dětí - Jakuba, Stanislava,
Martina, Adama a Hanku
✓ v prosinci letošního roku bude dědečkem
✓ základní školu absolvoval v Bedihošti, poté vystudoval Střední zemědělskou a technickou školu
ve Vyškově
✓ vystudoval Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
a absolvoval také obor andragogiky na Pedagogické fakultě Univerzity
Komenského v Praze
✓ v letech 1992 až 2000 pracoval jako strážník u Městské policie Prostějov
✓ následně až do roku 2010 působil v Justiční stráži u Okresního soudu
v Prostějově a ve Vězeňské službě ve Vazební věznici v Olomouci
✓ stál u obrody prostějovského fotbalu, nejprve působil jako mládežnický trenér a místopředseda klubu, v roce 2011 se stal generálním sportovním manažerem a převzal „A“-mužstvo, s nímž postoupil do FNL,
druhé nejvyšší soutěže
✓ od roku 2017 převzal post předsedy 1.SK Prostějov
✓ v roce 2014 se stal zastupitelem Prostějova za hnutí ANO 2011,
přičemž působil v kontrolním výboru zastupitelstva a ve sportovní komisi rady
✓ o dva roky později uspěl v kandidatuře do Zastupitelstva Olomouckého
kraje a 8. listopadu 2016 byl jmenován náměstkem hejtmana
✓ 6. října 2018 dovedl prostějovské hnutí ANO 2011 k vítězství
v komunálních volbách a 30. října se chopí funkce primátora Statutárního
města Prostějova pro kulturu, tělovýchovu, sport a volný čas
✓ mezi jeho záliby patří práce na chatě a rocková hudba
zajímavost: disponuje osvědčením NBÚ pro stupeň utajení „Důvěrné“
a přestože je šéfem prostějovského druholigového klubu, ve fotbale navíc
fandí Spartě Praha

Pondělí 22. října 2018
www.vecernikpv.cz
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RAJČATAVE VELKÉM NIČÍ JIHOAMERICKÁ
HOUSENKA
Její výskyt byl potvrzen v Kralicích na Hané,
Lešanech i na řadě dalších míst

PROSTĚJOVSKO Tohle bude ještě tuhý boj! Rajčata v regionu napadá ve velkém Makadlovka Tuta absoluta. Housenky
motýlů pocházejících z Jižní Ameriky se množí jako divé a ničí zejména listy rostlin. Vyhrát nad nimi je přitom velmi těžké
a neobejde se to bez použití „chemie“. Řada naštvaných pěstitelů spojuje její výskyt s existencí velkopěstíren. To však dle
odborníků nemusí být pravda.
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
Makadlovka Tuta absoluta se do Evropy dostala již v roce 2006. V České
republice se vůbec poprvé objevila
právě u nás na Prostějovsku, a to
před pěti lety! Letos výskyt tohoto
škodlivého motýla znatelně narostl.
„Nedávno jsem to řešil se sousedem
a posléze jsem zjistil, že housenka
zničila nejen jeho, ale i moje rajčata,“

upozornil Večerník Radim Maleček
z Kralic na Hané. Nález Makadlovky
byl potvrzen i v Lešanech a řadě dalších míst v regionu.
Dospělá Makadlovka je drobný
motýl nenápadného šedohnědého
zbarvení. Škody však páchají housenky, a to především na listech rostlin. „Poškozují ovšem i květy a plody,
čímž výrazně snižují výnos a kvalitu
plodů,“ uvedla Milena Březíková
z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
Na jeho internetových stránkách lidé
najdou opatření jak proti Makadlovce bojovat. Neobejde se to bez pále-

Požár kotelny v Bezsku

Žena se nadýchala

ní zbytků rostlin a insekticidů. „Lidé byy
měli zlikvidovat
všechny zbytky rostlin bezprostředně po
sklizni. Rozhodně by je nemělii
tu.
dávat do kompostu.
hrana
Chemická
ochrana
l ž
proti housenkám jje založena
na bázi účinných látek abamectin,
indoxacarb a spinosad,“ dodává Březíková.
Odborníci doporučují biologický
přípravek Lepinox Plus, který je
nutné aplikovat na počátku kladení vajíček do druhého vývojového
stádia larvy, aby došlo ke kontaktu
housenky s přípravkem. Pěstitelé
výskyt Makadlovky často spojují s velkopěstírnami rajčat. Jedna
z nich nedávno vyrostla u Smržic. „To se nedá jednoznačně říct.
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RYCHLÝ
VE ERNÍK
Má škola na kahánku?
Krumsín (mls) - Do třech tříd ve
škole v Krumsíně letos nastoupilo
pouze 40 žáků, což je o dva méně, než
by dle vyhlášky měla tato škola mít.
Proto obec bude muset na její provoz
v letošním školním roce doplácet minimálně 70 000 korun ze svého rozpočtu. Peníze půjdou zejména na platy zaměstnanců. Pokud by nedostatek
žáků přetrvával, není vyloučeno, že
dojde i ke zrušení trojtřídní školy. Limit pro dvojtřídní školu je stanoven
na 24 žáků. Ředitel školy však předložil vedení obce předpoklad, že minimálně do roku 2021 se počty žáků pro
tři třídy podaří naplnit.

Tisícovka pro obèánky
Konice (mls) - Tisíc korun dostanou
rodiče všech dětí, které se v sobotu
10. listopadu zúčastní akce Vítání občánků v Konici. Tradiční dar schválila
městská rada.
Housenka Makadlovky požírá zejména listy a stonky rostlin. Projevuje se však
i pímo na rajatech.
Foto: Radim Maleek a www.eagri.cz

Makadlovka postihuje všechny
pěstitele, a sice velké i malé. Do
Evropy a posléze i České republiky byla zavlečena díky obalovým
materiálům, do nichž byla zelenina zabalena,“ reagovala na dotaz
Večerníku odbornice, která si však
nepřála být v této souvislosti jme-

nována. Jiní zase doporučují aplikaci až na housenky I a II instaru,
které po požití přípravku zastavují
žír a po dvou až pěti dnech hynou.
Kromě prostějovského regionu způsobila Makadlovka letos velké škody
pěstitelům rajčat na Litovelsku či
v okolí Náměště na Hané.

Na silnici u školky
bude zákaz zastavení
Ohrozim (mls) - U silnice vedoucí
k mateřské školce v Ohrozimi se již nebude moci stát. Objeví se tam značky
Zákaz zastavení. Osazení je odůvodněno zlepšením průjezdu linkových
autobusů po místní komunikaci. Další
dopravní změnou bude to, že na křižovatce této komunikace s hlavní silnicí
vedoucí do Lešan přibude zrcadlo.

Do zámecké zahrady se

?
i
j
í
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Bude pod Kosířem platit heslo: zabij bobra,

zplodin nastěhovali bobři.
BŘEZSKO Minulé pondělí 15.
října o půl desáté večer byl hasičům
oznámen požár v kotelně rodinného domu v Březsku na Konicku.
Uhašen byl během několika minut,
avšak přiotrávenou majitelku
domu si museli vzít do péče lékaři.
Na místo vyjeli profesionální
i dobrovolní hasiči z Konice,
které doplnily jednotky z Březska
a Hvozdu. „Po příjezdu bylo
zjištěno, že požár vznikl v kotelně
rodinného domu a naštěstí se
nerozšířil nikam jinam, pouze byl
cítit v kuchyni kouř. Hasiči plameny dostali pod kontrolu během

několika minut, v průběhu
likvidačních prací vynášeli z kotelny ohořelý materiál a dohašovali
skrytá ohniska,“ popsala zásah
Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje. „Při
požáru se nebezpečných zplodin hoření nadýchala majitelka
domu, musela být proto ošetřena
zdravotnickou
záchrannou
službou,“ dodala mluvčí krajských
hasičů s tím, že výše škody byla
předběžně vyčíslena na třicet tisíc
korun. Příčina vzniku požáru se
šetří.
(mik)

Martin ZAORAL

Dle kastelána zámku v Čechách pod
Kosířem se bobři k velkému rybníku
u zámeckého parku přestěhovali
uprostřed letošních prázdnin. „Zatím jsme je moc neviděli, vylézají
hlavně v noci. Už nám ale ohlodali
jednu starou vrbu. Pravděpodobně
k nám přišli z Čelechovic, kde žijí
u rybníčků za areálem bývalého
cukrovaru. Jedná se o pár, takže se

příští rok můžeme těšit na mladé...,“
vyjádřil se Martin Váňa a z jeho
vyjádření byla cítit lehká ironie.
I proto se jej Večerník zeptal, zda
se nebojí, že bobři způsobí škody
v chráněném zámeckém parku.
„Ne nadarmo se říká - zabij bobra,
zachráníš strom! A přestože jsou
bobři stejně jako park chránění, pro
nás jsou prioritou určitě ty stromy,“
reagoval Váňa s mnohaznačným
úsměvem.
Masakr bobrů se však v Čechách
pod Kosířem konat nebude.
„Konzultovali jsme to se správci
Lednicko-valtického areálu, kde
bobři žijí již řadu let. Ti nám řekli,
že se jich už nikdy nezbavíme.
Oni sami neodejdou, zlikvidovat
je kvůli ochraně nejde a odchytit
či přenést jinam také ne, protože
by je nikdo nechtěl. Přesto nám
navrhli řešení, abychom vzácné

zachráníš strom“?

Bobr na Prostjovsku stále pibývá. Ne všude jsou vítaní.
Ilustraní foto: www.ekolist.cz

stromy v bezprostředním okolí rybníka opatřili nátěrem, který je bude
odpuzovat od toho, aby se do nich
zakousli. Zároveň je třeba, aby na
svém teritoriu měli dostatek jiných
dřevin na ohlodávání. Nějak se s tím
tedy budeme muset vypořádat,“

nastínil další vývoj Martin Váňa,
který se zatím neobává toho, že by
se bobři v parku přemnožili. „Staří
tu zůstanou, ale předpokládáme, že
mláďata zhruba do tří let park opustí.
Kam se vydají, to lze jen těžko odhadovat,“ uzavřel Váňa.

18101711190

Po uhašení požáru zstaly v koteln ohoelé vci. Píina vzniklého ohn je teprve pedmtem šetení.
Foto: HZS Olomouckého kraje

ČECHY POD KOSÍŘEM Tak
to je nadělení! Zámecký park
v Čechách pod Kosířem se kromě
pávů může pochlubit dalším zajímavým zvířecím přírůstkem. Stal
se jím pár bobrů evropských, kteří
se usadili u tamního velkého rybníka. Přitom právě chránění bobři
způsobují třeba v areálu v Lednici
ročně milionové škody. Hrozí jejich přemnožení i u nás?
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Konstelace hvězd Prostějova
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Komunální politika už po volbách přestala Prostějovany zajímat
úplně, v hospodách si teď štamgasti vykládají u piva o zcela jiných
tématech. Většinu lidí tak bude zajímat nástup zimního období a
tomu dostatečně odpovídající vybavení jejich šatníku.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Některým lidem možná namluvíte, že
nejste ve formě, tudíž tento týden
výjimečně nemůžete příliš pracovat. Většina vám to ale neuvěří, takže budete donuceni překonat lenivost a začít pořádně makat.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. V rodinném
kruhu se vám podstatně vyjasní
vztahy s příbuznými, už se na sebe
nebudete dívat skrze prsty. Možná
to ale na konci týdne trošku zaskřípe s partnerem, kterého naštve rozdílný názor na víkendový plán.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Trošku vás pozlobí zdraví, ovšem
mírnější chřipku se rozhodnete přechodit. To vám ale budou vytýkat
kolegové v práci, kteří mají oprávněný strach z nákazy. Takže si práci
tentokrát vezměte domů.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Bude vám
nabídnuto výhodnější místo za
mnohem více peněz. Problém je v
tom, že v případě akceptování nabídky byste se museli stěhovat do
jiného města. Tyto úvahy způsobí
bouři v rodině.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Docela slušný
balík peněz, který vám znenadání
přistane na účtu v bance, vás zcela
jistě potěší. Nutkání zatajit tyto peníze před partnerem si ale vyžeňte
z hlavy, váš protějšek se totiž nedá
opít rohlíkem.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Nejpozději ve středu se dozvíte nemilou
zprávu, která bude pro vás značným
zklamáním. Přestože jste s kamarádem měli velice slibné plány, dotyčný vás nyní úplně vyšachoval ze hry
a vy ostrouháte.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Hravá nálada vás neopustí ani ve chvíli, kdy
se celé okolí bude nudit. Vy ale máte
v zásobě dostatek plánů na zábavu,
takže vás naprosto nic nevykolejí.
Před víkendem si ale dejte pozor na
naschvály druhých.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Buďte ve
střehu před lidmi, se kterými vedete
dlouhodobé spory. V jednu chvíli
se proti vám zvedne velká vlna odporu, kterou budete jen těžko zvládat. Musíte si najít přátele, kteří vás
podrží.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Nespoléhejte na náhlé zbohatnutí,
vám prostě pečení holubi jen tak do
pusy létat nebudou. Musíte se spolehnout jen a jen na vlastní ruce a
makat do roztrhání těla. Možná ale
pomůže geniální nápad.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Dostanete se konečně k oblíbeným činnostem, na které jste v posledních týdnech neměli absolutně
čas. Rapidně se zklidní i vaše mysl,
takže dokážete reálně uvažovat o
svých možnostech.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Máte
rádi přírodu, takže právě nyní nadchází váš čas, kdy budete moci obdivovat nádherně zbarvený podzim.
Možná při tom pozorování navážete i krásný romantický vztah, což
byste už potřebovali.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Vyhněte se
problémům s naštvanými kolegy,
prostě je míjejte širokým obloukem.
V poslední době nejste u nich příliš
populární, takže se také zamyslete
nad důvody. Ale s jejich náklonností
nyní nepočítejte.

... tentokrát ze sortimentu: 

"""

Chléb 1200g

28,90

28,90

28,90

21,90

28,90

21,90

Rohlík 43g

1,90

1,90

1,90

1,20

1,90

1,90

Houska 70g

3,90

-

-

-

3,90

2,50

Kornspitz 120g

-

-

9,90

-

9,90

-

Kaiserka cereální 56g

3,90

3,90

2,50

3,90

3,90

3,90

-

-

-

7,90

12,90

-

Fitnes kostka 80g

Ke snídani, ke svačině nebo k večeři. Kvalitní a čerstvé pečivo potěší takřka
za každé situace, tudíž je dobré vědět, že nejlevnější chléb nabízí Kaufland
či Penny market, kde najdete i cenově nejvýhodnější rohlík (v tom prvním
případě), resp. housku. Kornspitz jsme objevili v Tesku a Bille, kde nabízí cenově nejvýhodnější cereální kaiserku. Kdo má rád Fitness kostku, měl by se
vrátit do Kauflandu.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 17. října.
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OD 22. DO 28. 10. 2018
 POZOROVÁNÍ SLUNCE                  
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 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 19:30 hodin Pozorujeme načervenalý Mars a vzdálenou planetu Neptun. Prohlédneme si též povrch Měsíce, našeho nejbližšího kosmického
souseda. Spatříme množství kráterů, pohoří a další zajímavosti. Naše dalekohledy zobrazí detaily asi 1 až 2 km
veliké, takže lze po něm putovat skoro jako po mapě. Vstupné 40 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „JAK SI MLSNÉ MEDVÍDĚ CHTĚLO
LÍZNOUT MLÍČKA Z MLÉČNÉ DRÁHY“. Vstupné děti 20 Kč, dospělí 40 Kč.
 Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

Blokové

 
v roce 2018

INFORMUJE

Mzdy letos rekordně vzrostou
o 8,6 %, v roce 2019 o dalších 8 %
Firmy budou muset v roce 2019
čelit tomu, jak se vyrovnat s rychlým růstem mezd. Poprvé po třech
letech to zaměstnavatelé označují
za větší překážku jejich rozvoje než
nedostatek pracovní síly. Vyplývá
to z předběžných výsledků šetření,
které Hospodářská komora zveřejní
na konci září. Hospodářská komora
apeluje na zaměstnavatele, aby kvůli
tak rychlému růstu výdělků nezapomínali na investice
„Je správné, že mzdy rostou, když se firmám daří. Důležité ale také je, aby firmy
kvůli mzdám neodkládaly potřebné
investice do efektivnější výroby. Firmy,
které neinvestují, ztrácejí na své konkurenceschopnosti, což obzvlášť pro tak
proexportně orientovanou ekonomiku, jakou je ta česká, je otázkou jejich samotné existence,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý s
tím, že ztráta konkurenceschopnosti firmy mívá dlouhodobé důsledky včetně
nepříznivého dopadu na zaměstnance.
Podle předběžných výsledků šetření
Komorový barometr přitom více než
polovina zaměstnavatelů uvedla, že
zvyšují mzdy svým zaměstnancům
hlavně proto, aby současní zaměstnanci
neodcházeli k jiným zaměstnavatelům,
či proto, že mají snahu získat nové pracovníky. Vliv efektivnější práce zaměstnanců na růst mezd se v této situaci stává druhotným. Kolektivní vyjednávání
zaměstnavatelů s odbory měla vliv na
růst mezd jen ve dvou procentech pří-

padů.
Hospodářská komora České republiky
proto zaměstnavatelům doporučuje,
aby při nadcházejících kolektivních vyjednáváních s odborovými organizace
o mzdách zaměstnanců v roce 2019
a 2020 zvyšovali mzdy tak, aby nebyli
nuceni odkládat potřebné investice, což
by mělo nepříznivý dopad do výrob.
Šéf Komory zároveň v souvislosti
s nedávno proběhlým shromážděním
odborů kvůli mzdám připomíná, že se
odbory vlamují do otevřených dveří.
Zaměstnavatelé mzdy zvyšovali, zvyšují
a budou nadále zvyšovat. Růst výdělků
je dokonce mnohem vyšší, než odboráři v minulosti kdy požadovali. Podle
poslední prognózy Hospodářské komory průměrná mzda letos meziročně
vzroste o 8,6 % a rychle poroste i v roce
2019. „Podnikatelé nezvyšují mzdy, že
si to přejí odbory, ale že tak reagují na
aktuální situaci na trhu práce,“ podotkl
Dlouhý.
Vzhledem k tomu, že většina, tedy přes
84 % tuzemského exportu směřuje do
zemí EU a kondice české ekonomiky
je velmi svázaná tím, jak se v EU ekonomicky daří, Hospodářská komora
proto doporučuje firmám, aby také usilovaly o teritoriální diverzifikaci a využily příležitosti, které se jim nyní otevírají
díky rozbíhajícím podnikatelským misím do zemí mimo EU, jako jsou např.
Indonésie, Ázerbájdžán, Mongolsko
nebo Izrael.
Zdroj: Tisková zpráva HK ČR

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie

nákupní servis
pro vás

Naše
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infoservis

Také v měsíci říjnu pokračují bloková čištění města.
Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na
čištění upozorní!
úterý 23. října - blok 51
nám. J. V. Sládka, Foerstrova, Esperantská, Duhová, R. Těsnohlídka, G. Preisové, Na Brachlavě, E. Krásnohorské, Stroupežnického, Trnková - pouze ruční úklid
čtvrtek 25. října - blok 52
Čechovická, Lipová, 5. května (Čechovická - Družební),
Javorová (Žitná - 5. května), Ječná, Na Blatech (Čechovická
- Družební), V Zahradách, Růžová, Jasanová, Ovesná, Kaštanová, Habrová, Vrbová

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Ondratice
chatu vedle č. 87 a č. 97 po chatu 250
Dne: 5. 11. 2018 od 7:30 do 10:00 dále po ch.č.50, od č. 139 a 353 po
hodin. Vypnutá oblast: odběratel- chatu 131 ve Dvoreckém žlebu sm.
ská trafostanice Ondratice pískov- Jednov. Areál M + M zfp č.370, chana (č.300723)
tová oblast směr Paseky od č.26, 151,
Obec: Kralice na Hané
165, 179, 124 až po č. 144, 200 a 16.
Dne: 5. 11. 2018 od 10:30 do Odběratelské TS: Ptenský Dvorek
13:00 hodin. Vypnutá oblast: od- zámeček (č. 300781), Ptenský Dvoběratelská trafostanice Kralice ZD rek JmDZ (č. 300779), Ptení BPE
(č. 300709) - Areál ZD Kralice na ZOD (č. 703233).
Hané
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Dne: 7. 11. 2018 od 7:30 do 9:30
Dne: 5. 11. 2018 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá oblast: nákupní
hodin. Vypnutá oblast: bytové středisko Kaufland, Okružní 10.
domy na ul. Dolní s č.32, 34 a 36, Obec: Protivanov
bytové domy na ul. Šárka od č.52 Dne: 8. 11. 2018 od 7:30 do 16:00
po č.62.
hodin. Vypnutá oblast: odběratelObec: Prostějov
ská trafostanice Protivanov v. elekDne: 6. 11. 2018 od 7:30 do 15:30 trárna (č. 300739)
hodin. Vypnutá oblast: bytové Obec: Myslejovice
domy na ul. Dolní s č.32, 34 a 36.
Dne: 9. 11. 2018 od 8:30 do 11:00
Obec: Ptení, Ptenský Dvorek, hodin. Vypnutá oblast: odběratelHluchov
ská trafostanice Myslejovice ZD (č.
Dne: 7. 11. 2018 od 7:30 do 15:30 300712)
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Obec: Služín
Ptení. Část Ptenského Dvorka ve Dne: 9. 11. 2018 od 12:30 do
směru od Suchdola od č. 59, 253, 14:30 hodin. Vypnutá oblast: od160, a dále omezené čísly 327, 317, běratelská trafostanice Služín ZD
1, 62, 413, 92, 96, celá ulice k nádra- (č. 300785)
ží ČD, dále ulice s č.80 a vývod pro Obec: Prostějov - Čechovice
chaty s č. 112. Chatová oblast ve Dne: 9. 11. 2018 od 7:30 do 10:00
směru od Ptenský Dvorek- pila (po- hodin. Vypnutá oblast: fa. HIPS,
dél trati) k Běleckému Mlýnu po č. s.r.o. - odběratelská trafostanice Če275, 251, 154, 312, 269. KÚ Ptenský chovice Ramac (č. 300601)
E.ON Česká republika, s.r.o.
Dvorek chaty od č.73 a 209 a 254 po

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 22. října
Krasice – Západní - Krasice – Moravská za obchodem - Krasice – Na Brachlavě Kosířská – Na Vyhlídce
úterý 23. října
Vrahovice – Trpinky - Vrahovice – K.Světlé - Vrahovice – Čechůvky točna - Vrahovice – M.Alše-P.Jilemnického
středa 24. října
Vrahovice – u sídl. Svornosti - Vrahovice – Jano Köhlera - Vrahovice – J.Suka
Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti FCC
Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a Magistrátu města
Prostějova - Oboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.
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REALITY

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

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

řádková inzerce / vzpomínky

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

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

Dne 28. října 2018
vzpomeneme
1. výročí, kdy nás opustil
pan František DRNOVSKÝ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka
Anna s rodinou.

Dne 26. října 2018
by se dožila 80 let
paní Vlasta KRAJÍČKOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera s rodinou.
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Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.

Prodám zahradu 60x12m v Stražisko-Maleny. Ovocné stromy, dřevěná chata
14m2. Tel.: 777 191 120
Pronajmu garáž, nám. Spojenců. Tel.:
737 874 885
Pronájem garáže, dlouhodobě, za Družbou
(kousek od Bulharské ul.), elektřina, cena
1.200 Kč/měs. Tel.: 728 290 095
Dne 26. října 2018
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Zdeněk WANTULOK.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Manželka
a dcera Lenka s rodinou.

Pronajmu dlouhodobě garáž, ul. Kazín.
Tel.: 724 582 411
Pronájem bytu 1+1, vč. parkovacího místa v domě. Cena dohodou.
Tel.: 733 603 534
V okolí Prostějova koupím dům i k opravě. 737 827 329

A lesy stále šumí,
které jsi měl tolik rád,
tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal...
Stromy rostou a kytky stále voní,
jen ten, kdo zažil, porozumí...

Kdo v srdci žije, neumírá.

Sháním ke koupi byt 2+1 nebo 1+1. Děkuji 732 388 718

PODĚKOVÁNÍ

Koupím chalupu – chatu. Plumlov
a okolí. Mobil 737 530 368

Děkuji všem,
kteří doprovodili
v pátek 12. října 2018
na poslední cestě moji manželku
Vlastu BĚHALOVOU
a zároveň vyslovuji srdečné
poděkování celému oddělení
JIP neurologie Prostějov.
Běhal Vladimír

Prodej oplocené zahrady. Ele. studna na
pozemku, 1530 m2, 10 km od Pv. Tel.:
604 878 877

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

Dne 27. října 2018
vzpomeneme 12. výročí úmrtí
pana Františka MOŽNÉHO
z Brodku u Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.
Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

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

Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86

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

Dne 27. října 2018
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
pana Petra POSPÍŠILA
z Hradčan.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za tichou
vzpomínku děkují rodiče a bratr
Pavel s rodinou.
Škoda je, že už tu s námi nemůžeš být,
abys mohla své narozeniny oslavit.
My na tebe stále vzpomínáme
a své myšlenky ti s láskou posíláme.

Půjčka Pv a okolí. Tel. 776 087 428

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

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.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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

Stříhání pejsků, Pv.
Tel.: 606 166 853
Stavební práce Ščuka & Bureš, tel.:
605 410 585, 774 961 449, e-mail:'
jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

Dne 27. října 2018
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Ingeborg BOČKOVÁ
z Mostkovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel a synové.
Jen svíci hořící a hezkou
kytici Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.

Satelitní dotace na montáž
paraboly jen za 300 Kč,
nebo naladění karet se 100 programy
od 149 Kč měsíčně.
Tel.: 778 527 899,
www.satelitnidotace.cz

Dne 24. října 2018
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
pana Tomáše OTČENÁŠKA
z Nezamyslic,
rodáka ze Skalky.
Stále vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

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

Dne 24. října 2018
by oslavila své 75. narozeniny
paní Jaroslava HALENKOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje syn
Pavel a dcera Ivana
s rodinami.
Největší láska na světě umírá,
když oko matčino navždy se zavírá.
Dne 24. října 2018
vzpomeneme 14. smutné výročí
úmrtí naší drahé a milované maminky
Květy CRHONKOVÉ
z Drahan.
Děkujeme všem, kteří ji měli
rádi a vzpomenou s námi.
Dcery Dagmar a Květoslava
s rodinami.

Dne 25. října 2018
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Rozália KULASOVÁ
z Mořic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují dcery Anna a Jarka
s rodinami.

Koupím hutní barevné sklo a porcelánové
figurky. Tel.: 605 138 473

Dnes, tj. 22. října 2018
by se dožil 70 let
pan Miroslav SVOBODA
z Alojzova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Synové Miroslav
a Zdeněk s rodinami.

Jsou lidé, kteří pro nás
v životě znamenají víc, než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich.
Co osud vzal, to nevrací,
i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí,
zapomenout nedovolí.

KOUPÍM

NOVĚ OTEVŘENO
Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle cukrárny Florida
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování

Dne 26. října 2018
by oslavil 100 roků
a dne 16. dubna 2018
jsme si připomenuli 36. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Karel FRÉLICH
z Otaslavic.
S láskou vzpomínají
dcery a syn s rodinami.

Dny plynou jako
řeky proud, jen bolest
v srdci trvá a nedá zapomenout.

FINANCE

Provádíme veškeré stavební práce,
rekonstrukce byt. jader, zateplování
fasád, malířské a natěračské práce
atd. za dobré ceny. Tel.: 607 325 430

Dne 24. října 2018
vzpomeneme 25. výročí úmrtí
pana Aloise ZATLOUKALA
z Hrochova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Synové s rodinami.

Dne 23. října 2018
uplyne již 5 dlouhých let,
co nás navždy neočekávaně
opustila naše milovaná dcera,
maminka, vnučka a sestra,
paní Andrejka MÍŠKOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
maminka, sestra Hanička
a babička Dočkalová.

Dne 26. října 2018
by se dožil 98 let
pan Josef POŠTULKA
z Prostějova
a dne 28. října 2018
si připomeneme
10. výročí co nás navždy opustil.
Za tichou vzpomínku děkují dcera
Helena s manželem,
syn Josef a vnučky Pavlína
a Helena 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

Prázdný je domov, smutno je v něm,
chybíš nám, Míšo, chybíš nám všem….

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

16011421482

15021020132

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

Pohřební služba Pavel Makový


PRODÁM

Dne 24. října 2018
vzpomeneme 9. smutné
výročí úmrtí našeho syna
Míši HORÁKA
z Klopotovic.
Vzpomínají rodiče a sestra Lucka.

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.

Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát v
rubrice seznámení
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

( ( (

Eduard Sobota 1948
Miluše Černá 1953
Věra Smrčková 1953
Jana Daňková 1941

Prodám slivovici. Třešnovice a kadlátkovou. Tel: Morong, tel.: 606 565 855

Poslední rozlouèení
Plumlov Středa 24. října 2018
Bedihošť Ludmila Navrátilová 1950 Prostějov 11:00 Obřadní síň Prostějov
Bedihošť Jiřina Ftačníková 1935 Prostějov Jarmila Kačerovská 1931 Prostějov
Vrbátky Marie Branická 1941
Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov

Prodám ŠKODA SUPERB II combi,
1,8 TSI elegance, r.v. 10.2011 6 st. přev.
150.000 km, šedá metalíza, 1. majitel –
možnost odečtu DPH, cena dohodou.
Tel.: 725 745 280
Prodám Fiat Stilo kombi, r.v. 12.4.2005,
nejeto 2537 km. Cena dohodou. Tel.:
774 946 691

Poslední rozlouèení

Prostějov Středa 24. října 2018
Vrahovice Kamila Pištěková 1953 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Hynkov
Určice František Přecechtěl 1927 Bedihošť
Prostějov Jindřich Nakládal 1942
Bílovice
Otaslavice Josef Režný 1929

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.


18091120981
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Josefa Doleželová 1931
Miroslav Jančík 1932
Petr Hrubý 1943
Stanislav Chmelař 1933
Zdeněk Košťálek 1931

 ( ( (
Jaroslav Knejp 1967
Prostějov
Josef Hrubý 1935
Bedihošť
Jiří Spiler 1954
Prostějov
Mgr. Milan Bartoš 1945
Prostějov
Josef Bouchal 1943
Prostějov-Vrahovice
Marie Ficnarová 1928
Čelechovice n. Hané

Poslední rozlouèení
Pondělí 22. října 2018
Ing. Jaroslav Surma 1927 Plumlov 13:15 Obřadní síň Prostějov
Úterý 23. října 2018
František Hodinka 1947 Vrahovice 14.00 kostel sv. Cyrila a Metoděje, Prostějov
Věra Mojžíšová 1922 Prostějov 13:00 Obřadní síň Prostějov
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PRÁCI NABÍZÍ

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

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

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:
porizka@psplasty.cz, tel.:734259065
Michlová

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
18101721181

Pozice

Přijmeme řidiče ŘP sk. C. Pokud
není profesní průkaz, zajistíme.
Jízdy po Čr, náborový příspěvek.
Info: 605 248 001
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

Kvalifikace

jednosměnný ÚSO s maturitou
třísměnný
střední odborné

Firma
Český svaz ochránců přírody, Pv
Toray Textiles Central Europe, Pv

třísměnný
základní+praktické CZ EIKA, Prostějov
turnusové
střední odborné
GASTRO Brno, Prostějov
dělené směny základní+praktické ZŠ a MŠ Smržice

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

Střihač/ka

Plat (Kè)

120 Kč/hod

Provoz

Kvalifikace

jednosměnný

střední odborné

Firma

KAJA, Prostějov

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

Firma FORMY-ZNOJIL s. r. o.
Joštovo náměstí 2026/1, Prostějov
zabývající se výhradně výrobou
vstřikovacích a vulkanizačních forem

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

hledá pracovníky na pozicích:

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

18101221166

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

Tel.: 775 360 931

E-mail: info@formy-znojil.cz

18072610772

18101811189

18100211129

UZÁVÌRKA
INZERCE
JE V PÁTEK
26. ØÍJNA
10.00 HODIN

Provoz

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

18081520852

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

Plat (Kè)

Lektor/ka EVP
– EKOCENTRUM IRIS 17 000 Kč
Operátoři barevny
18 - 23 000 Kč
Operátor/ka /dělník/dělnice
ve výrobě - obsluha strojů 17 000 Kč
Pomocná síla do kuchyně 18 - 20 000 Kč
Školník/školnice – topič/ka 10 688 Kč

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

17102621270

Příjmeme pracovníka úklidu. Prac.
doba PO – PÁ. Možno i zkr. úvazek.
Info na tel.: 731 657 705 v době 7:00
– 9:00 a 13.00 – 15.00.

Pondělí 22. října 2018
www.vecernikpv.cz
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nabídka pracovních míst
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soutěže
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I třiačtyřicáté 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 25. října 2018, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

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

) & &(  $   "(    

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE


 



Brněnska 42
Josef NOVOTNÝ, Olomouc
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 560 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
  

Jiří Langmajer
Lucie DAŠKOVÁ, Vrahovice
Výherce získává: Rodinné vstupné v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
  

EZDRAVOTNICKE Ludmila KYSELÁKOVÁ, Němčice nad Hanou
Výherce získává: POUKAZ na nákup v hodnotě 400 Kč.
SUDOKU
  

5,8,4,5
Adéla ŠEVČÍKOVÁ, Konice
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
SU
DO
KU

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

18101211176

KŘÍŽOVKA
  

Připravte se na zimu ponožky od Marušky zahřejí
Miroslav ADAMČÍK, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.

Výherce získá VOLNÉ VSTUPNÉ
 
 

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

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získá POUKAZ 
    

Výherce získá  
 
 



BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili lídra kandidátky hnutí
ANO 2011 a nového primátora Statutárního města
Prostějova...
Výherce získá RODINNÉ VSTUPNÉ
 
 

18042060420

SAKÉ, ALFA, STEPI, VÁLY, MELA, TRÁN, TOFU, SULC, LYRY, VĚTEV,
OMAM, PÍSMO, LÉZE, UMLKAT, ÉTER, ŠTYCH, VKLAD, KRKY,
BEDRA, AMANTI, PALA, KRÉM, ČTVRTĚ, VÁPNÍK, CÉVA, PÁKY,
ČERTÍK, LEPÉ

18101261175

16020561568

KDYŽ NEVÍTE, JAKÝ DÁREK, ZKUSTE NĚJAKOU ...

Výherce získá 
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zveme vás...

TIP ! "ku

STRAŠIDELNÉ PROHLÍDKY

KDY: PÁTEK 26. - NEDÌLE 28. ØÍJNA, 18:00, RESP. 13:30 HODIN
KDE: ZÁMEK ÈECHY POD KOSÍØEM, MÁNESOVA 1
Na zámku v Čechách pod Kosířem
proběhnou další strašidelné prohlídky. Jelikož stále pokračuje prokletí
rodu Silva Tarouců, opět se tam setkáte tváří v tvář s jejich děsivou historií. Přijďte se na zámek i letos bát!
Určitě zážitek ze strašidelných prohlídek bude stát za to…
„Prokletí Silva Tarouců na zámku v Čechách pod Kosířem pokračuje! Podaří
se jej zlomit, nebo se všichni staneme
jeho nechtěnou součástí...?“ ptají se
všichni na zámku v Čechách pod Ko-

sířem. Šlechtický rod Silva Tarouců má
děsivou historii plnou tajemných sebevražd, duchů, vlkodlaků, upírů a jednoho šíleného malíře. A vy se do ní můžete
nyní ponořit!
Program bude probíhat celkem tři
dny. „Tento pátek od 18:00 do 21:30
hodin dostanou prostor strašidelné
prohlídky, které vás pořádně vyděsí.
Sobota bude pak nejpestřejší, protože
od 13:00 do 18:00 hodin budou probíhat strašidelné dílničky, v nichž jistě zaujme výroba hrůzostrašných výtvorů.

 DIVADEL
 

Poté se od 18:00 do 21:30 hodin opět
otevře zámek pro strašidelné prohlídky. A nakonec v neděli od 13:00 do
16:00 hodin se můžete zase těšit na
strašidelné dílničky,“ prozradil kastelán
Martin Váňa.
Po všechny dny bude zajištěna výzdoba zámeckých interiérů, otevřená
kavárna a dýňová stezka v parku. Strašidelné prohlídky je přitom vhodné
si zarezervovat na telefonním čísle
773 784 110 nebo prostřednictvím e-mailu
rezervacecpk@seznam.cz.

  STAVY

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 22. října
14:00 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ
A LOKOMOTIVA EMA
rodinné fantasy Německo
17:30 ZRODILA SE HVĚZDA
romantické hudební drama USA
20:00 NA CHESILSKÉ PLÁŽI
romantické drama Velká Británie
úterý 23. října
14:00 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ
A LOKOMOTIVA EMA
17:30 TOMAN
české drama
20:00 AŽ PŘIJDE VÁLKA
dokument ČR/Chorvatsko
středa 24. října
15:30 MARS
česká komedie
17:30 PRVNÍ ČLOVĚK
historické drama USA
20:00 NEKLIDNÁ HRANICE
český dokument
čtvrtek 25. října
17:30 ZLATÝ PODRAZ
romantické drama ČR
20:00 JOHNNY ENGLISH
ZNOVU ZASAHUJE
americká komedie
pátek 26. října
15:30 BELLA A SEBASTIAN 3
francouzský rodinný film
18:00 SOBOTÍN 2018
český horor
20:30 ZLATÝ PODRAZ
sobota 27. října
14:00 MRTVÁ NEVĚSTA TIMA
BURTONA
animované fantasy VB
15:30 ČARODĚJOVY HODINY
rodinný fantasy horor USA
17:30 HELL FEST: PARK HRŮZY
americký horor
19:30 HALLOWEEN
americký horor
21:30 JACK STAVÍ DŮM
dánský hororový thriller
neděle 28. října
10:30 KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
rodinná pohádka ČR/Slovensko
15:30 YETI: LEDOVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ
animovaná komedie USA
17:30 JOHNNY ENGLISH
ZNOVU ZASAHUJE
20:00 ZLATÝ PODRAZ

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 27. října
15:00 ŠVEC A ČERT
pásmo pohádek ČR
17:30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
ruský animovaný film
20:00 ZTRATILI JSME STALINA
francouzská drama komedie

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
pondělí 22. října
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
města Prostějova
do 31. října
ČTVEREC
výstava konceptuálního pletení

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

aneb, co se
kde děje…

Zámek Prostìjov

Pernstýnské nám.8, Prostějov
do 28. října
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
KAPKY FANTAZIE
pondělí 22. října
výstava výtvarných děl z autorské tvorby
MÁ VLAST
amatérských malířů prarodičů a osob se
slavnostní koncert ke státnímu svátku
Moravská filharmonie Olomouc zdravotním znevýhodněním
do 31. ledna 2019
úterý 23. října
ZE SBÍRKY UMĚLECKÝCH DĚL
19:00 KRYŠTOF: JENOM
MĚSTA PROSTĚJOVA
PÍSNIČKY TOUR
(vstup přes kavárnu Gallery Dvořák)
koncert známé české kapely
čtvrtek 25. října
18:00 LiStOVáNí: SVATÁ BARBORA Zámek Plumlov
účinkují: Petra Bučková a Alan Novotný
sobota 27. října
ZÁMECKÉ ZABIJAČKOVÉ HODY
Knihovna
do 28. října
Vápenice 9, Prostějov
OBRAZY
pondělí 22. října
výstava Františka Kubíčka
16:00 RETRO RELAXAČNÍ
ODPOLEDNE
Přijďte si stylově zavzpomínat na hudbu Zámek Konice
období první republiky. Hrát budou tehdejší do 29. října
jazzové a swingové šlágry na gramofonových KONICE V DATECH 1918 - 1938
deskách, vyzkoušet si můžete antistresové výstava fotografií
omalovánky pro dospělé a dozvíte se
zajímavé informace o této éře.
ZUŠ V. Ambrose
úterý 23. října
9:30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
Kravařova 14, Prostějov
TŘETÍHO VĚKU
úterý 23. října
druhá část zimního semestru nazvaný 17:00 KONCERT ŽÁKŮ
„České dějiny a jejich souvislosti“
vystoupení členů ZUŠ
středa 24. října
do 30. listopadu
17:00 ARABOVÉ A TI OSTATNÍ
AŽ VYROSTU, BUDU UMĚLEC
přednáška arabistky Lenky Hrabalové
výstava nejmladších žáků výtvarného
do 30. listopadu
oboru
Galerie Linka
LUŠTÍME S KNIHOVNOU
poslední kolo luštitelské soutěže o ceny
Sokolovna
do 31. prosince
SRDCOVKA MADAGASKAR
Skálovo nám. 4, Prostějov
Prostějovští cestovatelé J. Římská a M. neděle 28. října
Kouřil vás tentokrát zavedou na Madagaskar 14:00 a 16:00 PERNÍKOVÁ
– jeden z největších ostrovů světa, který
CHALOUPKA
patří k jedinečným místům této planety, loutkové divadlo
s kouzelnou přírodou a zajímavými obyvateli.
Výstavu fotografií z této cesty si budete moct
Galerie Mánes
prohlédnout v Galerii na Půdě.
Kostelecká 18, Prostějov
Muzeum a galerie do 26. listopadu
OBRAZY
v Prostìjovì
výstava A. Kameníka a V.Topinky
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 12. prosince
Galerie Cyril
„LIDE ČESKOSLOVENSKÝ,
Věž kostela Cyrila a Metoděje
TVŮJ ODVĚKÝ SEN
Brněnská, Prostějov
STAL SE SKUTKEM!“
výstava u příležitosti 100. výročí založení do 26. října
ATELIÉR
MULTIMÉDIA SŠDAM
Československé republiky
výstava fotografií (Zuzana Rejsová,
Monika
Kotková,
Maria Lopatyuk,
ŠPALÍÈEK
Veronika Musilová)
Uprkova 18, Prostějov
do 18. listopadu
MAURIC REMEŠ - PŘÍBĚH LÉKAŘE ZLATÁ
A SLAVNÉHO MORAVSKÉHO
BRÁNA
PALEONTOLOGA (1867 – 1959)
nám. T.G.Masaryka, Prostějov
Výstava je věnována známému moravskému do 4. listopadu
paleontologovi a přírodovědci, člověku, který 100 LET PROSTĚJOVSKÉHO
výrazně ovlivnil počátky moravské geologie.
SPORTU
do 18. listopadu
výstava historie sportu u příležitosti
ZMIZELÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO
vzniku republiky
(2. patro OC)
Výstava, díky níž se návštěvníci mohou vydat
do zmizelého židovského města, ke známým
TOWER
CAFE
&
i méně známým objektům prostějovské
historie prostřednictvím dochovaných foto- COCKTAIL BAR
grafií. Úzké uličky, dlažba z valounů i tajemná
Školní 4453/49, Prostějov
zákoutí – to vše kdysi dotvářelo prostějovské do 31. října
židovské ghetto. Škoda, že nepřetrvaly hlasy POD PŮLNOČNÍM SLUNCEM
požadující citlivý přístup k památkovému výstava fotografií z ostrovní
dědictví našich předků jako například stano- země dalekého severu
visko architekta Miroslava Putny z roku
1939. „Na uličky se díváme velmi kriticky, ale
nesouhlasíme s těmi, kteří by je chtěli srovnat
se zemí“.

<<< www.vecernikpv.cz

LEDNÍ HOKEJ:

akce v regionu...
Hubertova jízda ve Lhotě
Jezdecký klub Arka Lhota u Konice zve jezdce, chovatele
a všechny příznivce koní 27. října na Hubertovu jízdu, která začíná pro jezdce veterinární přejímkou koní v 10:30 hodin a pro diváky ve
12:00 hodin. Po roční přestávce obnoví organizátoři tradici Štrůdliády, každý
se může zúčastnit jako soutěžící se svým sladkým nebo slaným štrůdlem.

Drakiáda v Konici
V pořadí už jedenáctá Konická drakiáda se bude konat 27. října od 14:00 hodin na
Březském vrchu. Na velké i malé krotitele draků se těší Sbor dobrovolných hasičů
Konice, Mateřské centrum Srdíčko Konice a MěKS Konice.

Oslavy 100 let republiky v Čelechovicích
Obec Čelechovice zve na Oslavy 100 let republiky, které se budou konat v sobotu
27. října od 14:00 hodin u obecního úřadu. Na programu bude vztyčení vlajky u
obecního úřadu s četníky, komentované prohlídky četnické stanice, výstava historických a retro kočárků a panenek, den otevřených dveří na staré škole, malé tržiště
před starou školou, flašinetář, zabíjačkové speciality, historická auta, staré zemědělské stroje. Od 16:00 hodin vyjde průvod a dojde na sázení Lípy svobody, v 17:30
vystoupí koncert Velkého dechového orchestru ZUŠ Prostějov v sokolovně. Vše
zakončí v 19:30 hodin ohňostroj u sokolovny.

Na zámku se bude hodovat
Zámek Plumlov a Řeznictví Plumlov zvou na tradiční Zámecké zabijačkové hody,
které se budou konat v sobotu 27. října od 10:00 hodin.

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Neděle

28.10. 10.00 - 12.00

sobota 27. října
11:15 SK Prostějov 1913 – Hokejový
klub Opava s.r.o. (Liga mladších žáků „D“,
ročník 2007-2008, sk. 29, zimní stadion
Pv).

VOLEJBAL:
sobota 27. října:
10:00 VK Prostějov – TJ Ostrava (7.
kolo extraligy kadetek, hala Sportcentra
DDM Pv).
14:00 VK Prostějov – TJ Ostrava (8.
kolo extraligy kadetek, hala Sportcentra
DDM Pv).
neděle 28. října:
10:00 VK Prostějov – TJ Sokol Šternberk (7. kolo extraligy juniorek, hala
Sportcentra DDM Pv).
14:00: VK Prostějov – TJ Sokol Šternberk (8. kolo extraligy juniorek, hala
Sportcentra DDM Pv).

X  
~E|>  
    
 ^QQ F^QQ 
MOTORISTICKOU BURZU
 '    
T > "= 

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 23. října od 17:30 hodin se koná
kurz efektivního rodičovství II. - POCHOPENÍ CHOVÁNÍ ZLOBENÍ DÍTĚTE
* ve čtvrtek 25. října od 17:00 hodin se koná
tvůrčí dílna VÁZA S PODZIMNÍ DEKORACÍ A PODZIMNÍČEK

CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin se
koná dopolední program pro maminky
s dětmi a od 16:30 do 18:00 hodin
- příprava dětí na školu
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin se
uskuteční první školička - dopolední kroužek typu miniškolky a od 17:00 do 19:30
hodin přednáškové večery dle aktuální
nabídky, příprava snoubenců
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin
je na programu první školička - dopolední kroužek typu miniškolky a od 16:30 do
17:30 hodin kroužek „Aby malé bylo velké“ zaměřený na základní etické hodnoty
a předávání víry pro děti od 3 do 6 let

MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* ve středu 24. října se koná kreativní odpoledne pro děti od 6 do 12 let (start v 16:00
hodin) a podvečer pro dospělé (start od
18:00 hodin) DRÁTKOHRANÍ/PODZIMNÍ LUCERNIČKY
* kurz šití na stroji pro začátečnice a pokročilé švadlenky povedou opět L. Křenková a S.
RÙZNÉ...
Wantulová. Dle rozpisu obou skupin vždy
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prov pondělí 17:30-20:30 hodin.
stějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
Ekocentrum Iris
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 22. října od 16:00 hodin se koná křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
tvůrčí dílna KERAMIKA
* LÍPA SVOBODY NA HLOUČELE: nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
slavnostní sázení Stromu svobody (u příležitosti 100 let od vzniku naší republiky) se koná Regionální pracoviště TyfloCentra Olov pátek 26. října od 16:00 hodin v biokoridoru mouc v Prostějově nadále poskytuje služby
Hloučela. Kromě lípy bude podél cyklostezky nevidomým a slabozrakým občanům na advysazena sazenice vrby jívy. Celá akce bude do- rese: Kostelecká 17, Prostějov.
plněna hudebním vystoupením, vypuštěním
vyléčeného dravce ze záchranné stanice, hra- SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝvými aktivitami pro děti a piknikem na louce. CHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
Všichni účastníci obdrží pamětní list.
oznamuje, že poradenské pracoviště v Prostějově, má provozní dobu: pondělí a středa
SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 22. října od 15:00 hodin se v klu- od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hobovně koná hudební vystoupení s kytarou din, čtvrtek jen po předchozí domluvě. Můžete využít služeb našeho zařízení v podobě
v interpretaci Pavla Žvátory
* BESEDA O DIABETU se uskuteční ve odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenstředu 24. října od 14:00 hodin
* ve čtvrtek 25. října od 9:00 hodin bude ství ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
v klubovně probíhat PLETENÍ Z PEDIGU či ušní tvarovky různých velikostí).

V sobotu 27. a v neděli 28. října v časech
13:00, 14:00 a 15:00 hodin se konají
prohlídky radniční věže, nám. T.G.Masaryka
v Prostějově. Kapacita návštěvníků věže je
stanovena maximálně na 13 osob, proto
doporučujeme skupinu objednat u pracovnic
informační služby na bezplatné telefonní lince
800 900 001 v pracovní dny, pondělí až čtvrtek
od 8:00 do 16:00 hod., v pátek od 8:00 do
14:00 hod., e-mail: informace@prostejov.eu,
osobně vedle budovy radnice nám. T. G. Masaryka 12 nebo v Regionálním informačním
centru, Pernštýnské nám. 8 - budova zámku,
východní křídlo. Pokud nebude prohlídka
věže kapacitně obsazena, mohou se jí daný den
zúčastnit i neobjednaní návštěvníci, kteří se
budou v danou hodinu nacházet před radnicí.
Prohlídky jsou zdarma.
Akademie seniorů pořádá přednášku
„NAŠE REPUBLIKA MÁ 100 LET!“,
která se uskuteční v úterý 23. října
od 14:00 hodin v prostorách
LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov.
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.
Důstojné chrámy, mohutný zvuk varhan
a hravost hudby. Skladby Johanna Sebastiana Bacha, jeho současníků a jejich vliv na
českou varhanní tvorbu – to je program
devátého ročníku BACHOVA VARHANNÍHO PODZIMU v podání Petra Koláře,
který se koná v neděli 28. října od 19:00
hodin v kostele Povýšení sv.Kříže, Filipcovo
nám.4, Prostějov.
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„Jsme nejl
epší
na svìtì!“

LUNETIC
V PROSTĚJOVĚ
 To byla jízda! Comeback
chlapecké kapely přilákal do
Společenského domu davy fanynek
strany 28 - 29

Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Poté, co parašutisté Armádního sportovního
oddílu Dukla Prostějov přivezli
kupu medailí z vojenského i civilního mistrovství světa 2018,
vyšel jim báječně také úplný
závěr letošní sezóny. Ten obstaraly dva poslední závody
Světového poháru na přesnost přistání, při nichž Hanáci
znovu potvrdili své vynikající
schopnosti a díky tomu dopadli
 skvěle i v celko   vém hodnocení

mezinárodního
47 klání.

RYBÁŘI
V AKCI

T ' = $> $''    ( "
*(FQ     
Foto: archiv Ivana Hovorky

 Do Tovačova se uplynulou
sobotu sjeli rybáři z celého kraje,
prostějovští nadšenci u toho nechyběli
strana 32

KRALICE
BEZ TRENÉRA

         ' *>    ("
 (  w  %+} 
Foto: archiv Ivana Hovorky

 Jediný regionální účastník
krajského přeboru se souží, vedení
odvolalo Davida Kobylíka
strana 36

JEDNOU Cena v soutěži o historii Jestřábi hrají dvakrát doma:
Prostějova
ŠLÁGR VEČERNÍKU – LEDNÍ HOKEJ



dnes Benátky, v sobotu Slavia!

s KSČM
předána

 Fotbalisté Čechovic vyhráli
Okresní pohár Prostějovska, když
ve středečním finálovým duelem
pod umělým osvětlením přetlačili
domácí Konici, která tak neobhájila trofej z loňského roku. Přímou
reportáž najdete na straně 39
 Další akce k oslavě 100 let republiky začala v Prostějově minulé
úterý 16. října, kdy byly před muzeum na ukázku přistaveny historické automobily včetně hasičské
techniky. Akci hudebně doprovodil ženský pěvecký sbor Proměny.
 Na mezinárodním juniorském
turnaji, zařazeném do světového
okruhu ITF do 18 let, Losinj Junior Cup v městě Veli Losinj, se Kateřina Mandelíková (TK Agrofert
Prostějov) probojovala čtvrtfinále
dvouhry a radovala se z titulu ve
čtyřhře.
 Správa silnic bude v nadcházejícím zimním období pečovat
o více než dva tisíce devět set kilometrů komunikací v majetku Olomouckého kraje. Počítá s tím nově
představený plán zimní údržby,
který krajští radní schválili v pondělí 15. října. Ani letos se kraj nepostará o silnice první třídy. Za jejich
sjízdnost budou stejně jako vloni
odpovědné soukromé firmy, které
vybralo Ředitelství silnic a dálnic.

Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Kandidáti do Zastupitelstva Statutárního města Prostějov za KSČM spolu
s Večerníkem připravili v září pro čtenáře nejčtenějšího regionálního periodika soutěž ve znalosti historie města. Jak jsme již informovali, nejvíce umu při šesti otázkách a také štěstí při
losování prokázala Lenka Trnečková, která se tak stala vítězkou celého klání. Ceny v podobě poukazů v hodnotě 1 000 korun do supermarketu Kaufland a na celoroční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku předal minulý čtvrtek ráno lídr kandidátky a znovuzvolený zastupitel Václav Šmíd.
(mls)

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

PROSTĚJOV Hokejová Chance liga ČR 2018/2019 právě
prochází zápasově nejnabitějším
obdobím své základní části, kdy
už druhý týden za sebou má
na programu tři kola včetně
vloženého pondělka. A muži
LHK Jestřábi Prostějov se
v tomto rychle rozjetém kolotoči ukážou dvakrát během šesti
dnů na domácím ledě.
Už dnes, tj. v pondělí 22. října, od 18:.00 hodin přivítají v 17. kole
soutěže HC Benátky nad Jizerou, tedy papírově slabší celek ze spodních pater tabulky. V prvním vzájemném duelu aktuální sezóny však
Středočeši dokázali Hanáky nečekaně porazit 6:4, tudíž jim favorité
mají co vracet. Hosté navíc již nemají ve svém středu známého tahouna Radka Dudu, který nedávno posílil extraligový Chomutov.
V sobotu 27. října od 17:00 hodin pak tým elhákáčka vyzve na vlastním kluzišti výběr HC Slavia Praha, a to v rámci 19. dějství prvoligových bojů. Sešívaní se přitom drží navzdory letnímu omlazení
hráčského kádru v průběžném pořadí dost vysoko, dokonce chvíli
atakovali i medailové pozice. A v tomhle případě oni mají spadeno
na prostějovské borce, neboť ti v Edenu při dosud poslední vzájemné konfrontaci uspěli 3:1.
(son)

PODROBNĚJŠÍ POZVÁNKU NA OBĚ STŘETNUTÍ
NAJDETE NA HOKEJOVÉ DVOUSTRANĚ 42-43

➢

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 13. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 13. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 13. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 13. KOLO

II. TØÍDA OFS PV – 13. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
TJ TATRAN LITOVEL
SOBOTA 27.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

TJ SOKOL PLUMLOV
FC KOSTELEC NA HANÉ
SOBOTA 27.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

TJ KLENOVICE NA HANÉ
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
SOBOTA 27.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

TJ SOKOL OTASLAVICE
FK NĚMČICE NAD HANOU
NEDĚLE 28.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Otaslavicích

FC DOBROMILICE
TJ HORNÍ ŠTĚPÁNOV
NEDĚLE 28.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Dobromilicích

26

Pondělí 22.října 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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výsledkový servis / tenis

Český lev měl rozlučku
jako pravý král

PRAHA Naposledy se Radek Štěpánek představil před vyprodanou
O2 arenou, když zažil euforii z vítězství v Davisově poháru. Velké
emoce prožil také během svého
loučení s profesionální kariérou. Za
skvělé zážitky Štěpánkovi přišli poděkovat fanoušci, ale také celá řada
excelentních bývalých i aktivních
sportovců. Rozlučku, kterou si vzal
na starost prostějovský manažer
Miroslav Černošek a jeho agentura Česká sportovní, měl „Štěpec“
opravdu královskou. Chybět u toho
nemohl ani Fan-klub TK Prostějov,
jemuž se dostalo přímo z úst legendy osobního poděkování.
„Když jsem byl malý kluk, nikdy by
mě nenapadlo, že jednou budu takhle
odcházet ze sportu, který jsem miloval.
Bylo to úžasné. Nikdy na tento den nezapomenu,“ vyznal se ze svých emocí
Štěpánek.
Velkolepá exhibice byla ve znamení velkých sportovních jmen. Do tenisového
důchodu českého tenistu doprovodila řada sportovních osobností. V O2
areně nechyběli Andre Agassi, Novak
Djokovič, Jaromír Jágr, Petr Čech, Pavel Nedvěd, dvojnásobný mistr světa
v závodech formule 1 Mika Häkkinen,
Tommy Haas nebo Leander Paes.
Právě elitní indický deblista byl Štěpánkovým partnerem v utkání čtyřhry.

Foto: internet

V ní hrál chvíli i Tomáš Berdych, dlouholetý parťák z velkých daviscupových
bitev. Vrcholem byla dvouhra Štěpánka
proti Djokovičovi, kterou ve zkrácené
hře vyhrál domácí hráč.
„Novak byl na mě hodný,“ uznal Štěpánek, kterého srbský kamarád a jeden
z nejlepších hráčů historie překvapil
nečekaným dárkem. Složil dohromady zdravice dalších špičkových tenistů
a společně si je pak prohlíželi na velkoplošných obrazovkách.
„Nevěděl jsem o tom vůbec nic.
Nejdříve jsem si myslel, že to na obrazovce proběhne jenom jednou. Najednou to bylo podruhé, potřetí a jména
začala gradovat. Říkal jsem si, kde až
tohle skončí. Fakt jsem to nečekal. Novak si s tím dal velkou práci. Ukázal, že
to není jen šampion na dvorci, ale i ob-
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rovský kamarád, který má velké srdce,“
povídal dojatý Štěpánek, se kterým se
prostřednictvím videa rozloučili i Rafael Nadal, Roger Federer nebo Ivan
Lendl. „Vítám tě mezi nás do tenisového důchodu,“ uvedl na klipu Lendl.
Dvojnásobný vítěz během loučení
poděkoval za podporu rodičům i manželce Nicole. Další poděkování uslyšeli
kondiční kouč Marek Všetíček, bývalý
trenér Tomáš Krupa, manažer a bratranec Tomáš Krčma i tréninkový parťák
Theodor Devoty. A slova uznání měl
Štěpánek i pro skupinu prostějovských
fanoušků, kteří vždy stáli na straně českého týmu. „Společně jsme si to užili.
Výhry i porážky. Byli jste vždy skvělí,
mohli jsme se na vás spolehnout. Děkuji za všechno,“ zdravil prostějovské
fandy velký tenisový bojovník.
(lv)

Z kvalifikace postoupil Rosol do osmifinále
MOSKVA, PROSTĚJOV Podruhé v sezóně si Lukáš Rosol zahrál
turnaj kategorie ATP. Zkušený
tenista na moskevském Kremnic
Cupu vyhrál kvalifikaci a uspěl
také v prvním kole hlavní soutěže
proti Berrettinimu z Itálie. Nestačil až na domácího favorita Karema Chačanova, kterému podlehl
ve dvou setech.
„Tělo drží, což je v tuto chvíli nejdůležitější. Druhá polovina sezóny
byla zdravotním testem. Jsem v pořádku, což se v posledních týdnech

potvrzuje. V zimní přípravě se chci
nachystat na novou sezónu a chci
se vrátit do světové stovky,“ uvedl
Rosol. Proti Chačanovovi nebyl bez
šancí. V závěru druhého setu měl za
stavu 5:4 hned čtyři setboly, ani jeden však nedokázal využít.
Ve 2. kole vypadl v belgických
Antverpách také Jiří Veselý. Prostějovský hráč srdnatě vzdoroval favorizovanému Richardu Gasquetovi
z Francie, na úvodní vítězství nad
Španělem Munarem ale nenavázal.
(lv)
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PROSTĚJOV Zápasový program
podzimní části 1. okresní ligy mužů
. 2@x6 wm }q`d .1;.$
v malé kopané ČUS Prostějovska
2018/2019 uzavřel poslední turnaj  %
! > 1 #$?2 0792(% { _'
ve Vrbátkách. A během něj se zrodily
{7#$Q^N!*7 > 
čtyři výsledkové debakly.
* *  ^F!w w   7
Ten nejvyšší v poměru 11:2 uštědřil    >  N^Q! *7 T  ="

*777 Q^
obhájce titulu SK Chaloupka Prostějov
nováčkovi Sokolu Smržice, díky čemuž
/fjFqvw  F >
přezimuje v čele tabulky. A to jen díky  >#  Q  Q^N 
o dva góly lepšímu skóre před druhým F=
 Q  ^FQ 
N Q F N^F N
SK Tomek Dobrochov, který deklasoval w  
 Q  ^ F
Kobru Kobeřice 10:1 a má stejně jako #$
N_'
F Q N ^F 
lídr 18 bodů na kontě. O tři bodíky zpět   >#
F Q N ^F 
stíhají vedoucí duo třetí Orli Otinoves 7 
F Q N N^ 
 Q  N^ 
(v sobotu smetli 5:0 Medvědy Pros- *  
tějov), za nimi jsou s další tříbodovou mančafty průběžného pořadí si to na jaře
ztrátou čtvrté FK Vrbátky (rovněž 5:0 evidentně rozdají o dvě sestupové příčky.
vyprášily 1.FC Laškov). Poslední čtyři
(kopa, son)
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jsem je samozřejmě poslouchala, ale
osobně bych sama od sebe na jejich
vystoupení nešla,“ sdělila Večerníku
Dagmar. „Mamince jsem slíbila, že
ji na koncert doprovodím. Nepřišla
jsem proto, že bych skupinu Lunetic poslouchala, to už nedělám
asi patnáct let,“ dodala s úsměvem
pětadvacetiletá dcera Lenka. „Lunetic byli naše dětství, frčeli, když
jsme byli na základní škole,“ potvrdila taktéž doprovázející kamarádka
Vlaďka.
A jak vnímali příchozí opětovný
návrat kapely? „Asi se dalo čekat, že
se zase objeví na hudební scéně. Kdo
jednou zažil, jaké je to být slavný,

= %!# ) ~ '_  $_   ( (
$
Foto: Martin Zaoral
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dobovým oblečením. S tancem už to
ovšem bylo trochu složitější. Kvarteto, známé také svou poměrně profesionální choreografií, jíž doprovázela většinu klipů, však tentokrát
předvedla něco jako imitaci tance na
vesnické zábavě. „Vypadalo to jako
tančící děti z mateřské školky. Které
se navíc ožraly...,“ podotkl výstižně
jeden z návštěvníků. Zřejmě se kluci
nestihli secvičit.
Návštěvníkům to ovšem nevadilo a
koncert si i přes technické nedostatky
patřičně užili. Sedm stovek starých i
mladých mohutně jásalo, skandovalo a vřískalo. Jedni na zpěváky
s úctou a zalíbením hleděli, jiní si
je přišli jen omrknout. „Dcera mi
koupila lístek na koncert Luneticů,
proto jsem na něj vyrazila. Kdysi

Publikum šílelo, zaujaly
 G ; =G 

my mezi tím, čímž rozhodně potěšil
i fandy originálu. Příběh se tak vrací
k Laurie Strode (opět neskutečně výborná Jamie Lee-Curtis), která jako
jediná přežila vražedné běsnění Michaela Myerse. To se na ní samozřejmě podepsalo, a tak ve filmu uvidíme
její špatný vztah s dcerou, dům plný
zbraní i deprese, které po útoku stále
přetrvávají. Když potom Michael uteče, je jasné, že bude chtít dokončit to,
co před čtyřiceti lety začal.
Velké plus filmu je, že nenavazuje na
první díl jen příběhově, ale i stylem a
JAKUB ČERMÁK
napětím. Dost bylo otřepaných lekaček
Nový Halloween, jak již bylo řečeno, a vyvražďovaní puberťáků. Nový Hapřímo navazuje na první díl z roku lloween opět klade důraz na budování
1978, přičemž ignoruje všechny fil- napětí společně s hudbou, nikam se ne-

PROSTĚJOV Před čtyřiceti lety
vznikl jeden z nejvíc kultovních hororů vůbec. Tehdy režisér John Carpenter (Věc, Šílenství) nastavil laťku,
díky které mohl později vzniknout
žánr slasher hororů, kam se řadí Pátek 13. nebo Texaský masakr motorovou pilou. I sám Halloween dostal
několik pokračování nebo restartů
série, ovšem letošní počin se vrací k
původnímu filmu. Večerník se zašel
na nový horor podívat v rámci své
pravidelné filmové recenze...

spěchá, a i když některé mordy nejsou
přímo vidět, víte, že se dějí. A už jen z
toho vás mrazí v zádech. Na druhou
stranu s tím může mít problém mladší
publikum, které je na dnešní explicitní záběry useknutých hlav a končetin
zvyklé, proto se jim to možná bude
zdát nedostačující. Ale tady není náš
vrah vyobrazený jako vraždicí mašina,
nýbrž skutečné zlo, které zabíjí obyčejným nožem. Tvůrci v tomto ohledu
vůbec netlačí na pilu, hrají si s napětím
i divákem a vy se tak stihnete seznámit
i vedlejšími postavami, u kterých vám
později bude líto, že je čeká jasná smrt.
Také potěší, že právě tyto vedlejší charaktery nejsou jen hloupé figurky na
zabití, ale normální lidé, kteří se připletli do cesty zlu, a budete jim fandit,
marně. Díky tomu se film dovede dostat pod kůži a tvůrci (ti jsou samozřejmě hodně velcí fanoušci originálu) asi
nedokázali lépe a věrněji navázat na
původní film. Přestože si přidají pár
módních novinek ze světa současného hororu, přistupují k původnímu
filmu s absolutní úctou. Rčení „film
od fanoušků pro fanoušky“ v tomhle
případě sedí dokonale. Také je ale
potřeba k tomu takto přistupovat, což
nemusí vyloženě bavit současné diváky hororových filmů, kteří jsou už jednoduše zvyklí na něco jiného. Tohle je
oldschool, který nechce jít divákům
lacině na ruku a tvrdošíjně odmítá dělat víc ústupků, než by bylo nutné.

PROSTĚJOV LiStOVáNí má v Prostějově již několikaletou tradici. Naposledy jste jej mohli navštívit letos
na jaře. Na sezónu 2018-2019 v podání Městského divadla v Prostějově se
ovšem vrací zpět. Tentokrát uvidíte
ve čtvrtek 25. října od 18:00 hodin
scénické čtení knihy Svatá Barbora
od autorů Marka Šindelky, Vojtěcha
Maška a Marka Pokorného. Určitě si
vystoupení nenechejte ujít, LiStOVáNí vždy nabízí jen to nejlepší.
Oceňovaný prozaik Marek Šindelka ve
spolupráci s Vojtěchem Maškou a Markem Pokorným vytvořili knihu Svatá
Barbora, kterou v roce 2018 vydalo
nakladatelství Lipnik. Jde o grafický román, který hledal inspiraci v zamotané
kuřimské kauze. Případ týrání dětí, v
němž postupně selhali snad úplně všichni včetně skautů, policie, ombudsmanky

i novinářů, přetvořil Šindelka společně
se zkušeným Maškem a talentovaným
kreslířem Pokorným v toto unikátní dílo
vyprávějící především o síle manipulace.
„Mladá novinářka Andrea dostala za
úkol napsat článek o tzv. kuřimské, nikdy
neobjasněné kauze, kterou před několika lety žila celá republika. V jejím středu
stála dospělá žena vydávající se nejprve
za jedenáctiletou dívku a později v Dánsku za stejně starého chlapce. V příběhu
se vršily nové a nové záhady, konspirační
teorie se měnily ze dne na den. Týrání,
vliv všemocné sekty, nitky vedoucí do
nejvyšších sfér. Andrea je čím dál více
pohlcována pátráním, zapomíná na svůj
osobní život, na svého přítele Jakuba, ze
stěn svého pokoje vytvoří obří nástěnku
plnou jmen, událostí a souvislostí. Dozvídá se nové skutečnosti, vždy se jí narýsuje možná varianta, která je následně

popřena, každá nalezená odpověď pokládá další otázky. Andrea se ztrácí v nekonečném labyrintu, ale nedokáže přestat hledat pravdu, a když se jí nakonec
zdá, že ji má téměř na dosah, je postavena před zásadní otázku: Co všechno je
ochotna obětovat?“ tak zní popis knihy.
Čtenář se tak propadá do jakési komiksové severské krimi plné temnoty a paranoie. V prokomponovaném vyprávění
nejde jen čistě o mysterium spletitého
příběhu, ale také o posedlost a fascinaci
těch, kdo jsou jeho aktéry, těch, kteří ho
odkrývají, a nakonec i těch, co počínání
všech pouze sledují na stránkách.
Při scénickém čtení budou účinkovat Petra Boučková a Alan Novotný. Stále máte
možnost si na LiStOVáNí zakoupit lístky,
jeden vás vyjde na 100 korun. Po něm
bude následovat ještě autogramiáda s autorem knihy Markem Šindelkou. (tem)

PROSTĚJOV Do nové sezóny
vstoupilo Městské divadlo v Prostějově s novou dramaturgyní.
Po patnácti letech nahradila letos
v září úspěšnou Evu Zelenou další
sympatická dáma, která divadlem
skutečně žije - Hana Šprynarová.
Tato dáma je známá zejména ze svého
dlouholetého působení na ZUŠ Prostějov, kde naposledy působila v roli
zástupkyně ředitelky. Se žáky „zušky“
připravila nespočet představení jako
například Kocour Modroočko, Kolo
se zlatými ráfky, Komedie o šalině,
Smrt klepe na dveře podle Woodyho
Allena a řadu dalších. Stála ale například i za přípravou festivalu MedArt.
Odcházející Evě Zelené se ve
spolupráci s ředitelkou Alenou
Spurnou a následně i Janou Maršálkovou dařilo setrvale zvyšovat
návštěvnost prostějovského kulturního svatostánku. S čím nastupujedofunkcenovádramaturgyně?
„Myslím, že dramaturgie divadla je
pěkně nastavena a já mám největší
ambice pokračovat v dobře nastavené linii. Chtěla bych, aby diváci do
hlediště chodili rádi a program byl
pestrý. Aby si zkrátka každý divák lačný divadla našel to svoje a v Prostějově se nadále objevovaly kvalitní tituly,
zvučná jména, klasické kusy, adaptace neotřelých literárních i filmových
děl, novátorské kousky, bombastické
spektákly, úchvatné herecké výkony, oceněné divadelní hry i odvážné
režijní či dramaturgické počiny, nad
kterými se třeba zamyslíme, rozčílíme, zasmějeme či dojmeme,“ zareagovala exkluzivně pro Večerník Hana
Šprynarová.
(mls)
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URČICE Sokolovna v Určicích již tuto sobotu ožije koncertem hudebního uskupení Duo Jamaha, které tvoří Alfons a Marian Kotvanovci. Tato
skupina se proslavila především na televizních obrazovkách a získala již
několik ocenění. Začátek je naplánován na 16:00 hodin a vstupenky jsou
stále v prodeji.
Populární hudební seskupení Duo Jamaha znáte, jak již bylo řečeno, především z televizní obrazovky, kde se stalo největší hvězdou hudebních pořadů. Má na svém kontě
celkem tři zlaté a tři platinové desky za prodej hudebních nosičů. V Německu dokonce
vydalo singlové album s megahitem Tanz mit mir heute Nacht, za které jeho protagonisté dostali prestižní ocenění Oscara Smago Award 2015 za Hit tip 2015.
„Jejich koncerty bývají velmi energické i zábavné. O humornou stránku se
stará mladší z dvojice Marian a svým vtipným vyprávěním pobaví vždy celý
sál. Hudební část koncertu je tvořena především novými skladbami, ale i
osvědčenými staršími hity,“ svěřila se Večerníku Božena Pinkavová, jedna
z přívrženkyň tohoto seskupení.
Prodej vstupenek probíhá v Kulturním klubu Určice v úřední dny: úterý
a čtvrtek v době od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin. V
předprodeji lístky zakoupíte za 140 korun, na místě pak za 160 korun. Pro další
informace můžete zavolat vedoucí Kulturního klubu Určice Lence Buřtové na
číslo 734 714 838.
(tem)

 ,2G ::3 Halloween vzdává poctu originálu

RECENZE VEČERNÍKU

BYLI JSME
U TOHO

ži vedl 9:4, přesto mač nedotáhl
k premiérovému triumfu. „Tiebreak
vždycky je o momentálním rozpoložení a rovněž o štěstí, svou roli určitě
hraje též psychika. Což se i tentokrát
plně potvrdilo. Nevyšlo nám jedno
postavení a nabrali jsme zdánlivě
rozhodující manko pěti bodů, které
se ve zkráceném setu dohání velmi
složitě. Nám se to přesto povedlo
tím, že holky nepřestaly bojovat
a hlavně byly až do úplného konce
pořád odvážné, maximálně odhodlané. A nebály se. Naopak Brno po
ztrátě velkého náskoku znejistělo,
nepomohly mu ani zkušenosti jeho
ostřílených opor. My jsme si prostě šli na plné pecky za vítězstvím
tak, jak děvčatům neustále opakuji.
Mám radost, že moje pokyny padly na úrodnou půdu,“ říkal prostějovský lodivod v sobotním večeru
s úlevným úsměvem.
Kádr složený ze starší, středně
mladší i úplně mladé generace
plejerek zatím – navzdory dílčím
komplikacím – evidentně funguje. „Podstatné je, že mančaft společně žije. Všechny holky na hřišti i na
lavičce do toho dávají spoustu pozitivních emocí, dokážou se navzájem
povzbudit a zvednout ze situací, kdy
se zrovna nedaří. Což je dvojnásob
potřeba směrem k těm nezkušeným,
které by samy bez podpory okolí
mohly podlehnout nervozitě, psychickému tlaku. Proto dokážeme
překonávat horší úseky hry a zvládli
jsme dramatické koncovky obou pětisetových utkání, kde jsme šli štěstí
naproti,“ vyzdvihl Petráš. Současně
neopomněl zmínit i slabiny. „Máme
výpadky na příjmu, s čímž jsme dopředu počítali. Hůř se však prosazujeme taky v útoku, kde je potřeba přidat. Samozřejmě se snažíme
intenzivně pracovat na každém
tréninku, protože jde o jedinou
možnou cestu k postupnému zlepšování,“ zdůraznil slovenský kormidelník. Deset nasbíraných bodů
ze čtyř mačů jednoznačně bere.
„Už dřív proti Olympu i dnes tady
v Brně jsme sice ztratili po bodíku,
ale já momentálně řeším hlavně vítězství. A třeba Šelmy mají velkou
kvalitu, určitě půjdou tabulkou nahoru a výhra 3:2 na jejich hřišti je
cenná. Za důležité považuji, že jsme
i přes různé dílčí problémy zvládli
úvod soutěže, nabrali potřebnou
míru jistoty do dalších náročných
bojů. Extraliga je a bude vyrovnaná, plná výsledkových překvapení.
My se přitom chceme maximálně soustředit na každé jednotlivé
utkání, snažit se ho odehrát v co
nejvyšší kvalitě a takhle postupně
procházet dlouhodobou částí extraligy. Pokud se nám to bude dařit,
můžeme se držet v horních patrech
tabulky,“ odtušil Luboš Petráš s jasným, i když nevyřčeným cílem:
postoupit do nadstavbové skupiny
o 1. až 4. místo. Což je ještě velice
daleko, nicméně omlazené Hanačky vykročily správným směrem.
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navštivte stále více oblíbenější inter vecerník


DUO JAMAHA Michael Myers je zpět, nový

„Dobrý večer, Prostějově! Když
jste přišli i po těch dvaceti letech,
uděláte si s námi výlet zase zpátky
do devadesátých let?“ vybídl na
startu celé show zpěvák skupiny Aleš
Lehký. A tak se stalo. Kapela Lunetic
přenesla vlastní publikum do doby
před dvaceti lety. A to nejen svými
osvědčenými hity, ale třeba také svým

Tereza
MACHOVÁ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu se s koncertem kapely Lunetic, jež oznámila velký comeback, ponořil prostějovský Společenský dům do devadesátých let minulého století. A že si to všichni náležitě užili! Vzpomínající maminky, ale i jejich děti, které je mnohdy doprovázely, trsaly, hvízdaly a
jásaly ostošest. Zpěváci nezaháleli a sami nadšeně oživovali své staré pecky a předváděli poněkud
zvláštní taneční kreace. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

  " w" 
NA MAMINKY NÁVRATEM
DO DEVADESÁTÝCH LET
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čeká hodně kvalitní soupeř a nejvíc
favorizovaný tým tohoto soutěžního
ročníku. Na druhou stranu nemáme co
ztratit, můžeme se bez nějakých velkých
nervů pokusit mu jeho roli maximálně
znepříjemnit. Rozhodně do Olomouce
nepojedeme předem poražení, naším
mottem naopak je do každého zápasu
jít s touhou po vítězství. Byť tentokrát
to bude dost složité. Hodláme se ale rvát
o každý míč, od začátku až do konce,“
ujistil trenér prostějovských žen Lubomír Petráš s tím, že největší devízou UP
je šířka jeho silné soupisky.
Aby toho nebylo málo, hned dva dny po
regionální řežbě nastoupí Helena Horká a spol. v 6. dějství UNIQA extraligy
k dalšímu nelehkému mači, tentokrát
pod Ještědem. Nadmíru zajímavý střet
Liberec versus Prostějov propukne
v sobotu 27. října netradičně brzy, již od
15.00 hodin.
Také Severočešky vstoupily do stávajícího ročníku výborně, neboť uspěly na
půdě KP Brno 3:1, následně porazily
stejným poměrem Šelmy Brno a jednoznačný triumf 3:0 odvezly ze Šternberka. Teprve poté premiérově klopýtly
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Trnková, libero Julie Kovářová).
Už jen tento samotný fakt dává nadcházejícímu duelu značný říz, nemluvě
o více než desetileté a každoročně intenzivnější rivalitě. Klub z metropole Hané
se netají tím, že na konci letošní sezóny
touží oslavit mistrovský titul, k čemuž
určitě je hlavním favoritem. V dosavadním průběhu neztratil ještě ani bod,
když zvítězil na Olympu Praha i nad
Frýdkem-Místkem 3:0 a poté jak u Šelem Brno, tak v Liberci 3:1. Čímž logicky
vede zatímní tabulku.
V minulém ročníku spolu sokové odehráli osm vzájemných utkání, přičemž
všechny ovládl kolektiv VK. Někdy
jasně, jindy těsněji. Například v brněnském finále Českého poháru uspěl 3:1
a v rozhodující sérii extraligy o zlato po
výsledcích 3:0, 3:1, 3:2. Zajímavostí je,
že se oba mančafty potkaly rovněž v letní přípravě a olomoucký celek v rámci
turnaje O pohár primátora statutárního
města OL 2018 vyhrál doma až po boji
včetně závěrečného obratu 3:2 (13, -19,
-24, 12, 8).
„Na čtvrteční derby se všichni moc těšíme. Samozřejmě víme, že nás v něm
v souboji o čelo tabulky s Olomoucí
doma 1:3. Naopak v ČP nedaly žádnou
šanci Žižkovu venku 3:0.
Duklu bodově táhne univerzálka Nikola Pištěláková, na smeči jsou nebezpečné Lucia Mikšíková s Annou Šotkovskou, kvalitní obsazení mají i bloky
(Kateřina Kohoutová, Laura Holubcová, Michaela Candráková), nahrávka
(Simona Kopecká) a libero (Veronika
Dostálová). O schopnostech libereckého ansámblu vedeného lodivodem
Liborem Gálíkem svědčí rovněž fakt,
že v přípravě dokázal volejbalistky vékáčka hned dvakrát zdolat 3:2. Nejprve
na turnaji v Bratislavě, následně i v hale
Sportcentra DDM.
„Už před sezónou jsem říkal, že Liberec považuji za žhavého kandidáta na
jednu z ligových medailí. Což zatím
svými výkony i výsledky potvrzuje.
My se však nemusíme ničeho bát, také
máme své kvality. A určitě je v našich
možnostech na hřišti Dukly minimálně svést vyrovnanou partii. Holkám
znovu zopakuji, ať do zápasu jdou
s otevřeným hledím a touhou zvítězit,“ zdůraznil Petráš.

gg Cítíte se jako hrdinka střetnutí?
„To vůbec ne. Věděly jsme, že nás v Brně
čeká těžký zápas, ze kterého budou chtít
kvalitní soupeřky získat své první body.
Ony nás dost tlačily servisem a měly
dobrou obranu, přes kterou jsme se
chvílemi hůř prosazovaly. Vývoj utkání
se dost přeléval ze strany na stranu a celkově jsme to zvládly všechny společně.
Každá z nás něčím přispěla, postupně
jsme se zlepšovaly. A vybojovaly úplnou
koncovku, díky čemuž máme důležité
vítězství.“
gg Ve druhém i třetím setu jste se
však nemálo trápily na příjmu. Spočíval právě v něm největší problém?
„Je pravda, že nás podáním držely daleko od sítě, chytily se tím. A jakmile jsme
neměly excelentní přihrávku, šla dolů
agresivita a útočilo se proti jejich vysokým blokům z těžších pozic složitě. Proto tam naše zakončení bylo slabší.“
gg Věřila jste i za nepříznivého vývoje, že duel půjde ještě otočit?
„Určitě jo. Pořád je to sport a ten dnešní zápas byl hodně na vlnách nahoru
a dolů. Nejdřív se víc dařilo v úvodní
sadě nám, potom dva sety domácím.
Ale my jsme pořád čekaly na svou šanci,

Marek SONNEVEND

kdy se průběh třeba začne znovu otáčet,
a tahle příležitost přišla ve čtvrtém setu.“
gg Co se tam zlepšilo?
„Asi hlavně přístup tím, že jsme se zklidnily. Díky tomu se nám podařilo vrátit
k vlastní hře, zkvalitnit všechny jednotlivé činnosti, překonat momentální nepohodu i pocit únavy.“
gg Jak jste se do rozjeté bitvy dostávala po svém nástupu na hřiště vy
osobně?
„Snažila jsem se jít naplno do každého
míče bez ohledu na to, jestli šlo zrovna
o útok, přihrávku, podání, blok nebo
zákrok v poli.“
gg V úplném závěru jste uhrála
spoustu klíčových balónů. Potěší to?
„Po pravdě jsem tohle ani moc nevnímala. Myslím, že jsme od čtvrtého setu
hrály všechny výborně a nakonec není
vůbec důležité, kdo zrovna boduje.
Podstatné je jedině vítězství, které jsme
společně vybojovaly. Celý kolektiv makal na maximum, byl to kvalitní týmový
výkon.“
gg V tiebreaku však Šelmy vedly už
9:4. Co vedlo k finálnímu zvratu?
„Otočit takhle nepříznivý stav v tiebreaku se nepovede moc často a je super,
že my jsme to dokázaly. Nejdřív nám
uteklo jedno postavení, soupeřky daly

BRNO Po dobrém úvodu se volejbalistky Prostějova postupně dostaly v hájemství nebezpečných Šelem Brno do herního útlumu,
ztrácely 1:2 na sady a směřovaly k první porážce této sezóny. V tu
chvíli naskočily z lavičky na hřiště Gabriela Kozmík a MarieToufarová
(na snímku), aby obě zásadní měrou přispěly v sobotním duelu 4.
kola extraligy k vítěznému obratu. Hlavně druhá jmenovaná zahrála výtečně ve všech ohledech, dařilo se jí útočně, na přihrávce,
v obraně i servisem. Celý tým VK povstal, aby společnými silami
a závěrečným obratem vyválčil dvoubodový triumf 3:2. Skromná
Máří pak zodpověděla několik otázek pro následující interview.

pět bodů za sebou. Ale pak se mi zdálo,
že trochu polevily, možná začaly být
nervózní z vidiny jejich první výhry. My
jsme do toho naopak šly pořád odvážně
a jak zlepšeným útokem, tak dobrou
obranou jsme závěr obrátily. Nervozita
z nás spadla, klíčové bylo udržení maximální koncentrace i kolektivní duch,
velká bojovnost až do posledního míče.“
gg Po zdravotních potížích s ramenem jste již stoprocentně v pořádku?
„Řekla bych tak na devadesát devět procent. Zdravotně je ruka už bez problémů,
ale musím ji pořádně naposilovat a nabrat
ještě větší jistotu. Hlavně v útoku to zatím
není úplně podle mých představ, na něm
ještě musím víc zapracovat. Ostatní činnosti zvládám podle svého pocitu slušně.“
gg Na kontě máte čtyři vítězství, ovšem dvakrát 3:2. Jak vstup do extraligy hodnotíte?
„Nejdůležitější je vyhrávat, což se nám
zatím podařilo pokaždé. A že jsme přitom ztratily dva body, mě osobně nijak
moc netrápí, zvlášť zvítězit tady na hřišti
silných Šelem Brno má svou cenu. Navíc každý zápas urvaný tak těsně v koncovce nás může posílit psychicky, ukazuje to na schopnost mančaftu zvládat
těžké situace. Teď hlavně musíme makat
pořád dál.“
gg Před sebou máte dva papírově
nejtěžší souboje, ve čtvrtek v Olomouci a o dva dny později v Liberci.
Co od nich očekáváte?
„Nejdřív si po těžkém utkání v Brně musíme pořádně odpočinout a dobře zregenerovat. (úsměv) Potom budeme pracovat na odstraňování chyb, které ve hře
stále máme. Jak co se týče individuálních
činností, tak ve vzájemné spolupráci na
hřišti, v útočných kombinacích. Týmovou souhru ještě musíme zlepšit, to každopádně. Rozhodně se však nemusíme
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RYCHLÝ

Prostějov (son) - Před aktuálním ročníkem krajského přeboru juniorek zůstával šéftrenér TJ OP Prostějov ohledně
ambicí výběru U19 tohoto oddílu na
možné ovládnutí soutěže spíš opatrný.
„Myslím, že naše omlazené družstvo potřebuje nějaký čas, aby se mohlo zase prát
o vytoužený postup do juniorské první
ligy,“ říkal Ladislav Sypko v létě. Jeho
mladé svěřenkyně, které vede společně
s Jaroslavem Klusákem, však do nové
sezóny vstoupily nadmíru slibně. Nejprve dvakrát porazily na vlastním hřišti
Šumperk 3:1 (-24, 15, 25, 20) a 3:1 (-18,
18, 22, 23), poté jednou uspěly na půdě
Přerova B (neboli tamních extraligových
kadetek) po výsledcích z pohledu domácích 3:1 (23, 13, -15, 16) a 2:3 (17, -12,
19, -23, -5). „Baby jsou bojovnice, zatím
při všech třech vítězstvích dokázaly otočit nepříznivý průběh. Začátek soutěže
jim opravdu docela vyšel, ale s útokem
na prvenství a tím i s postupem do baráže
určitě nehodláme nijak tlačit na pilu. Necháme mančaft v klidu hrát a uvidíme,
na co bude výkonnostně mít,“ upřesnil
Sypko.
Krajský přebor juniorek 2018/2019
– pořadí po 4. kole: 1. Přerov B 10, 2.
OP Prostějov 8, 3. Šumperk 6, 4. Moravská Třebová 0.

Zabojují juniorky OP
o prvenství v kraji?

Prostějov (son) - První čtyři duely v krajském přeboru kadetek
2018/2019 mají za sebou starší žákyně
VK Prostějov. O jejich úvodních vítězstvích 3:0 a 3:2 nad UP Olomouc B
neboli vrstevnicemi z rivalského oddílu
jsme už informovali dříve. Napodruhé
Hanačky vyválčily jednu výhru. V domácím prostředí haly prostějovského
Národního sportovního centra tentokrát přivítaly žákyně Přerova (také pod
hlavičkou béčka) a svedly proti nim dvě
vyrovnané bitvy s výsledky 1:3 (-23,
22, -10, -21) a 3:2 (16, 23, -16, -24, 14).
V průběžném pořadí jsou druhé. „Holky nehrály špatně, i když výkon dost
kolísal nahoru a dolů. Každopádně je
dobře, že jsme aspoň odvetu dovedli do
zdárného konce. Zatím to vypadá, že
bychom společně s Přerovem a Uničovem měli patřit do horní poloviny tabulky, ale víc ukážou další utkání v příštích
týdnech,“ odtušil trenér volejbalistek
vékáčka U15 Jan Moravčík.
Krajský přebor kadetek 2018/2019
– pořadí po 4. kole a předehrávkách: 1. Přerov B 16, 2. VK Prostějov
B 7, 3. Uničov 6, 4. Olomouc B 4, 5.
Přerov C 3, 6. Šternberk B 0.
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Řadu známých až slavných volejbalistek má ve svém
středu brněnský nováček ženské extraligy. Například
Terezu Matuszkovou (na snímku vlevo) či bývalou oporu
Prostějova Markétu Chlumskou (s balóny). Z někdejších
Agelek za Šelmy nastupují ještě Soňa Nováková a Šárka
Sklenářová (za svobodna Melichárková).

Foto: Marek Sonnevend

Šelem, včetně Exagelek

OBRAZEM
Hvězdy ve službách

ALO
ZAUJ NÁS

bát toho, že jedeme do Olomouce a pak
do Liberce, což jsou hodně silní soupeři.
Každý zápas je jiný, s kýmkoliv se dá bojovat. A my jsme povedeným úvodem
sezóny překonaly nějakou počáteční
nervozitu, i do nejbližších těžkých soubojů venku tak půjdeme naplno.“

  


  

 Byl to prostì



odvahou a bojovností

„Otoèily jsme to týmovým duchem,

Přetěžké bude hlavně střetnutí 5. kola
nejvyšší české soutěže ve Sportovní hale
Univerzity Palackého s tamním výběrem UP Olomouc. Klasické derby dvou
hanáckých rivalů je na programu ve čtvrtek 25. října od 17.00 hodin a bude mít
pořádný náboj.
Vékáčko totiž ovládlo extraligové boje
desetkrát v řadě za sebou, když svého
krajského konkurenta ani jednou nepustilo na trůn. Po letním přebudování
hráčského kádru stavěného s nižším finančním rozpočtem však momentální
družstvo kouče Lubomíra Petráše již
nemá tak značnou sílu, zatímco úpéčko
se naopak notně vyztužilo o tři plejerky
získané právě z Prostějova (smečařka
Andrea Kossányiová, blokařka Veronika

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Čtvrtý týden rozjetého ročníku UNIQA extraligy žen ČR
2018/2019 posílá prostějovské volejbalistky ke dvěma velmi náročným
bitvám na hřiště kvalitních protivníků. Půjde o skutečně ostrou prověrku toho, na co tým VK v současnosti
herně má.

Ve čtvrtek derby v Olomouci, v sobotu opět venku Liberec

3URVWøMRYDQN\PDMËSĆHGVHERXWøæNÛWÛGHQ

Pondělí 22. října 2018
www.vecernikpv.cz



aneb názor
Heleny Horké

"
608 960 042

VÝHODNÉ

Pouze sedmatřicet procent
úspěšnosti v útoku mají ženy
VK Prostějov během dosavadního vývoje UNIQA
extraligy ČR 2018/2019.
Kvalitou zakončení tak výrazně zaostávají nejen za
minulým ročníkem, ale i za
svými představami pro aktuální sezónu.
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HOLKY TO ZATÍM
ZVLÁDAJÍ

Napsaná na papíře vypadala sestava VK Prostějov před sezónou dobře, podle
obecných prognóz odpovídala druhému nebo třetímu místu v extraligové tabulce. Za horší konstelace pak pozicím těsně pod bednou. Přesto však panovala
určitá nejistota z některých nestabilních faktorů.
V první řadě personálních. Jak zvládnou mladé Michaela Zatloukalová s Terezou
Slavíkovou roli týmových jedniček na svých postech? Udrží klíčová tahounka Helena Horká výkonnost z minulého ročníku? Prokážou nové posily na smeč i blok
potřebné herní kvality? Dohoní Petra Kojdová tréninkové manko? Stihne se Marie Toufarová po zranění včas uzdravit a dostat do formy?
Na tyhle dotazy týkající se jednotlivkyň navíc navazovaly týmové otazníky. Například
o schopnosti zvládat problematickou přihrávku, o soudržnosti kolektivu v obměněném složení, o vyřešení potíží s kvanty zbytečných chyb během přípravného období,
o nahrazení chybějících zkušeností některých členek družstva odvahou a dravostí.
Pokud by kterákoliv ze zmíněných věcí při vstupu do nejvyšší české soutěže víc haprovala, mohly teď Hanačky na kontě mít klidně už dvě porážky. Neboť ale veškeré
komplikace zdárně překonávají a společně dobře pracují, projíždějí UNIQA extraligou zatím vítězně. Byť výsledky nejsou úplně stoprocentní (3:0, 3:1, dvakrát 3:2).
Každopádně takovou bilanci by každý, kdo přeje prostějovskému volejbalu, před
startem tohoto ročníku vzhledem k okolnostem jistě bral. Teď půjde o to slibný
rozjezd potvrzovat i dál. A nenechat se rozhodit prvními dílčími neúspěchy, které
rozhodně přijdou. Nejspíš už v tomto týdnu, kdy holky zajíždí k největšímu favoritovi do Olomouce a následně pod liberecký Ještěd. Vítězné zvládnutí obou
nejbližších bitev vypadá velmi nepravděpodobně. Ale kdo ví...

Marek
Sonnevend

  ! {  

„Při pohledu na extraligovou tabulku si někdo mohl myslet, že nás v Brně čeká lehčí utkání proti poslednímu. Kdo však má přehled, ten ví, jak kvalitní kádr s řadou
zkušených hráček Šelmy mají. Proto jsme očekávaly těžký zápas, což se potvrdilo.
Fanoušci určitě viděli hodně zajímavé utkání nahoru dolů. My jsme chvílemi hrály
výborně a chvílemi hůř, ale nakonec dokázaly opět zvítězit, což je podstatné. Jako
důležitý faktor letošní sezóny zatím vidím naši vzájemnou zastupitelnost v mančaftu. Pokud to zrovna některé z nás herně nejde, naskočí jiná a kolektivu pomůže.
Navíc hodně držíme při sobě, povzbuzujeme se. A tohle týmové pojetí zatím vedlo ke čtyřem výhrám včetně dvou těsně vydřených. Navíc otočit tiebreak z 4:9, to
taky o něčem svědčí. Samozřejmě dobře víme i o chybách, co pořád děláme, práce
máme před sebou spoustu. Moje bolavá záda? Příjemné to nebylo, ale naštěstí se
dost rychle uklidnila a hned od úterka jsem mohla trénovat. Teď potřebuju nabrat
větší herní pohodu, zvlášť když nás čekají další těžké souboje v Olomouci a LiberHelena HORKÁ, univerzálka VK Prostějov
ci.“

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Před týdnem hrozilo, že volejbalistky Prostějova budou během náročné série venkovních střetnutí na
palubovkách papírově nejsilnějších
extraligových soupeřů postrádat
dvě klíčové opory hráčského kádru.
Univerzálku Helenu Horkou totiž
13. října ve Frýdku-Místku zastavila pohnutá záda, blokařka Veronika Bezhandolska zase laborovala
už delší dobu s bolavým kolenem.
Ani v jednom případě však naštěstí
nešlo o nic vážného. „Verča vynechala jen zápas proti Olympu, jinak
normálně nastupovala. A pondělní
vyšetření u docenta Paši neukázalo
žádný větší problém. Spíš se jednalo
o přetížení, což vyřešil klid doplněný intenzivní rehabilitací,“ prozradil hlavní trenér žen VK Lubomír
Petráš. „Totéž zabralo u Hely, která
se dala dohromady velice rychle.
Původně to vypadalo blbě, ale ona
hned v úterý zkusila naskočit do
přípravy, a protože to šlo, normálně pak už trénovala s mančaftem,“
doplnil Petráš. Bezhandolska poté
byla v sobotním šlágru na palubovce
Šelem Brno nejužitečnější plejerkou hanáckého družstva, Horká se
naopak trochu trápila.

Marodka se rychle vyprázdnila

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Letní posilu prostějovských volejbalistek hodně zbrzdilo nepříjemné zranění ramene, které však již vyléčila.
A čím dál víc se začíná stávat jednou z největších opor
vékáčka. Už před týdnem ve Frýdku-Místku sehrála
po naskočení z lavičky na hřiště vydařený part, totéž
Máří zopakovala či spíš ještě zintenzivnila během
sobotní bitvy na půdě Šelem Brno. Do zápasového dění se sice dostala až v závěru třetí sady,
přesto stihla být za necelé dva sety + tiebreak
naprosto klíčovou členkou týmu. Nasázela 9
bodů rovnoměrně všemi činnostmi (5 útoků,
2 bloky, 2 esa), kvalitně přihrávala (50 procent), hlavně v úplné koncovce uhrála většinu
zlomových míčů. A celkově měla Toufarová
rozhodující podíl na vítězném obratu. Takhle
se vrací po zdravotních trablech!

Marie TOUFAROVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

volejbal

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

2:3

Hanačky nastoupily do sobotního duelu v kompletním složení, tedy i s uzdravenou Horkou, která vyléčila bolavá
záda. A bylo důležité, že chytily začátek
střetnutí. Nenechaly si nebezpečné
soupeřky nijak utéct, naopak samy diktovaly dění na palubovce a brzy získaly
slibný náskok (4:6, 7:10, 8:12). Neměly totiž větší problémy na přihrávce, tím
pádem dobře útočily z různých kombinací. Navíc dokázaly tlačit servisem
(navzdory většímu počtu zkažených
podání) víc než domácí tým, jenž se
mnohem složitěji prosazoval přes hostující obranu. Komplikace pro vékáčko
nastaly během slabší pasáže z 12:17 na
18:20, kdy mu znejistěly všechny do té
doby kvalitní činnosti. Vzápětí ale následovalo perfektní odskočení (18:23,
19:24) a těžce zvládnutá koncovka až
pátým proměněným setbolem z pěti
v řadě za sebou – 23:25 a 0:1.
Nicméně Brňanky se viditelně zvedaly,

Marek
SONNEVEND

Exkluzivní reportáž
pro Večerník

BRNO Těžký zápas 4. kola UNIQA
extraligy žen na hřišti brněnských
Šelem přinesl prostějovským volejbalistkám přesně to, co se dalo
čekat: náročný boj. Průběh dramatického utkání se několikrát prudce
změnil, až divácky atraktivní partie
dospěla do rozhodujícího pátého
setu. V něm domácí kolektiv vedl
už 9:4, přesto se z tvrdě vydřeného
vítězství nakonec radovala hostující
parta finálním obratem na 13:15!
Dva importované body z haly předpokládané štiky soutěže mají vzhledem k okolnostem cenu zlata.

ŠE BR
VK PV

což se promítlo do úvodu druhé sady.
Prvních šest výměn tam mělo úplně
totožný scénář: účinný servis Přibylové, špatný příjem, zakončení ze složité
pozice a bodová defenziva Šelem. Ty
tímhle způsobem utekly do trháku 6:0,
čímž měl náhle rozklížený prostějovský
mančaft hodně co dohánět. Polovinu
nepříjemného manka sice zlikvidoval
záhy (8:5), jenže přihrávka haprovala
dál (10:5). Leč poté výtečně zapodávala Zatloukalová a šňůra pěti bodů
vyrovnala skóre na 11:11! Petrášovy
svěřenkyně nepoložil ani okamžitý
újezd na 14:11, už se herně dostaly na
své protivnice. Hořel vyrovnaný boj
o každý míč, ovšem úřadující mistryně
republiky zde trochu srážely nevynucené chyby na smeči. Proto jihomoravský
celek pořád vedl o jeden či dva dílky.
A jakmile i díky spornému výroku sudích prchnul z 18:17 na 23:17, bylo
rozhodnuto – 25:19 a 1:1.
Za daného průběhu potřebovaly Horká a spol. nutně zabrat, což se jim povedlo hned zkraje třetího dějství (1:3).
Výraznější odstup ale nezískaly, sokyně číhaly v závětří a brzy samy udeřily
obratem z 6:8 na 13:10. Ústřední potíž se dál jmenovala příjem, k němuž
se přidávaly laciné minely v mezihře.
Domácí družstvo prostě bylo o něco
preciznější, méně kazivější, důraznější i celkově lepší. A v závěru od stavu
15:14 horšící se Prostějovanky úplně
převálcovalo – 25:17 a 2:1.
Jestliže chtěly hanácké ženy ještě zachránit výsledek, musely pronikavě
přidat veškerými činnostmi. Kýžený
impuls opravdu přišel na startu čtvrtého pokračování zásluhou výborné
plachty Bezhandolske + probuzených
bloků (z 1:0 na 1:5). Najednou chybovost přelétla na brněnskou stranu sítě
a obhájkyně mistrovského titulu nabraly nezbytnou pohodu (3:8). S ní v zádech udržovaly bezpečné vedení, jež
uprostřed setu znásobily novým náporem volejbalové kvality (8:11 – 9:16).
Dámám v modrých dresech citelně
pomáhaly střídající Kozmík s Toufa-

Kü@=JEJQ<GT

né páté sadě zlomový, avšak tentokrát
nebyl, neboť hosté díky neprostupným
blokům okamžitě kontrovali na 9:8.
Nevyzpytatelná houpačka nahoru dolů
gradovala dalším prudkým zhoupnutím (z 11:8 na 11:11), načež infarktové
dění rozetnula úplná koncovka s grandiózním sprintem prostějovských bojovnic – 13:15 a 2:3!
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulka UNIQA extraligy najdete na straně 26



+( x{|@; – VK Šelmy Brno
„Řekl bych, že naše výkonnost v sezóně má stoupající tendenci. Dnes jsme výborně odehráli druhý i třetí set a taky tiebreak rozjeli skvěle, proto velká škoda ztráty
vedení 9:4 v něm. Na premiérové vítězství jsme tak nedosáhli, ale máme aspoň
první získaný bod se silným Prostějovem.“
Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov:
„Šlo o vyrovnaný zápas, kde se vývoj průběžně otáčel na obě strany. My jsme ani
za nepříznivého stavu nepřestali bojovat a stále hráli odvážně na maximum, což
rozhodlo. Brněnský tým má nespornou kvalitu, proto i dvoubodové vítězství
z jeho hřiště je cenné.“

 NA



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

rovou, nahoru vylétly všechny členky
sestavy VK. A celková úroveň jejich hry
coby mančaftu tomu odpovídala, včetně stupňovaného finiše – 15:25 a 2:2.
Rozhodoval tedy tiebreak, který otevřely tři předlouhé výměny doplněné
stejným počtem zkažených přihrávek
vékáčka. Tím Šelmy otočily z 1:2 na
4:2 a byť tuto výhodu hned ztratily, pětibodovou sérií bryskně nabraly jinou,
ještě větší i zdánlivě stěžejní (ze 4:4 na
9:4). Takový výpadek bývá ve zkráce-

* #7_ /}8 (?       $
Foto: Marek Sonnevend

Zázračný obrat v tiebreaku
z 4:9 na 15:13!

PROSTĚJOV V Městském divadle
nehrají pouze herci, ale i hudebníci. A jedno z takových vystoupení
si můžete přijít vychutnat již zítra,
tj. v úterý 23. října od 19:00 hodin.
Právě v tento den totiž přijede známá česká hudební skupina Kryštof. V rámci svého turné JenomPísničkyTour odehraje jedinečný
akustický koncert. Vstupenky jsou
bohužel již nějakou dobu vyprodané, litovat tak může jen ten, kdo
zaváhal s jejich koupí.
Skupina Kryštof rozjela letos na jaře
šňůru akustických koncertů hraných
v divadelních prostorách. A jelikož
byla vystoupení téměř okamžitě vyprodaná, rozhodli se navázat další
šňůrou nyní na podzim. „Kamarádi, fanoušci, po deseti letech jsme
se vrátili do divadelního prostředí
s turné, které bylo na jaře bleskově
vyprodané a plné skvělých zážitků
i pro nás z více než tříhodinových
koncertních představení. A proto
jsme se rozhodli na podzim přidat
několik vystoupení. Bude se opět
hodně hrát, ale i hodně povídat.
Po velkolepých stadionech, obřích
scénách, ohňostrojích, konfetách a
monstrózních led obrazovkách nás

to s vámi tak moc bavilo, že jsme se
rozhodli si to ještě párkrát užít. Jen
my, vy, pár nástrojů a lampiček, písniček a slov,“ vzkazuje fanouškům
Richard Krajčo, frontman skupiny.
Skupina Kryštof je česká hudební skupina, kterou založili Richard
Krajčo, Nikolaj Arichtev, Jarda Blahut, Bisi Arichtev a Pavel Studník
v roce 1993 v Havířově. Jejími současnými členy jsou Richard Krajčo
(vokály, zpěv, kytara), Nikos Petros
Kuluris (saxofon, klarinet), Nikolaj
Atanasov Arichtev (basová kytara),
Evžen Hofmann (elektrická kytara),
Nikolas Grigoriadis (trumpeta),
Ondřej Kyjonka (pozoun, klavír),
Jakub Dominik (bicí, klavír).
V anketě Český slavík zvítězila celkem třikrát a hudební cenu Anděl
získala dohromady třináctkrát, naposledy v roce 2015 jako skupina
roku. Mezi její nejnovější singly patří Naviděnou, Zůstaň tu se mnou
(Za sny), Šňůry, Tak pojď hledat
břeh, Každé ráno, Invaze nebo Ty a
já či Srdcebeat.
Dodejme, Prostějov je v pořadí druhou zastávkou Kryštofu, ale vyprodané jsou i všechny zbývající koncerty tohoto turné.
(tem)
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Dokážete si představit Jiřího Bartošku v
roli úspěšného spisovatele, kterak coby
mrtvola z rakve kouří a ironicky komentuje šest žen svého života, jež se mezi
sebou dohadují o tom, jaký vlastně byl?
Co vše by řekl své věčně opilé mamince,
starší ženě, se kterou přišel o panictví,
rozverné „markytánce“, za kterou chodil,
když se cítil sám, první manželce, kterou
po rozvodu nazýval „kyselou prdelí“,
současné partnerce, se kterou vydržel až
do konce života a konečně mladičké obdivovatelce, která se stala jeho „posledním životním omylem“?
Že vás toho napadá opravdu hodně?
Nepochybně. Co z téhle situace vytěžil
známý herec a režisér Jan Kačer, bylo

MARTIN ZAORAL

PROSTĚJOV „Ještěže jsem včas
umřel. Dýl už bych to pronásledování kuřáků stejně nevydržel!“
liboval si Jiří Bartoška v samém
závěru inscenace Moje hra, která byla
druhou inscenací divadelního festivalu Aplaus pořádaného společností
TK PLUS. Lehce pohřební komedie lákala uplynulý pátek večer do
Městského divadla v Prostějově
zejména na nejslavnějšího českého
kuřáka a jeden zajímavý nápad s
velkým komediálním potenciálem.
Přestože smíchu nebylo slyšet tolik, kolik se asi čekalo, drtivá většina
diváků odcházela spokojena.
by si můj přítel k nám pozval všechny
své ‚bejvalky’. Došla jsem k závěru, že
stejně jako hlavní postavě této hry by
se mu to moc líbilo. Chlapi jsou všichni
stejní!“ vyjádřila se bezprostředně po
představení jedna z divaček.
Jedenáctý ročník přehlídky Aplaus
rozhodně nekončí. Posledním
představením festivalu bude v
pondělí 5. listopadu laskavá komedie
Můj báječný rozvod. Tuto skvělou hru,
kterou ocení nejen rozvedené ženy, jsme
mohli v Prostějově vidět již několikrát.
Všichni, kterým se na ni podařilo sehnat
lístky, mohou potvrdit, že výkon Elišky
Balzerové ztvárňující na jevišti všech
patnáct rolí je bez jakékoliv nadsázky
naprosto famózní.

Aleš Lehký: „No jasně, protože lidi
naši hudbu kdysi zažili a nyní na ni
znovu chodí. Jsou tady slečny, které
tehdy byly náctileté, a dneska jim je
třeba něco přes třicet. Právě tuto nostalgii a emoce si chceme jako parta
užít. Když se to vezme kolem a kolem,
tak ve své podstatě jsme se vrátili již v
roce 2008, od té doby totiž koncertujeme konstantně. A teď jsme navíc po
pěti letech přibrali do kapely i Martina, který se ztratil a nyní se opět vrátil.“
TEREZA MACHOVÁ
yyKdepak jste byl?
yyProč jste se rozhodli pro návrat MK: „Na Sibiři a nemohl jsem najít
na hudební scénu?
cestu domů... (hurónský smích) Každý
Martin Kocián: „Řekli jsme si, že si večer jsem se přitom orientoval podle
připomeneme to, co bylo před těmi Severky, protože to je hvězda, která
dvaceti lety.“ (úsměv)
svítí jako první. Takže mi to trvalo

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu vystoupila v prostějovském Společenském
domě skupina Lunetic, známá zejména
v devadesátých letech minulého století,
kdy pobláznila především mladé dívky.
Kapela letos slaví dvacet let, přičemž
se během uplynulých dvou dekád
střídavě rozpadala a zase dávala dohromady. Jak vidí svůj comeback a další
plány, se Večerník ptal zpěváků Martina
Kociána a Aleše Lehkého.

celkem pět let, než jsem se vrátil ze
Sibiře zpátky. Bylo to pro mě těžké a
nejtěžší byl Kazachstán.“ (smích)
yy Myslíte, že strhnete takovou
vlnu popularity, jakou jste měli v
devadesátých letech?
MK: „Ještě větší.“ (úsměv)
AL: „Myslím, že každý soudný člověk
ví, že už to nikdy nebude jako předtím...

Tenkrát byla úplně jiná doba. Nebyly
internet, sociální sítě, ani tak velká
nabídka. My jsme zaplnili díru na
trhu, a přitom jsme ani nevěděli, že
tam taková díra je. Byli jsme jen kluci z
malého města, kteří chtěli dobýt svět. A
povedlo se to. Holky nám tehdy spaly
u domu, chodily na koncerty v desetitisících. Bylo to neuvěřitelné. Tenkrát
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možné sledovat v rámci inscenace
pražského Divadla Kalich Moje hra. O
tom, že se jeho pojetí prostějovskému
publiku líbilo, svědčil závěrečný potlesk ve stoje zcela zaplněného sálu
Městského divadla v Prostějově. Během
děkovačky dostal největší kytici z
přítomných herců i hereček právě Jiří
Bartoška, který ji pohotově předal jedné
z divaček.
„Několikrát jsem se zasmála zejména
díky Zuzaně Bydžovské. Jiří Bartoška
zase vládne ohromným charismatem,
které bylo cítit až na divadelní balkon.
Kromě těchto dvou však tato oddychová hra nijak zvlášť nevybočila z průměru.
Po jejím skončení jsem více než o ní,
přemýšlela o tom, jaké by to bylo, kdy-
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Foto: archiv Divadla Kalich

BYLI JSME
U TOHO

yy Čím si vysvětlujete, že je na
vašem koncertě i dnes tolik mladých
lidí, kteří byli při vašem boomu sotva na světě?
MK: „Asi kvůli písničkám. Poslouchají je totiž lidi napříč generacemi.“
AL: „V současné hudbě není tolik emocí, lásky, citů, ale lidi to pořád
chtějí, i v dnešní době. A v našich
písničkách přesně tohle je. Některé z
nich jsou právě proto věčné, znají je
všichni. Takže jde o mezigenerační
písně, které poslouchají i mladí lidé.“
yy Jste zhruba v polovině svého
turné. Jak jej prozatím hodnotíte?
MK: „Je excelentně úspěšné. Jsou
místa, kde byly naše koncerty zcela vyprodané. A konkrétně do Prostějova
na nás přišlo nějakých sedm set
návštěvníků, což je dobré.“
AL: „Na naše koncerty chodí lidi, baví
se, zpívají písničky. Takže za mě super.“
yyBudete v hudební branži i nadále
pokračovat? A jaké máte plány?
AL: „Chceme si užít současné turné
a potom uvidíme, jestli nás to stmelí
a uděláme nějakou novou muziku.
Dneska je to jednodušší, co se týče
techniky. Na druhé straně je zase
strašně velká nabídka, jsou zavedené
nové hvězdy jako třeba Slza, Poetika.
Ale kdoví, možná, pokud bude dobrá
atmosféra v kapele, to klapne. Osobně
v to doufám.“
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Pondělí 22. října 2018
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omdlévalo vždycky čtyři sta dívek ještě
před koncertem.“
MK: „Čtyřicet...“
AL: „Ne, bylo jich čtyři sta! A dneska už to jsou dospělé dámy, které si
to přijdou užít, zavzpomínat na své
mládí. A je úžasné, že po dvaceti letech
se díky nám setkají se třeba i s partou,
se kterou se celou dobu neviděli.“

0 8#1

"#$%&' ' (  ) *(+  ,,,,

,'"!+3"'1"
+ 
-/"!-)1+"@
3" "/+&(-3 7

% "1"*¡1
-/,01í',30(±3"ß"/+¡(
701"'+,2 "+2

)"3+í'&

`@GHTFJPN<GT <G@KMJNOîEJQNF½GQD>@E@ -û"!-)1+

jednoznačně nám,“ pokračoval Petráš
v popisu zápasové houpačky.
chybí mu to a chce to zkusit znovu.
Definitivně ji rozhodlo až páté děj- Všechny jsme sem proto společně s
ství, v němž výběr Martina Ger- nimi přišly zavzpomínat, zaplakat i
zazpívat,“ shodly se maminka Jana
obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2018/2019
se třemi dcerami Janou, Alenou a
Barčou a kamarádkou Verčou. „Kdybychom ovšem věděly na sto procent, že se skupina vrátí, asi bychom
si lépe pohlídaly teď již ztracenou
kšiltovku, kterou jsme jim kdysi z
jednoho koncertu vzaly. Teď bychom
ji mohly vydražit za pěkné peníze,“
dodaly se smíchem.
Jak prostějovský koncert viděli sami
aktéři ze skupiny Lunetic, si můžete
přečíst na jiném místě této dvoustrany.

Jihomoravský nováček sice zatímní pořadí uzavírá, ale rozhodně to
není ani nebude žádný otloukánek
jako jeho předchůdce Fénix. Pouze
mu nevyšel vstup do sezóny vinou
úvodní porážky ve Frýdku-Místku
a následně doplatil na těžký los, když
podlehl třem papírově nejsilnějším

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

celkům z Liberce, Olomouce i Prostějova. Posledně jmenovaný tým
přitom měl o uplynulém víkendu
takzvaně na lopatě.
Lépe však vzájemný duel v rámci 4. kola UNIQA extraligy ČR
2018/2019 otevřely hostující ženy.
„Do utkání jsme dobře vstoupili
a první set měli kromě úplného závěru pod kontrolou. Dařilo se nám
solidně přihrávat a dobře bránit,
hlavně na bloku. Až v koncovce jsme
zbytečně zpanikařili, ale přesto ji těsně uhráli,“ ohlížel se za fyzicky i mentálně vyčerpávajícím bojem kouč vé-

káčka Lubomír Petráš. Od druhého
dějství šly protivnice herně nahoru,
naopak jeho svěřenkyně dolů. „Hned
na začátku sady číslo dvě nás soupeřky načapaly v jednom postavení,
kdy mají na síti asi nejvyšší trojblok
současnosti v České republice Boulová, Janečková, Matuszková. Přes
tyhle tři dlouhé hráčky jsme se těžko prosazovali i ve zbytku střetnutí,
zvlášť pokud nás Brňačky dostávaly
pod tlak servisem. Až do konce třetího setu jsme pak byli vinou slabšího
příjmu a útoku plus častými chybami
v mezihře horší než domácí,“ hodnotil Petráš. Následně ale přišel další
obrat. „Mančaftu dost pomohly dvě
střídající holky. Máří Toufarová stejně jako minule ve Frýdku zklidnila
přihrávku a navíc se jí dařilo ve všech
dalších činnostech, skvělou obranou
na síti přispěla také Gabika Kozmík.
Celý tým zvedl hlavy, náš výkon se
hodně zlepšil. A čtvrtá sada patřila

a se stoprocentní bilancí čtyř výher jsou v tabulce druhé

BRNO Celý týden čekaly volejbalistky VK Prostějov na svůj
další extraligový zápas, při němž uplynulou sobotu v hale
VK Šelmy Brno hájily svou dosavadní vítěznou bilanci napříč
aktuálním ročníkem elitní tuzemské soutěže. A svou neporazitelnost ubránily, byť jen o fous výsledkem 3:2 včetně
nejtěsnějšího skóre tiebreaku 15:13. Díky čtvrté výhře za sebou poskočily na druhé místo průběžné tabulky za vedoucí
Olomouc.
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ŽENY
VK PROSTĚJOV UDRŽELY NEPORAZITELNOST! =A
Sice s odřenýma ušima, ale tím hodnotněji uspěly v Brně

milujeme
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PROMÌNY

servis pro ženy

Říjnová vítězka sršela po dalším dílu

Aneta
KŘÍŽOVÁ

Texty
připravila

Jiří
SLEČKA

Foto
a video

cestou elegance a ženskosti. Poté
se celý tým přemístil do Optiky
Wagner. Její majitel vybral několikatery originální brýle, které dodaly punc výslednému vzhledu.
Následně proběhla velká změna
účesu a barvy ve Vlassalonu od Andrey Furiakové a krásné líčení od
Hany Ondrejové, majitelky Studia
H. Posledním krokem bylo odhalení zrcadla, společné focení všech
aktérů, co se na proměně podíleli
a závěrečné natáčení s fotografováním proměněné vítězky. Nutno
dodat, že celá sobota byla jedním
velkým překvapením jak pro paní
Kamilu, tak pro některé členy našeho týmu...

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

Říjnová PROMĚNA IMAGE s pořadovým číslem osmatřicet (dva díly
patřily kompletnímu páru) probíhala
předminulou sobotu od ranních až do
odpoledních hodin. Kamila Vysloužilová se o seriálu proměn od Večerníku dozvěděla od kamarádky a natolik
ji zaujala, že se rozhodla přihlásit.
A udělala dobře, jelikož ji čekal den
jako z pohádky. Prvotřídní péče a hýčkání od odborníků, přátelská atmosféra a nezapomenutelný zážitek.
Nejdříve jsme se tradičně vydali do
RV Fashion, kde majitel René Volek vybral řadu slušivých elegantních kousků. Jelikož doposud paní
Kamila nosila převážně jen kalhoty
a sportovní oblečení, šli jsme tedy

V jedinečném projektu PROMĚNA IMAGE, který je dílem nejčtenějšího regionálního periodika
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, měníme již více jak tři roky
ženy či muže, k čemuž máme profesionální tým vlasových stylistů, módních poradců, vizážistek, odborníka na brýle a také profesionálního kameramana
i fotografa. Snažíme se však nejen o odlišnou image,
ale hlavně o vnitřní proměnu a dodání sebevědomí.
S radostí můžeme konstatovat, že doposud jsme takto potěšili šestatřicet žen plus čtyři chlapíky a hodláme v tom nadále pokračovat. Ještě více nás těší, že
všechny díly dopadly skvěle a každá z nich byla přitom něčím výjimečná, o čemž svědčí především pozitivní hlasy nejen samotných aktérů či aktérek, ale
také vás čtenářů. Jsme tudíž nesmírně rádi, že se projekt těší velké oblíbenosti a dokonce přesáhl hranice
regionu, neboť jak je vidno z předešlých dílů, vědí
o něm i v dalších místech republiky. Již jsme tady totiž měli vítězky z Ostravy, Olomouce, Vyškova, v dubnu dokonce až z Prahy. V říjnovém klání se „Paní štěstěna“ usmála na Kamilu Vysloužilovou z Prostějova.
Pojďme se tedy společně podívat, jak to všechno tentokrát dopadlo...
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1. krok - volba obleèení
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Kamila Vysloužilová samozřejmě nevěděla, jak bude vypadat. Maximálně tak mohla sledovat to, jak se jí stříhají vlasy a jejich původní délka mizí. O to více
v šoku byla, když se viděla. Ale pokud se člověk hlásí do PROMĚNY IMAGE, musí počítat s tím, že se nebude jednat jen o sestřihnutí konečků...
Závěr obstaralo závěrečné focení a natáčení. I tam byla paní Kamila překvapena z toho, kolik dá práce se postavit a tvářit se tak, aby vznikl požadovaný výsledek. „Je to
hrozně náročné pózovat před fotografem, vůbec jsem netušila, kolik to dá práce a úsilí. Je to zajímavá zkušenost, aspoň teď vím, zač je toho loket,“ smála se šťastná vítězka
v průběhu závěrečného focení a natáčení.

5. krok – odhalení a fotografování

Stěžejní fáze proměny patří změně účesu, kterou Večerník provádí za zahaleným zrcadlem ve Vlassalonu Andrey Furiakové
v ulici Fanderlíkova 7. „Paní Kamila měla nejdříve obavy ze stříhání délky vlasů. Sdělila nám, že si jejich délku dlouho pěstuje,
avšak co se týče kvality, nebyly na tom dobře, bylo tak nutné vlasy podstatně zkrátit, aby opět nabraly na síle a také jim dodat
potřebnou péči,“ vysvětlila majitelka salónu. „Vlasy byly jemné, konečky už hodně vytenčené a obarvené. Bylo tedy potřeba je
uzdravit. Zbavila jsem se tak nezdravých konečků a rozhodla se pro změnu barvy, ale nikoliv do světlé, kterou měla původně,
ale do červeno-měděné. K hlavě tedy přišla tmavší barva s hnědou a ke koncům červenější odstín. Vítězka měla vysoké čelo,
takže bylo nezbytné vytvořit ofinu,“ nastínila Andrea Furiaková.
Závěrečný styling byl pak uhlazený do ležérního stylu. „Stačí buď vyfoukat přes kartáč anebo třeba vyžehlit či vytvořit jemný rozcuch. Variant je několik, ale
všechny jsou jednoduché a svěží,“ uzavřela dílo kadeřnice.

4. krok... barvení, støíhání, styling

Líčení a kosmetika probíhaly v režii našeho nového partnera ve Studiu H v ulici Rejskova 30. Tam se o Kamilu Vysloužilovou výborně postarala majitelka Hana Ondrejová. „Paní Kamila má suchou pleť, po povrchovém očištění a použití pleťového tonika jsem tak
zapracovala kašmírové sérum i kašmírový krém. Nanesla jsem minerální make-up, který pleť nezatíží a pod oči korektor ve světlejším
odstínu, než byl použitý na pleti. Na oči jsem použila podkladový světlý stín a pak jsem vybarvila oči v několika tónech zelené,“ popisovala svoji činnost šikovná kosmetička.
Co se dělo dál? „Na pohyblivé víčko a do zhruba poloviny vrchního víčka jsem nanesla světle zelený stín, do oblouku pohyblivého víčka
pak tmavší zelený, který jsem vystínovala do ztracena, na vnitřní koutek přišel bílý stín pro rozjasnění. K řasám se nejlépe hodila měkká
tužka linka, která se nenechala úplně ostrá, pro jemnější výraz. Obočí bylo třeba dokreslit tužkou, použila jsem tak hnědošedou. A celá pleť se zafixovala minerálním pudrem
a použila jsem v mírném nánosu na střed čela, na lícní kosti, nos a bradu rozjasňovač,“ prozradila dále Hana Ondrejová. To však nebylo všechno... „Rtěnku jsem použila tmavě
růžovou. Líčení totiž ženu hezky rozzářilo a ubralo jí pár let. Vypadala velice dobře, snad v tom bude pokračovat i nadále,“ dodala majitelka Studia H.

3. krok – líèení

Další naše kroky směřovaly do Optiky Wagner na náměstí E. Husserla, kde se nám, jak je již zvykem, věnoval majitel Radek Wagner. „Zvolil
jsem tvary, které se derou na povrch módního světa. Jsou to brýle, jejichž horní linka je na okrajích špičatá a spodní linka kulatá. Doplňují trendy
posledních dvou let, tedy kulatých brýlí. My jdeme s dobou a samozřejmě na optice, stejně jako na proměně máme tyto tvary k dispozici,“
vyzdvihl majitel prodejny. „Stejně tak, jak je podzim, tak i brýle barevně ladíme do těchto barev. Je vidět, že elegantní brýle nejsou jen černé.
Tedy popravdě, vůbec nejsou černé. Ty jsou totiž absolutně out. Nebuďte out, buďte optimisti a barevní. Budete se divit, ale každému sluší
barvy a rádi vám to dokážeme, stejně jako u paní Kamily,“ sdělil přesvědčivě Radek Wagner. „Tato proměna byla hodně zajímavá, protože ráno
přišla paní Kamila do optiky, a když jsem já navštívil salon v závěru proměny, tak té samé paní jsem se ptal, kde je paní na proměnu?,“ přidal
s úsměvem zajímavou momentku. „Natolik se změnila, že jsem si ji spletl s někým jiným, neměl jsem vážně slov...,“ neskrýval údiv Wagner.

*       

Proměnu jsme započali již tradičně v prodejně RV Fashion v Plumlovské ulici, kde jsme se s velkým elánem a chutí pustili do
vybírání nových outfitů pro paní Kamilu. „První volba padla na rozverné barevné šaty, které jsou střiženy do mírného ‚áčka‘.
Geometrické tvary v prolínajících se barvách umožňují nositelce zamaskovat veškeré nejistoty siluety a působí elegantně. Přitom
nejsou usedlé,“ vysvětlil výběr René Volek, majitel obchodu.
„Dalším modelem byl plášť s kohoutí stopou v černo-bílé kreaci v kombinaci s červeným kárem a výraznými knoflíky. Ten je typickým
reprezentantem současné módní vlny, má velmi kreativní límec a může být použit i opasek. Dalším módním trendem jsou bundo-pláště.
Zvolili jsme provokativní červenou. U tohoto modelu je velmi kreativní límec, dá se tvarovat, případně vytvořit tzv. šálový límec přes
ramena. Paní Kamile opravdu sluší všechno a kalhoty umí nosit. Ale Káro je skutečně trendy. Černo-bílá kombinace doplněná halenkou
v retro stylu sedmdesátek vypadala perfektně. Je to model, který může žena nosit do práce, dá se i dobře kombinovat se sakem,“ pokračoval s úsměvem módní expert.
Vítězka byla doslova příjemně šokována, když si oblékala naši společenskou kolekci. „Prozradila mi, že plesové dlouhé šaty má na sobě dnes poprvé. Bylo velmi složité
vybrat ty, které budeme fotit, neboť paní Kamile opravdu slušela většina večerních šatů z naší nabídky. Volba padla na antiku, smaragdově zelená v kombinaci s černou
neměla chybu. Myslím si, že tento model podtrhl dokonalou proměnu,“ konstatoval s nadšením René Volek.

PROSTĚJOV Do nepříjemné personální situace se v poslední době
dostali hokejisté LHK Jestřábi
Prostějov. Mimo hru se jim v jednu
chvíli ocitla téměř celá desítka plejerů! Pojďme si zrekapitulovat, kdo
a proč konkrétně.

ru pondělní zápas proti Frýdku-Místku, jehož krajně tvrdé pojetí odnesli
zraněními obránce Ladislav Havlík
a forvardi Tomáš Karpov s Markem
Račukem. Posledně jmenovaná ofenzivní opora přitom bude chybět možná až tři týdny, což je asi nejvíc citelné
oslabení.
Alespoň že nová posila do zadních řad
Daniel Krejčí, který po absolvování
úspěšné premiéry za Hanáky ulehl
s horečkami, se už stihl dát do kupy od
středečního utkání v Porubě. Naopak
jiný bek Ondřej Mikliš vyfasoval za
ostrý hit při duelu v Litoměřicích trest

od disciplinární komise na tři střetnutí, tudíž chyběl celý uplynulý týden
a opět naskočí dnes s Benátkami nad
Jizerou. Dlouhodobě obejít se pak
trenér Jiří Vykoukal musí bez zámořské akvizice do obranných řad Rhetta
Hollanda, neboť si vydobyl místo v základu extraligových Pardubic a zatím
nastupuje za ně. Na jeden mač elitní
soutěže ČR přitom Dynamu pomohl
kmenový prostějovský zadák Daniel
Kolář, který 13. října při debaklu 1:6
na ledě Třince odehrál skoro dvacet
minut bez kanadského bodu s hodnocením účasti na ledě -2.

6:3

rování, aby nic nepodcenili a vrátili
benáteckému souboru porážku 4:6
z prvního vzájemného střetu letošní
sezóny.
Ve středu 24. října se Hanáci vydají na led soupeře, konkrétně na
zimní stadión Dukly Jihlava. Tamní mač 18. dějství začne v 17.30
hodin a oplátku bude chtít naopak
soupeř, kterého Prostějované zkraje tohoto ročníku dokázali udolat
3:2. Prvoligový favorit i následně dost ztrácel, ovšem poslední
dobou se zvedl. A čerstvě táhne
šňůru tří vítězných duelů, v nichž
jedinkrát inkasoval. Díky tomu již
předskočil ptačí dravce v průběžné tabulce.

a i když jsme moc chtěli vyhrát, štěstí
stálo při nich. Někdy se holt stane, že se
prohraje. Přesto jsme určitě makali, bojovali a padali do střel.“
O tom, co rozhodlo...
„Nedařilo se nám v zakončení, nějaké
chyby byly i vzadu. Spadly nám tam
blbé góly pramenící z odražených puků
i naší špatné komunikace. A soupeři víc
přálo to štěstíčko. Navíc měl výborného
gólmana, kterého musím pochválit.“
  #)  ("(***
„Tím, že jsem dřív nastupoval za Třinec
a nějaké zápasy odehrál i za FrýdekMístek, byla moje motivace velká. Chtěl
jsem to maximálně odmakat. Domácí
porážka mrzí, chtěli jsme zvítězit i pro
naše skvělé fanoušky.“
(son)

Největší událost celého týdne následně přijde v sobotu 27. října.
Nejde přitom ani tak o to, že dorazí notně omlazená, přesto však
úspěšná Slavia Praha. V hlavní roli
totiž budou oslavy sta let od vzniku Československa a s tím spojený doprovodný program zápasu
startovaného od 17.00 hodin. Pod
strop zimáku se vyvěsí státní vlajky,
zazní česká hymna a vyvrcholí speciální soutěž pro fanoušky, k nimž
putuje od klubového vedení jasná výzva: vezměte s sebou národní vlajky,
na tvář si namalujte trikolóru a i jinak
vybavte sebe či své děti státními symboly, ať všichni společně oslavíme významné jubileum naší republiky.

Hanákům stále chybělo několik
důležitých opor a obránce Bažant nastoupil vepředu proto, aby se podařilo
sestavit čtyři kompletní útoky. Přesto
hosté začali lépe, hned v úvodu pálil
z mezikruží Nouza a dobře zasáhl Gába.
Poté přišla neproměněná přesilovka
brzy následovaná vedoucí trefou,
kterou zařídil skvělou individuální akcí
Prokeš. V 7. vyhrál buly, chytře obešel
Pechance a pohotově překonal Gábu –
0:1. O pět minut později bylo vyrovnáno. Během početní výhody puk rychle
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„Byl to těžký zápas, i když z diváckého pohledu hodně zajímavý. Dvakrát jsme vedli,
ale byli často na trestné lavici, což nám bralo hodně sil. A soupeř navíc čtyři přesilovky využil. Domácí hráče rozhodčí naopak nevylučovali, vyrovnat jsme tedy v závěru
nedokázali.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

„Podali jsme dobrý výkon a máme radost, že po ztrátě s Budějovicemi jsme nespadli
do delší série porážek. Prostějov má silný tým, hlavně v útoku jsou hodně nebezpeční,
a to prokázali. My jsme ve druhé třetině naštěstí otočili z 1:2 na 4:2, což podle mě
zápas rozhodlo.“

putoval hezkou kombinací od Ráce
přes Theoreta až ke Karafiátovi a ten
z první propálil Štůralu – 1:1. Duel
pokračoval rovnocenným bojem, načež
elhákáčko na sklonku první třetiny
znovu odskočilo do těsného náskoku.
Ve vlastním oslabení přežilo tutovku
Theoreta, aby z bleskového kontru
po přistrčení Zdráhala nechytatelně
zavěsil uzdravený Dvořáček – 1:2.
Valaši reagovali zvýšenou aktivitou,
což jim i podruhé pomohlo skóre
poměrně záhy srovnat tím, že ve 23.
minutě Pituleho střelu vyraženou
Štůralou bez váhání doklepl číhající
Kuronen – 2:2. Přesto prostějovští
borci drželi jak nadějný stav, tak
slibný herní projev. Krátce po
polovině zápasu však nepřetavili
v gól brejk tří na jednoho (Žálčík
zakončil sám do Gáby) a soupeř
trestal v 35. zase díky spolupráci Kuronena s Pitulem, když opět rozvlnil
síť Fin důraznou dorážkou – 3:2.
Navíc několik desítek sekund nato
proměnil přesilovou hru Rob, který
po Štůralově zákroku zůstal volný
před bránou – 4:2.

Leč Vykoukalovy svěřence ani takhle
prudký obrat nezlomil. Ve zbytku
prostřední části se zvedli a v 8. minutě
třetí periody oživili svou naději na
bodový zisk. Venkrbec nahodil, Matýs
použil osvědčený vsetínský recept
v podobě okamžité dorážky – 4:3.
Bohužel ptačí dravci vzápětí doplatili na další z četných vyloučení, neboť
v přesilovce švihnul Teper z prostoru
mezi kruhy přesně k pravé tyči – 5:3.
Ani tak jestřábí letka nic nebalila
a už od konce 57. minuty zkoušela
power play. Vsetínští se dostali pod
značný tlak, Prostějované je svírali
v mohutných kleštích. A třicet vteřin
před vypršením normální hrací doby
snížili, bohužel sudí trefu Divíška
neuznali kvůli předchozímu nedovolenému zákroku. Ostré protesty
nebyly nic platné, stejně jako viditelné naštvání LHK. To se navíc ještě
umocnilo pečetícím zásahem Kopty
z další početní převahy v úplném finiši
duelu – 6:3.
(son)
Statistiky z utkání ostatní výsledky
a průběžnou tabulku Chance ligy
najdete na straně 27

   

O situaci pøed støetnutím...
„Do zápasu proti Frýdku jsme šli stejně
jako do každého jiného. To znamená dát
do něj všechno, hrát na sto dvacet procent
a zvítězit. Nemůžeme hledět na to, jestli je
soupeř poslední nebo první v tabulce.“
O prùbìhu utkání...
„Bylo hodně vyrovnané a těžké. Puky
nám odskakovaly, přihrávky často nebyly úplně přesné. Hosté ukázali kvalitu,

 

VSETÍN, PROSTĚJOV Bitva mezi
hokejisty VHK ROBE Vsetín a LHK
Jestřábi Prostějov, to je v podstatě
pokaždé divácky atraktivní záležitost
plná gólů i celkového náboje z obou
stran. Platilo to rovněž pro sobotní
duel 16. edice Chance ligy, v němž
domácí otočili průběh až k vydatnému rezultátu 6:3.

VHK VS
LHK PV



PROSTĚJOV V pondělním
večeru ovládl kabinu hokejových Jestřábů smutek. Místo
další vítězné radosti přišla
šokující porážka na vlastním
kluzišti s posledním FrýdkemMístkem a čtyřiadvacetiletý obránce LHK Michael Foltýn se po
nevydařeném duelu snažil přijít
na to, proč k ní došlo.

„Spadly nám tam blbé góly
po odražených pucích
a naší špatné komunikaci“

PROSTĚJOV Hrát zápas téměř
obden? Toho si účastníci hokejové Chance ligy mužů ČR
2018/2019 užívají momentálně
do sytosti. Už druhý týden za sebou totiž mají na programu tři
utkání a jejich nabitý sled nedává nikomu pořádně vydechnout.
Včetně Jestřábů.
Ti dnes od 18:00 hodin hostí v 17.
kole soutěže HC Benátky nad Jizerou, aktuálně dvanáctý celek tabulky. Severočechům se po odchodu
tahouna Radka Dudy do extraligového Chomutova nedařilo, padli
čtyřikrát za sebou. Než naposledy
skolili rovněž se trápící Přerov 4:0.
Pro borce LHK snad dostatečné va-

na Hané, Hrdibořice, Biskupice,
Štětovice, Vrbátky, Dubany, Bystročice, Olšany, Čelechovice,
Kostelec na Hané a Smržice až do
PV přímo ke stadiónu. Přihlášky u marketingového manažera
LHK Štefana Žigárdyho (telefon
774 840 484, e-mail stefan.zigardy@
lhkjestrabi.cz.
(son)
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ujel ve vlastním oslabení prostějovský
odchovanec ve službách RT Vymazal,
jehož sólo zastavil Štůrala pouze s pomocí
faulu. Sudí tak nařídili trestné střílení,
které brankářská posila vychytala již
podle pravidel. Ve 36. minutě pak hosté
zúročili svůj rostoucí tlak využitím dvojnásobné přesilovky tak, že Zdráhalovu
dělovku od modré vyraženou Dolejšem
pohotově doklepl z úhlu Nouza – 1:1.
Vývoj duelu otočil zkraje třetí periody
Divíšek bekhendovou trefou mezi
Dolejšovy betony – 1:2. Jenže vyhráno
elhákáčko ještě zdaleka nemělo, neboť
ve 49. proměnili početní výhodu také
Porubští díky nechytatelné bombě
Matějíčka – 2:2. Ovšem zbytek mače
mezi prvoligovým nováčkem a spolufavoritem soutěže již patřil vynikajícímu
finiši semknuté hanácké party. Ani ne
minutu po srovnávací trefě Žálčík nabil
od zadního mantinelu mezi kruhy
Starému, jenž zavěsil krásně pod víko –
2:3. V 55. Luňák objel zezadu domácí
klec, přihrál volnému Divíškovi a ten v tutovce nezaváhal – 2:4. Načež TORAX
zkoušel v úplném závěru power play, kterou téměř čtyřicetiletý kanonýr Prostějova
ztrestal pečetícím zásahem znamenajícím
dokonání jeho osobního hattricku i jasný
výsledkový triumf LHK – 2:5!
(son)
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
najdete na straně 27

„První třetina vypadala z naší strany asi tak, jako bychom snad ani nevěřili, že v dané
sestavě můžeme vůbec vyhrát. Postupně jsme se ale vzpamatovali, od druhé třetiny
se zvedli a troufám si říct, že jsme byli i lepší než domácí. Přijeli jsme bez šesti hráčů
základní sestavy, takže jsme neskutečně rádi za tři body.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

„Těžko se mi zápas hodnotí... Měli jsme jej totiž dobře rozehraný a ztratili až v poslední
třetině, kde nás stálo hodně sil oslabení. Hosty jsme tím postavili na nohy, dali jim
vítr do plachet a závěr rozhodly individuální chyby. Tam jsme několikrát mezi kruhy nepokryli protihráče a Prostějov to potrestal. Prostě jsme nepokryli střed hřiště
v obranném pásmu, což nás stálo body. “
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OSTRAVA, PROSTĚJOV Vinou zdravotních problémů i jednoho disciplinárního trestu chyběl
prostějovským hokejistům v 15. kole
Chance ligy plný půltucet hráčů.
Přesto úvodní čtvrtinu základní části
zakončili uplynulou středu na zimáku
HC RT TORAX Poruba vysokým
vítězstvím, o němž rozhodli až v posledních deseti minutách.
Začátek střetnutí však patřil domácím,
kteří byli lepší a už do 10. měli dvě velké
šance otevřít skóre. Z extraligového Zlína
znovu povolaný gólman Štůrala ale zlikvidoval jak první příležitost Zdeňka, tak
tu druhou Kanka s Matějíčkem. Hanáci
pak v okleštěné sestavě dál tápali, tudíž
Severomoravané šli v 17. minutě přece
jen zaslouženě do vedení zásluhou Ollenderovy baseballové teče Čypasovy střely
od modré – 1:0.
Po přestávce se Jestřábi vzpamatovali
a vyrovnali hru, před polovinou zápasu
mohli i průběžný stav. Leč rána Žálčíka
z levého křídla orazítkovala tyč. Následně

RT POR
LHK PV

z Poruby

sestavy přivál výhru

Prostějov - Benátky nad Jizerou: letošní sezóna venku 4:6, minulá sezóna
doma 7:2 a 6:0, venku 2:4 a 6:4.
Prostějov - Jihlava: letošní sezóna doma 3:2, minulá sezóna nestřetli se.
Prostějov - Slavia Praha: letošní sezóna venku 3:1, minulá sezóna doma
0:1 a 2:3sn, venku 3:0 a 2:1.
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Skalní příznivci navíc připravují
celotribunové choreo a pro zájemce z okolí Prostějova dokonce hanácký oddíl vypraví svůj
vlastní autobus, aby je dopravil
na utkání a po něm zpátky domů.
V ceně 120 korun je i vstupenka
na mimořádný mač, trasa hromadného dopravního prostředku
povede z Bedihoště přes Kralice
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VZHLEDEM
K MARODCE,
KTEROU TEĎ
PARDUBICE MAJÍ,
S NÍM NEMŮŽEME
POČÍTAT.

„

Výrok:

Magických sto jedenáct branek
padlo za dosavadních patnáct
střetnutí prostějovských mužů
v probíhající prvoligové sezóně. Pouze jediný tým soutěže je
v pořadí téhle statistiky před
Jestřáby, a to velmi těsně: Kadaň se součtem 112.

111

43

*D>C<@G#JGOÑIKJ#MÑ?FP*ÁNOFP Skvělý finiš prořídlé

vých situací, ale ty nenastaly. Naopak pro
soupeře přišly, což rozhodovalo. Před třetí
částí jsme přitom věděli, že je v našich silách dva tři potřebné góly dát. Po snížení
na 4:3 jsem pevně věřil, že utkání minimálně k remíze dotáhneme. Ale bohužel
jsme byli znovu vyloučeni a domácí toho
využili,“ kroutil hlavou Vykoukal.
Kromě odskočeného lídra z Českých
Budějovic na vedoucím místě (35
bodů) je nyní průběžné pořadí velmi
našlapané. Šestí Jestřábi (26) ztrácejí
pět bodů na druhé Kladno, dva bodíky na čtvrtý Přerov a jediný na pátou
Jihlavu, za nimi doráží Slavia Praha se
stejným ziskem, dále Litoměřice (25),
Havířov (23) a Poruba (22). „Tabulku
bych v současné době vůbec neřešil, ještě
máme před sebou moře kol. Podstatné
je i bude odvádět kvalitní výkony, tím co
nejčastěji bodovat,“ zdůraznil bývalý elitní
bek a momentálně sportovní šéf LHK.

Už delší dobu laborují se zdravotními problémy útočníci Václav Meidl
(nemoc) i David Dvořáček (zranění), oba zůstávají dál na marodce.
Kam postupně přibyli také jiní borci.
Hodně nepříjemný byl v tomto smě-

Marek SONNEVEND

„Sestavu se teď snažíme nějak dávat
dohromady zápas od zápasu podle momentální situace, která je nepříjemnější
tím, že jednotlivá kola v první lize zrovna jdou hodně rychle za sebou. Přesto
nechceme uzdravování kluků nijak
přehnaně uspíšit, aby se jim potíže neobnovily nebo nevrátily. Těžké to samozřejmě mají i ti, kteří jsou fit a musí
táhnout utkání na tři pětky. Ale nemá
smysl si stěžovat, takhle to prostě v hokeji někdy chodí. Pereme se s tím podle
mého názoru zdatně, hráči zaslouží pochvalu,“ ocenil ve svém shrnutí na téma
absence kouč elhákáčka Jiří Vykoukal.
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ABSENCE Jestřábi se potýkají s okleštěnou sestavou

milujeme jubileum...
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JESTŘÁB PODLE

lední hokej

Po zaváhání s Frýdkem-Místkem, lupu v Porubě
a prohraném šlágru ve Vsetíně jsou Jestřábi šestí

letos slavíme vecerník


-

Bojovat vyrovnaně se současným
Vsetínem je vzhledem k jeho momentální síle už samo o sobě složité,
zvlášť u něj doma. A pokud tuhle
snahu torpédujete osmi vlastními
vyloučeními, je na legendárním
Lapači zvítězit takřka nemožné. Viz
sobotní porážka 3:6.

Tresty
na Lapaèi

S Jestřáby to uprostřed minulého týdne nevypadalo moc růžově. Po domácím klopýtnutí s Frýdkem-Místkem
dlouho tahali za kratší konec provazu
i ve vítkovickém azylu Poruby, než
přišla závěrečná smršť včetně hattricku Tomáše Divíška vedoucí k obratu
výsledku z 1:2 na 5:2.

  
Obrat
v Porubì

HOKEJOVÉ
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Mezi hokejovými mantinely

Nešlo o nijak nádhernou kombinaci ani extra důležitou situaci, přesto
jsme vybrali právě tenhle moment.
Dokonale totiž ilustruje pevné sepětí
klíčové spolupráce Tomášů Divíška
a Nouzy v prostějovských službách.
Na ledě RT TORAX Hanáci vedli
4:2, když při power play soupeře
„Divoch“ vypíchl protihráči na útočné modré čáře puk přímo k parťákovi, jmenovci Tomovi. Ten mohl sám
zamířit do prázdné klece, ale místo
toho nezištně vrátil kotouč kamarádovi, aby dokonal hattrick.

Nejkrásnější
akce

-

„Máme teď zápasově nabitý program, ale nestěžujeme si, protože s klukama radši hrajeme utkání, než trénujeme. Ve vloženém pondělním kole jsme přivítali Frýdek, který
navzdory poslednímu místu v tabulce není vůbec špatný a u nás to potvrdil. Přesto jsme
měli zvítězit, jenže nám nešly přesilovky a chyběla jindy vysoká produktivita v zakončení.
Ve středu od Poruby jsem to osobně čekal těžší, než pak samotné střetnutí bylo. Soupeř
kousal spíš jen zpočátku, protihráčům postupně docházely síly a od druhé třetiny jsme je
čím dál víc tlačili až k zaslouženému otočení vývoje v závěru, hlavně zásluhou Divocha
s Nouzičem. V sobotu do Vsetína jsme následně jeli s vědomím tamní tradičně skvělé atmosféry i náročného úvodu, který se nám podařilo přečkat, a dokonce jsme dvakrát vedli.
Pak nás bohužel srazila spousta vyloučení po našich faulech, což domácí potrestali čtyřmi
góly z přesilovek. To je strašně moc, s takovou bilancí jsme prostě uspět nemohli. Trochu
se pereme i s marodkou, nezbývá než se zakousnout a do každého dalšího zápasu dát
Matouš VENKRBEC,
maximum. Jedině tak totiž můžeme častěji bodovat.“
útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Oba zkušení parťáci z elitního útoku LHK Prostějov si naše
ocenění předávají jako pomyslnou štafetu. Ale co naplat, když
jsou tak pekelně produktivní? Nouzič se dokázal prosadit i ve
ztraceném pondělním utkání proti Frýdku-Místku (2:3), kdy
výstavní dělovkou srovnával na 2:2. Během středečního duelu na ledě Poruby (5:2) se stal dvorním nahrávačem výše
zmíněného Tomáše Divíška, jemuž asistoval u všech tří tref
a umožnil mu tím dosažení hattricku. Sám přitom dal první
gól Jestřábů na 1:1 dorážkou téměř z nulového úhlu. Jen
škoda, že v sobotu se derby se Vsetínem na Lapači obešlo
bez Nouzova bodového příspěvku a Hanáci rupli 3:6.

TOMÁŠ NOUZA

to soupeřem. Nemyslím si, že bychom cokoliv podcenili. Kluci měli
dobrý přístup, ale byli jaloví v zakončení a špatně hráli přesilovky.
Kromě toho se nám pomalu rozpadá sestava, pereme se s absencemi.
Přesto jsme Frýdek měli zvládnout
výsledkově lépe,“ litoval kouč elhákáčka Jiří Vykoukal.
O dva dny později složili jeho svěřenci úspěšný reparát v posledním
střetnutí úvodní čtvrtiny základní
části, když vyloupili kluziště RT
TORAX Poruba poměrem 5:2. Konečný rezultát vypadá jednoznačně,
ovšem hosté zvrátili nepříznivý vývoj až v úplném závěru především
zásluhou Divíškova hattricku. Každopádně dokázali ideálně zareagovat na předchozí zrušenou sérii čtyř
vítězství za sebou.
Jeho plán se v 16. dějství prvoligové soutěže nenaplnil, neboť personálně oslabení
Jestřábi po delší době inkasovali pořádnou nálož branek a na bouřícím Lapači
ambiciózního VHK ROBE Vsetín padli 3:6. Hned čtyři trefy přitom dostali
z osmi přesilových her soka, zatímco sami
měli k dispozici pouze dvě. Rozčarovanost na straně prostějovského týmu pak
logicky dosáhla nemalých rozměrů.
„Rozhodčím asi zamrzla píšťalka na jednu stranu a podle toho zápas hlavně v poslední třetině vypadal. Myslím, že jsme
měli možnost jít do nějakých přesilovko-
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Trenér se následně mohl trochu
ohlédnout za zmíněnou první čtvrtkou dlouhodobé fáze. „Měli jsme v ní
dost dobrých zápasů, některé nám
naopak nevyšly, Pro mě je důležité,
že mančaft pracuje a snaží se. Pochopitelně jsme na tom mohli teď být
o něco lépe, na druhou stranu však
i hůře. Doufám, že se od toho pozitivního budeme odrážet dál. Máme
před sebou hodně utkání v rychlém
sledu, na každé se musíme maximálně soustředit. Abychom co nejčastěji
bodovali,“ přál si Vykoukal.

2:3

Úvod střetnutí byl značně neurovnaný a plný nepřesností, do čehož zapadly i první dvě přesilovky. Po jedné
na každé straně, když domácím moc
nevyšla ta od 4. do 6. minuty jen se
dvěma málo nebezpečnými střelami
Zdráhala a Nouzy a hosté vzápětí
úplně promrhali tu svou, ve které
navíc mohli sami inkasovat. Do sóla
totiž v oslabení ujel Divíšek, ale na
Malíka nevyzrál. Zahozená tutovka
však Jestřáby dlouho nemrzela. V 9.
minutě Kolář hned po buly napřáhl
od modré a trefil pravou šibenici –
1:0. Borci LHK následně bez problémů ubránili další početní výhodu
HC, až v jejím závěru Novotného

„Mám velkou radost, jak kluci k nové situaci po změně na trenérských postech přistoupili. Celý zápas maximálně bojovali, zodpovědně bránili a snažili se být nebezpeční i směrem dopředu, což se vyplatilo. Samozřejmě nám dost pomohl i skvělý výkon
mladičkého Nicka Malíka v bráně. Prostějov doma často neprohrává a já věřím, že nás
tohle cenné vítězství povzbudí.“
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„Byli jsme jaloví v koncovce. Měli jsme jedenáct přesilovek, z toho dvakrát pět na tři, ale
hráli je špatně. Nebyly efektivní ani nebezpečné, vůbec jsme při nich soupeře nezatlačili
ani si nevypracovali šance. Těch jsme měli dost jinak, avšak neproměňovali je. A hokej se
nehraje na příležitosti, nýbrž na góly. Tahle ztráta tří bodů doma hodně mrzí.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

 

PROSTĚJOV Příjemně se prodlužující série vítězství prostějovských
hokejistů nečekaně skončila v pondělním 14. dějství Chance ligy. Proč
překvapivě? Neboť Hanáci nastoupili na vlastním ledě, kde v aktuální
sezóně podlehli dosud jen Přerovu,
a za soupeře navíc měli poslední
celek průběžné tabulky Frýdek-Místek. Přesto s ním těsně prohráli,
pátý korálek na šňůru výsledkových
úspěchů tudíž nenavlékli.

LHK PV
HC FRM

teč zblízka prošla mimo. Chvilkový
nápor Frýdeckých odstartoval výlet
Neužila daleko z brány, načež se musel rychle vracet mezi tyče, aby ho nepřekonal Klimša. Po několika dalších
pokusech FM se aktivita vrátila na
hole favorita, jenž měl v 18. minutě
dvojnásobnou přesilovou hru trvající
42 sekund. Leč vůbec k ničemu nevedla. Dvě tutovky si muži v černém
vypracovali až krátce před přestávkou. Volný Venkrbec z metru tečoval
těsně vedle a Račukův efektní blafák
vychytal Malík.
Tyhle nevyužité příležitosti se jim
vymstily zkraje druhé třetiny. Nejprve ve 24. Severomoravané využili
špatné rozehrávky a tak dlouho zatápěli před prostějovskou svatyní, až
vyrovnali zásluhou Hamanova švihu zpoza kruhů do levého vinklu –
1:1. Pak Žálčík v další jasné ložence
orazítkoval tyč a platnost otřepané
fráze nedáš – dostaneš opakovaně
potvrdil obdržený gól číslo dva. Ve
26. podnikli bleskový kontr Motloch s Kalusem, jedovku prvně
jmenovaného vyrazil Neužil ke druhému, který i přes tísnění vracejícím
se Zdráhalem úspěšně doklepl – 1:2.
Náhlý obrat ptačí dravce logicky
zchladil, nějakou dobu se nemohli
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vzpamatovat. Potom ovšem zvýšili
tempo a ve 33. minutě měli znovu
přesilovku pěti proti třem, tentokrát
v délce 35 vteřin. Jenže zase z toho
absolutně nic nebylo, kromě toho
zanedlouho fauloval Račuk. Teprve po jeho návratu na led Jestřábi
konečně ukázali, že dokážou využít
početní převahu. Běžela 37. minuta,
když Nouza bombou z vrcholu pravého kruhu propálil Malíka – 2:2.
Radost z vyrovnání však trvala krátce, hned ve 38. vrátil hostům vedení
někdejší plejer elhákáčka Rudovský prudkým volejem zpoza kruhů
k levé tyčce – 2:3.
Do třetí části vtrhli domácí s viditelnou snahou nepříznivý průběh
duelu razantně změnit, ale k tomu
potřebovali proměnit aspoň některou
z četných možností. Ve 43. Nouza ze
slibné pozice promáchl Divíškovu
přihrávku, o dvě minuty později Žálčíka samotného před bránou skvěle
vyčapal Malík, vzápětí podobně loženou situaci Starého na poslední chvíli
vyřešil jeden z beků HC. Obří tlak si
Prostějované vytvořili v další přesilovce, nicméně několik závarů ke kýžené
trefě opět nevedlo. A jakmile v 52.
novou stoprocentní šanci nedal znova Žálčík, začalo se pomalu schylovat
k výsledkové senzaci. Ta opravdu nastala, neboť Malík nepustil za svá záda
ani několik posledních ran ze závěrečného náporu hanácké jízdy včetně
krátké power play. A Frýdek-Místek
vedený novým koučem Vlastimilem
Wojnarem (dosavadní trenéři Jiří Juřík s Markem Malíkem byli den před
utkáním odvoláni) mohli oslavovat
šťastné, zároveň poctivě vydřené vítězství.
(son)
Statistiky z utkání a ostatní výsledky najdete na straně 27

Nepříjemné klopýtnutí: rozhodl
exjestřáb Rudovský

Nečekaný a tím nepříjemnější výpadek přišel v pondělním 14. kole, kdy
Hanáci na vlastním ledě podlehli
v té době poslednímu HC Frýdek-Místek 2:3. Důvody? Neproměnili
dvě dvojnásobné přesilovky i řadu
klasických početních výhod, zahodili spoustu slibných šancí. A mladý
protivník pohotově trestal, navíc
svým leckdy přehnaným důrazem
způsobil domácím plejerům několik
zranění. „Ztráta všech tří bodů samozřejmě mrzí, zvlášť doma a s tím-

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Zrovna, když se Chance liga mužů ČR 2018/2019
řítí vpřed zrychleným tempem jako splašený kůň, pronásledují hokejisty LHK Jestřábi Prostějov mnohé zdravotní problémy.
To omezilo jejich předchozí rozlet a mělo podíl na tom, že ze tří
duelů soutěže během uplynulého týdne vytěžili jediné vítězství
při dvou porážkách. Menší bodový zisk jim současně nedovolil
atakovat medailové příčky aktuální tabulky, v níž teď figurují na
šesté pozici.



  

Kamila
Vysloužilová

LISTOPADOVÉHO DÍLU

PROMĚNA IMAGE:
HLASTE SE DO

„Nepoznala jsem se!“

Vlassalon Andry
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
snádechemextravagance,jednoduchosti, elegance či panku nebo s rázem
luxusu, není problém.To vše a ještě více
vám poskytne Vlassalon, který oplývá
 Kamilo, jak se po PROMĚvzdušným a krásným interiérem.
NĚ IMAGE cítíte? Splnili jsme
K dispozici vám bude kvalitní vlasová
vaše přání?
kosmetika Wella, Tigi S-Faktor, Bed
„Cítím se dobře, tak nějak jinak,
head, Catwalk, ale i úžasný regenerační
zvláštně a jsem hodně překvasystém od značky L´Oreal. Nechte se
pená. Musím říct, že jsem se fakt
hýčkat od profesionálů, bude nám
nepoznala. To člověk nemůže ani
ctí o vás pečovat. Srdečně vás zveme
pochopit, pokud tohle nezažije.
a těšíme se na vaši návštěvu,“ vzkazuje
Jste na sebe zvyklí iks let a najedAndrea Furiaková.
nou vás kus zmizí. Je to zvláštní
Jiří
Slečka
pocit, ale v pozitivním smyslu.“
Productions
 Co vás na celé proměně nejzajišťuje komvíce překvapilo?
pletní tvorbu
„Tak jednoznačně to byl první
reklamních videí, spotů a promoviokamžik, když se najednou odkrydea. Kromě komerční produkce
lo zrcadlo. Člověk očekává různé,
natáčí i hudební klipy. Dále se zabývá
ale když se najednou uvidíte jako
tvorbou originálních svatebních videí
někdo jiný, máte opravdu chvíli
na míru a zároveň tak zachování vzšok. Chvíli přemýšlíte, kdo to tam
pomínek na jeden z nejkrásnějších
před vámi vlastně stojí?“ (smích)
dnů vašeho života. V hotových pro Jak na vás reagovala rodina
jektech naleznete nejen samotnou
a známí?
videoprodukci, ale i služby s ní spojené
„Viděl mě zatím pouze můj třivčetně zvukové postprodukce nebo
náctiletý syn a ten je u mě zvyklý
zhotovení audio spotů. Hotové prona ledasco, takže nereagoval nijak
jekty s referencemi najdete na www.
zvlášť. A viděli mě i všichni z projirislecka.cz. Z vaší myšlenky stvoříme
měny a například pan Wagner z optiky neměl slov, byl hrozně překvapený, skutečnost.Těšíme se na vás.
stejně tak pan Volek, co mě oblékal. Oba mě totiž viděli pouze ráno, když
jsem ještě měla své staré já a odpoledne už ze mě byl někdo jiný, takže bylo
vidět, jak moc jsou překvapení. Byla jsem pochopitelně moc ráda.“
RV FASHION je oděvní firma,
 Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
„Rozhodně musím vzkázat, ať to zkusí taky! Je to hodně zajímavá zkušenost, která se zaměřuje na pánskou
člověk se setkal s novými lidmi a zhostil se role, do které se jen tak asi někdo a dámskou malosériovou konfekci, a to jak v klasickém, tak
nedostane. Byl to moc fajn den.“
i volnočasovém stylu. Výrobky značky
RV jsou známé svou vysokou kvalitou materiálů a vynikajícím vypra!" "
cováním. Pilotní obchod celé sítě
prodejen RV se nachází v Plumlovské
" !
ulici 28, kde se můžete setkat
s velkým výběrem kolekcí obleků, sak,
„Paní Kamila byla plná energie, doslova mžiky. Děkuji všem našim partnerům za kalhot,šatů,kostýmkůapestrouškálou
z ní tryskala a tomu bylo potřeba uzpů- jejich přístup, protože bez nich by proměny doplňků. Speciální kolekci tvoří exkluzsobit i její nový vzhled. Po změně barvy nebyly takové, jaké jsou, tedy plné vřelosti, ivní pánská obuv značky Riccardo.
a střihu, novém oblečení, líčení a s novými energie, nadšení, ale také příjemné přátel- U firmy RV je možné si nechat ušít
brýlemi najednou prokoukla, působila ve- ské atmosféry a legrace. Doufám, že i další oblek na míru a získat maximální servis
lice elegantně, šmrncovně a také omládla. proměna bude stejně tak vydařená jako ta a poradenství. Další prodejnu RV
Všichni jsme strávili moc příjemné odpo- říjnová. Hlaste se již nyní do listopadového FASHION (Sonáta) naleznete také
ledne za přítomnosti vřelého kolektivu dílu, čeká vás zážitek na celý život.
v Žeranovské ulici.
a krásného počasí. Podzimní PROMĚNY
Za celý tým Aneta Křížová
IMAGE mám moc ráda, všudypřítomné patronka projektu a redaktorka
barvy listí a stromů vytvářejí jedinečné okaservisu pro ženy
Optiku Wagner můžete navštívit v sídle prodejny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“vprvnímpatřevedleněkdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
+ )
zraku bez čekání a kompletní servis.
sourozenci,
Samozřejmostí je profesionální péče
kamarádi,
a poradenství na nejvyšší úrovni.
hledáme
Cílem Optiky Wagner je naprostá
tøeba
spokojenost našich zákazníků.
právì vás!
O váš zrak se postará osobně majitel
Radek Wagner a jeho tým. Těšíme se
na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
Seriál PROMĚNA IMAGE PRO- Na dámu je připraven, jak je již naobjednání na vyšetření je na
STĚJOVSKÉHO Večerníku se ším zvykem, kvalitní servis v podání
www.optikawagner.cz
s příchodem podzimu opět rozjíž- profesionálů z Vlassalonu, líčení od
v objednávkovém systému.
dí plnou rychlostí. Nejen ženy, ale kosmetického a kadeřnického stuStudio Ha – Hana
i muži se tak mohou znovu ucházet dia H, výběr nového šatníku v RV
Ondrejová nabízí
o zážitek, o který se vám postaráme FASHION, brýlí v Optice Wagner
profesionální a koma závěrečnou tečkou pak bude taktéž
přímo královsky!
Co vše vás případně čeká? Nejdříve profesionální focení a natáčení od firplexní ošetření
vám vybereme oblečení na míru, my Jiří Slečka Productions.
pleti, ale také klid
posléze se o vás postarají prvotřídní Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY a relaxaci, celkové uvolnění a indiprofesionálové v pánském salónu IMAGE od Večerníku dopadly vždy viduální přístup. Za pomoci přírodní
a samotný závěr bude završen pro- na jedničku a vítězky neměly jiných kosmetiky a nejmodernější techfesionálním focením. Zkrátka bude- slov než chvály. Není co ztratit, naopak nologie bude vaše pleť prvotřídně
te fešák, za kterým se nejedna žena zcela zdarma získáte NOVOU IMAGE hýčkána. Poskytujeme Mesobotox,
otočí.
a také nezapomenutelný zážitek!
což je účinná redukce vrásek pro ženy
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a posta- starší čtyřiceti let, dále mezoterapii
va) na e-mail: vecernik@pv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte „PRO- na zpevnění pleti a vyhlazení vrásek,
také chemický peeling, ultrazvukové
MĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
hloubkové čištění, prodlužování řas,
Napište také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte, líčení, kosmetické čištění a masáž,
proč bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kontakt. v neposlední řadě epilaci. Pečujeme
Hlásit se můžete až do 15. listopadu. Těšíme se na spolupráci s vámi!
o vaše tělo i duši.Těšíme se na viděnou.

4

otázky pro ženu,
co se změnila...
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LIDÍ VÍC JAK NA „VÁCLAVÁKU“, VÝLOV RYBNÍKA
Víkendová akce v Tovaov pilákala adu
návštvník i z Prostjovska
FOTOGALERIE

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

TOVAČOV Rybáři v holínkách a gumových rukavicích, kapři
mrskající se v kádích a proudící řeka tvořená zástupy lidí, jejíž
„koryto“ je lemováno stovkami stánků s rybími specialitami
i dalšími pochoutkami, dárkovými předměty či balónky. A taky
kolotoče! To vše tvoří tradiční kolorit výlovu Hradeckého rybníka v Tovačově, který v příjemném podzimním počasí uplynulého víkendu opět přilákal tisíce lidí. Jako každým rokem
jej navštívil také PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
deckého rybníka v Tovačově se
její nedostatek překvapivě nijak
výrazněji neprojevil. „Vody tady
bylo celkem dost, horší to bylo
pro Večerník
s kyslíkem. Kvůli jeho nedostatku
Martin
nám uhynulo mnoho candátů. Bílé
ZAORAL
ryby to však přežily ve zdraví, první
Během letošního horkého a su- zátah se celkem vydařil. Odhaduji,
chého léta byla o vodu nouze že během soboty a neděle odsud
skoro všude. Na spodní části Hra- vylovíme zhruba 650 metráků ryb,
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

F o too r e poo r táá ž

což je víc, než jsme čekali. Výnos
tak dosáhne alespoň průměru,“
vyjádřil se vedoucí Rybářství
Tovačov Jiří Zahradníček.
Zhruba osm z deseti vylovených
ryb tvořil kapr. K těm dalším
patřili tolstolobici, amuři, štiky,
sumci a zbylí candáti.
O vlastní výlov se postaralo zhruba
patnáct příslušníků Petrova cechu,
další asi tři desítky se činily na
stáncích, kde si lidé mohli právě
vylovené ryby zakoupit. „Sehnat
lidi na tuto brigádu není zatím
problém. Jedná se o jistý druh
společenské události, na kterou
se každý těší. Tady to vypadá
jednoduše, ale úplně snadné to
není. Při dolovování posledních

OPĚT TÁHL

Rybái se inili u kádí plných kapr. Celkov jich za oba víkendové dny z vody vylovili zhruba 650 metrák. Foto: Martin Zaoral

jak too vyppadalo u hrradeeckéého rybbníkaa...

saa
sa
aa

3x foto: Martin Zaoral

Podpoit rybáe lidé mohli v tomto kole štstí, kde za 25 Ulika vedoucí k rybníku byla i letos lemována stovkami Tradiní kolorit výlovu Hradeckého rybníka tvoí i mnohé
korun mohli vyhrát velkého kapra.
stánk a prošly jí tisíce lidí.
kolotoáské atrakce.

kousků se musí rybáři brodit
v těžkém bahně, což není pro
každého,“ reagoval na náš dotaz Jiří
Zahradníček.
Všem přítomným i tentokrát
vyhrávala
country
kapela
„Šediváci“, která k celému výlovu patří stejně neodmyslitelně
jako mrskající se šupináči.
Do Tovačova zavítalo i tentokrát velké množství lidí
z Prostějovska. Mohli tam sledovat rybáře při práci, dát si něco
dobrého k jídlu a pořídit dárky
pro členy své rodiny či přátele.
„Z Prostějova jsme tady byli asi

za dvacet minut. Ušetřili jsme
však mnohem víc času tím, že
jsme nevařili a najedli se až tady,“
prozradila Večerníku s úsměvem
Martina, jedna z pravidelných
návštěvnic.
Většina ryb z víkendového výlovu putovala do jiných revírů.
Menší část pak do sádek, odkud
zamíří na stůl při štědrovečerní
večeři. „Jsou tady ryby na vánoční
trh, které končí v sádkách, ale
i ty pro okamžitou spotřebu
a dnešní prodej. Část si odebere
Český rybářský svaz,“ doplnil Jiří
Zahradníček.

Nejlepším dárkem

V Prostějově se slavil celosvětový
pro dobrovolníky
DEN STROMŮ
je Kesadlo

PROSTĚJOV Křesadlo - cena
pro řadové lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Udílení prestižních
vyznamenání letos proběhne už
poosmé. Pokud víte o někom, kdo
si ho zaslouží, můžete ho nominovat. Návrhy na ocenění dobrovolníků přijímají pořadatelé do
31. října 2018.
Křesadlo se může udělovat v několika oblastech. Patří mezi ně například
ekologická výchova, humanitární
činnost, cenu mohou získat provozovatelé sociálních služeb, hasiči
nebo dobrovolníci, kteří pracují
s dětmi a mládeží. Z došlých nominací vybere vítěze odborná komise.

Výsledky se veřejnost dozví v listopadu. Akci zajišťuje Maltézská pomoc ve spolupráci s Unií nestátních
neziskových organizací a společností Hestia.
„Mnoho let se účastním jednání odborné komise, která vybírá oceněné.
Bohužel z Prostějovska bývá každý
rok málo nominací, někdy žádné.
Byla bych velmi ráda, kdyby se to
změnilo a veřejnost toho svého dobrovolníka nominovala,“ nechala se
slyšet Milada Sokolová, která byla do
komise před lety nominována coby
dobrovolník nadace ADRA.
Bližší informace najdou zájemci na
(red)
www.kresadlo-ok.cz.

PROSTĚJOV Už od 19. století slaví lidé po celém světě Den
stromů, svátek oslavující stromy
jako jedinečné a nepostradatelné
součásti našeho života a naší krajiny, dárce kyslíku. Velký rozkvět
tohoto dne nastal během období první republiky, kdy se pak za
války a později socialismu dostal
do ústraní. Od roku 2000 se postupně tato krásná tradice vrátila
a připomíná se 20. října. Ani Prostějov nebývá výjimkou a náměstí
T. G. Masaryka se tak uplynulou
sobotu dopoledne zaplnilo lidmi,
kteří se o lese, stromech a přírodě
chtěli něco dozvědět. Večerník byl
mezi nimi!

JAKUB ČERMÁK
Bohatý program na náměstí si pro
všechny nadšence do přírody i zvídavé kolemjdoucí připravilo prostějovské ekocentrum Iris společně
s Českým svazem ochránců přírody. „Je zde spousta hravých aktivit,

které jsou pro děti i dospělé, kvízy
s přírodní tematikou nebo také netradiční dřevěné hlavolamy. Aby
vám nebyla zima, můžete si u nás dát
zajímavé čaje z různých nevšedních
plodů,“ prozradila Večerníku jedna
z organizátorek.
V deset hodin proběhla ukázka
country tanců, o kterou se postarali
manželé Novákovi se svou skupinou
Country line dance club Josefina. Že
je les plný také živých tvorů ukázala
záchranná stanice pro volně žijící
živočichy z Němčic nad Hanou,
která na ukázku přivezla tři mláďata
ježka zachráněná po opuštění jejich
matkou. „To je to nejroztomilejší, co
vidím. Nikdy jsem neviděla takhle
malého ježka, vůbec se nebojí, ti velcí se už většinou schoulí do klubíčka.
Tihle jsou ale zvědaví. Někde jsem
četla, že ježek může být i dobrý domácí mazlíček. Jako každé zvíře má
rád drbání a mňamky k jídlu, ale nesmíte si na něj sednout,“ pronesla se
smíchem Jarmila Polednová.

klikni na

www.vecernikpv.cz

JAKUB ČERMÁK
Na čtyřicet obyvatel Držovic i Prostějova se
sešlo před branami stanice i s ratolestmi, aby
společně oslavili toto zavedené, dá se říci, vítání
podzimu. „Děti mohly dorazit v kostýmech,
nejlépe jako broučci, a s lampiony. Dostanou
něco sladkého na zub a poté se i pro rodiče
opečou buřty,“ prozradil Večerníku jeden z organizátorů.
Že akce baví, dokázaly všudypřítomné kostýmy nejen drobotiny, ale i některých dospělých. Na lampion nezapomněl skoro nikdo.
„My si náš vyrobili doma, ty kupované nic ne-

BYLI JSME
U TOHO

Dti nezapomnly vyrobit lampiony, které zdobily celé setkání, ale svítily i broukm na cestu.
Foto: Jakub !ermák

vydrží. Naše dcera maluje, tak ho krásně vybarvila a udělala si křídla, aby byla pořádný brouček,“ vylíčila Večerníku Berenika Smrková,
která přišla na uspávání s celou rodinou. „Je to
fajn akce, hlavně pro děti, a těch už moc nebu-

klikni na
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Na akci se pišly podívat desítky lidí, kteí se s chutí zaetli do vystavených materiál.
Foto: Jakub !ermák

Sobotní akce nadále zahrnovala velkou výstavu, kde se lidé mohli dozvědět informace o činnostech záchranných stanic, nebo jak se zachovat, když

najdete opuštěné mládě či zraněné
zvíře. „To jsou informace, u kterých
nikdy nevíte, kdy se budou hodit,“ vědí
ze zkušenosti organizátoři.

MOTORISTICKÁ BURZA
v Prostějově opět bude

FOTOGALERIE

DRŽOVICE Uplynulý pátek v podvečer
bylo u hasičské stanice v Držovicích živo.
Tradiční uspávání broučků patří mezi podzimní zvyky po celé české republice. Dát
sbohem létu, postavit pro broučky domečky
nebo si vyrobit svítící lampiony patří mezi
aktivity, které byly k vidění i v Držovicích.

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

de, protože začíná už být opravdu večer zima,“
dodala. Při následném opékání špekáčků bylo
v Držovicích živo až do nočních hodin a akci si
užili nejen pořadatelé díky velké účastí lidí, ale
hlavně děti a jejich rodiče.

PROSTĚJOV Každoročně se můžete s ostatními fanoušky historie a s ní spjatých starších
věcí sejít na parkovišti před supermarketem
Tesco v Držovicéch, kde se koná motoristická burza. Ta podzimní bude probíhat tuto
sobotu 27. října od 8:00 hodin, prodejci se
schází již o hodinu dříve. Tak neváhejte a přijďte omrknout, jestli by se vám něco nehodilo,
nebo prodat, co u vás leží ladem.
Motoristická burza je zaměřena především na
prodej náhradních dílů na historická vozidla, popřípadě celé automobily, motocykly či jízdní kola.
Vítáno je též veškeré příslušenství včetně nářadí,
autokosmetiky, plaket, odznáčků, dobového oblečení apod.
„Potřebujete se zbavit pro vás starých a nepotřebných náhradních dílů, či snad celých vraků starých
automobilů a motocyklů, jízdních kol, koloběžek,
šlapacích autíček, příslušenství, plaket, hraček,

odznáčků, skleniček, vlaječek, firemních cedulí,
modelů autíček, vláčků, časopisů, plakátů a jiných
sběratelských kousků? Máme pro vás řešení! Můžete je nabídnout a udělat radost ještě někomu jinému,“ lákají pořadatelé z Hanáckého auto moto
veterán klubu v AČR Prostějov. „Uvítáme i prodejce starožitných předmětů, historických zbraní
a vůbec čehokoli, co se historie týče. Uvědomte
si, že i zdánlivě nepotřebné maličkosti v jakémkoli
i velmi špatném stavu mohou mít pro sběratele
velkou cenu!“ dodávají. Burza bude probíhat v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.
Pro informace či jakoukoliv domluvu třeba
ohledně prodeje či příjezdu neváhejte kontaktovat pořadatele burzy Petra Studeného na
telefonním čísle 602 824 254. Vstupné činí 30
korun na osobu z řad návštěvníků i prodejců,
20 korun pak za místo pro automobil a 20 korun za místo pro vozík.
(tem)
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TREFA D
GYMNASTÉ
TJ PROST1JOV
ABSOLVUJÍ
MISTROVSTVÍ SV1TA
V KATARU
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ERNÉHO

Petr KOZÁK

Foto: koláž Veerníku

PROSTĚJOV Po úspěšném srpnovém ME, kdy gymnasté TJ Prostějov
Daniel i Dominika Ponížilovi obsadili shodně osmnácté místo ve víceboji, a Daniel navíc postoupil do finále na přeskoku, v němž dosáhl na
sedmou příčku, čeká oba dva reprezentanty další vrchol sezóny. Tím je
mistrovství světa v katarském Abu Dhabí , které začíná právě dnes, tj.
v pondělí 22. října a končí hned tuto neděli 28. října.
Světový šampionát je pro družstva jednotlivých zemí první kvalifikací na olympijské hry. „I když Daniel i Dominika startují mezi dospělými
prvním rokem, patří k oporám české reprezentace. Oba to potvrdili při
svých posledních startech, kdy Daniel vyhrál finále v akrobacii, koni
na šíř, přeskoku a bradlech při solidně obsazeném memoriálu Jiřího
Matuchy v Praze, Dominika dokonce na Světovém poháru v Maďarsku
svým finále a získanou bronzovou medailí na přeskoku,“ prozradil
Večerníku Aleš Matyášek, předseda TJ Pozemstav.

Dv lvice na Turnaji mistry ve dvouhe, jedna v deblu:

Plíšková vstoupila parádnA,
Kvitová padla
SINGAPUR, PROSTĚJOV Hned
dvě prostějovské tenistky si vybojovaly účast na závěrečném Masters pro
osm nejlepších hráček sezóny. Již dříve postoupila do Singapuru Petra Kvitová, závěrečný turnaj WTA v Moskvě
rozhodl o tom, že se na turnaji potřetí
v řadě představí také Karolína Plíšková. Dovezla si ale zřejmě lepší formu,
neboť v úvodním vystoupení proti
obhájkyni loňského triumfu Caroline
Wozniacké neztratila ani set a přiblížila se k postupu do semifinále. Druhá
hráčka TK Agrofert Petra Kvitová
naopak prohrála ve dvou setech, což
je vzhledem k postupovým ambicím
komplikace.
„O účast na Turnaji mistryň jsem hodně
stála. Je to výjimečná záležitost. Všichni
se o vás krásně starají. Současně je start
v Singapuru potvrzením, že sezóna byla
dobrá. Turnaj je jen pro osm nejlepších.
A skutečnost, že jsem se kvalifikovala
potřetí v řadě, je bonus navíc,“ prohlásila
Plíšková.
V hale ve Stromovce se již v klidu na
velké galapředstavení připravovala Petra
Kvitová. Vítězka Turnaje mistryň z roku
2011 si účast zajistila v předstihu na konci
asijského turné a měla čas v Praze dobít
baterky. „Trenéři mě připravili dobře.
Nejsem přetrénovaná ani unavená. Těším se,“ přiblížila své pocity před odletem
Kvitová.
Na kurtu si při prvních zápasech vedly
obě hráčky rozdílně. „Byla jsem spokojená nejen se servisem, ale i se hrou od
základní čáry. Bylo znát, že je Caroline

jako obhájkyně nervózní,“ prohlásila
Plíšková po utkání, v němž neztratila ani
jednou své podání. Proti deseti brejkbolům soupeřky vždy vytáhla parádní první
servis. „Takhle dobrou hráčku jsem dlouho neporazila, takže můžu říct, že to byl
jeden z nejlepších výkonů v sezóně. Můj
pocit sice nebyl úplně top, ale byl dobrý,
solidní. Řekla bych, že jsem to měla pod
kontrolou,“ poznamenala šťastná vítězka.
Petra Kvitová naopak nestačila na Ukrajinku Elinu Svitolinovou. Turnajová čtyřka se na velmi pomalém kurtu hledala,
až příliš často kupila nevynucené chyby.
Opřít se nemohla ani o silné první podání. Během 88 minut na kurtu nasekala
Kvitová sedm dvojchyb. „Nemám pocit,
že jsem hrála tak špatně, jak to vypadalo
podle skóre. Měla jsem pár šancí při jejím podání, ale nedokázala jsem to dotáhnout. V těch chvílích servírovala fakt
dobře, byla hrozně konzistentní. Nedala
mi nic jen tak,“ řekla Kvitová. „Mám pořád šanci postoupit. Jede se dál. V roce
2015 jsem také prohrála první zápas a nakonec ze skupiny postoupila. Třeba se to
opět podaří,“ dodala.
Nejlepší domácí tenistka si všimla rovněž složení turnajových pavouků. Ve
čtyřhře se představí dalších pět českých
hráček – Barbora Krejčíková, Kateřina
Siniaková, Andrea Sestini Hlaváčková,
Barbora Strýcová a Květa Peschkeová.
„To je mazec. V Singapuru tam bude víceméně celý fedcupový tým. Pro Česko
je to unikátní sezóna. Na Turnaj mistryň
se všichni můžeme těšit,“ poznamenala
Petra Kvitová.
(lv)

TURNAJ MISTRYÒ, SINGAPUR
Bílá skupina: Kvitová (4) – Svitolinová (6-Ukrajina) 3:6, 3:6;
Karolína Plíšková (7-ČR) - Wozniacká (2-Dánsko) 6:2, 6:4.

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

Prostjovský boxer Pavel Ján

vybojoval stíbro na republice!

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Pořádně vydařený husarský kousek
se povedl prostějovským volejbalistkám, které ve víkendovém klání
bojovaly proti brněnským Šelmám
doslova jako lvice a v rozhodujícím
tie-breaku dokázaly otočit výsledek
z 4:9 na 15:13 ve svůj prospěch.
DEBAKL:
Hokejisté Prostějova sice neutrpěli
žádnou zdrcující prohru, ale porážka s posledním Frýdkem-Místkem
před vlastními příznivci a půltucet
obdržených branek na ledě velkého
rivala ve Vsetíně, určitě nikoho z jestřábího hnízda nepotěšili.
ÍSLO:

Pavel Ján slaví semifinálové vítzství na MER (fotografie vlevo) a drží pohár za druhé místo na šampionátu (snímek vpravo).
2x foto: Facebook BC DTJ Prostjov

DĚČÍN, PROSTĚJOV Rohovnický oddíl BC DTJ Prostějov
je v posledních letech vyhlášený
svou velkou snahou o co nejlepší
výchovu mládeže. A jeden z vlastních klubových odchovanců se
nyní už prosadil v tuzemském měřítku i mezi dospělými, když Pavel
Ján obsadil druhé místo na mistrovství České republiky mužů
2018 v Děčíně.

MAREK SONNEVEND
Teprve devatenáctiletý borec boxoval
na severu Čech ve váhové kategorii
do 91 kilogramů, a aby se dostal do titulové bitvy, musel vyhrát dva zápasy.

Nejprve ve čtvrtfinále jasně vybodoval Ondřeje Mistríka z Prahy, následně v semifinále vyřadil také na body
brněnského Rostislava Zicha.
Ve finálovém duelu pak svedl srdnatý boj s Jiřím Havlem, dalším zástupcem české metropole. Navzdory velmi kvalitnímu výkonu Jána
rozhodli sudí o jeho těsné bodové
porážce 1:2, čímž bral v konečném
účtování stříbrnou medaili. Skvělý
úspěch, který však mohl být podle
mínění hlavního trenéra i šéfa DTJ
Prostějov v jedné osobně Petra Novotného ještě větší.
„Pavel si vedl na republice fantasticky. Spolehlivě zvládl první dvě utká-

ní a ve finále byl dvě kola ze tří viditelně lepší. Rozhodčí však měli jiný
názor, vítězství dali Pražákovi. Což je
škoda, protože Pavel si zlato zasloužil. Ale on sám za sebe může být naprosto spokojený, protože v Děčíně
předvedl výborné výkony a ukázal,
jak dobře se v Prostějově box naučil.
Navíc má perspektivu. Když bude
dál poctivě trénovat, může se samozřejmě ještě zlepšovat,“ řekl Novotný
na konto Jána, který má zkušenosti
z oblastní soutěže i z několika střetnutí extraligy mužských družstev.
Více informací z boxerského
ringu si můžete přečíst
na straně 41

HÁZENKÁI SE RVOU

SILNÁ ARMÁDA

MAFIÁNOVY ACHRY

Zpočátku třetího tisíciletí zažívala házená v místním
regionu zlaté časy. Borci Kostelce na Hané v extralize
či dokonce v mezinárodní interlize, muži Prostějova
v první lize. A každý týden během sezóny zápasové
hody proti atraktivním soupeřům včetně třeba historicky slavné Dukly Praha.
Postupem času však tenhle boom utichl a jak Sokol
HK, tak Sokol II. klesly do druholigové soutěže. Což
odpovídá současné realitě obou klubů, kde se profesionální podmínky staly minulostí a momentální oddílový
chod má spíš blíže k amatérskému subjektu. Bez urážky.
Přesto si házenkářští zástupci Prostějovska určitě nezaslouží kritiku. Hlavně v Kostelci se daří generační
obměna na slušné kvalitativní úrovni, u sousedů je pak
jasně patrná snaha vybřednout z personální krize společně zvýšeným úsilím.
Velkou roli přitom hrají – stejně jako v jiných „amatérských“ sportech – nadšenci obětavě táhnoucí všechny
ostatní správným směrem. Bez nároku na finanční zbohatnutí a pouze s příjemným vnitřním pocitem, pokud
se práce daří. Takových lidí je potřeba vážit si dvojnásob.

Český tenis procházel v minulosti různě úspěšnými obdobími včetně těch naprosto vynikajících. Ale to, co se
aktuálně podařilo tenistkám ČR, dosud nemá historickou obdobu. Samozřejmě mám na mysli start sedmi zástupkyň naší země na právě začínajícím Turnaji mistryň.
Singapurský vrchol sezóny absolvují ve dvouhře dvě
top singlistky Petra Kvitová a Karolína Plíšková, soutěž
ve čtyřhře tam pak odehraje hned pětice špičkových deblistek Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Barbora
Strýcová, Andrea Sestini Hlaváčková a Květa Peschkeová.
Jde o vskutku famózní počin, když uvážíme, že Češky
obsadí na pátém nejdůležitějším turnaji roku (hned po
grandslamech) skoro třetinu všech účastnických míst!
Až se chce zvolat směrem ke zbytku planety: co na to
říkáš, světe?
Nás v srdci Hané pak může hřát, že většina z výše jmenovaných plejerek prošla či stále reprezentuje zdejší oddíl
TK AGROFERT Prostějov. Teď budeme holkám držet
pěsti, ať některá z nich dosáhne třeba až na úplný vrchol
letošního Masters.

Podobně neuvěřitelné – bohužel v opačném směru než
u famózních tenistek – je pokračující úpadkové dění
v nejvyšších funkcionářských strukturách Fotbalové
asociace České republiky. Takzvaná Berbrizace, jak celý
proces vtipně nazvali někteří kolegové novináři.
Přitom po zimním zvolení Martina Malíka novým
šéfem FAČR to původně vypadalo na uklidnění
situace, její celkovou stabilizaci a nástup normálnějších časů. Leč skutečností se stal pravý opak, momentálně eskalující řadou skandálních kroků.
Jako v nechvalně proslulých obdobích stoleté historie našeho státu probíhají personální čistky, svá místa opouštějí nepohodlní lidé včetně těch opravdu
schopných. Ve smyslu hesla: Kdo nejde s Romanem
Berbrem, jde proti němu. A proto musí být odejit.
Tragikomické či spíše vrcholně smutné na tom
všem je, že se tak děje bez jakýchkoliv skrupulí.
A sám původce celého procesu podporován svými
nohsledy popírá, že by se dělo něco špatného. Jediný možný lék? Výzva sponzorům, ať tuhle (ne)jasně
viditelnou mafii přestanou finančně podporovat.
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Hned trojnásobné zastoupení má
na Turnaji mistryň v Singapuru
prostějovský tenisový klub, čímž
opět potvrdil svoji výjimečnost
nejen v českém, ale i celosvětovém měřítku. Palce můžeme držet
Petře Kvitové, Karolíně Plíškové
i Barboře Strýcové v deblu.
VÝROK:

„M BAVÍ SE
NA CYKLISTIKU
I KOUKAT“
Čerstvě osmnáctiletý cyklista
Jakub Šťastný v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník prozradil,
že svým sportem žije i ve chvílích
mimo dráhu.
KOMETA:

DAVID PÍCHAL

Foto: internet

Odchovanec prostějovské kopané nastoupil o uplynulé reprezentační přestávce i do druhého zápasu národního
týmu ČR do devatenácti let a potvrdil
tak, že kouč Suchopárek v jeho schopnosti věří.

fotbal

PODLE
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MINIŠPÍL

ZNÁMKA

První poločas z naší strany nebyl
dobrý, naopak byl rozháraný, bylo
tam hodně nepřesností, zbytečné
ztráty míče, zkrátka moc se mi
nelíbil. Přesto jsme jednu šanci
měli, kdy Karel Kroupa trefil tyčku.
Vítkovice byly aktivnější v úplném
úvodu utkání, v zásadě ale přijely
jen bránit a chtěly bod. Nakonec
jsme si ale tři šance vypracovali,
další Koudelkova tyčka ve druhém
poločase, Kroupa měl šanci, z tohoto pohledu jsme si zasloužili
vyhrát, hlavně za výkon ve druhém
poločase. Takového soupeře, jako
jsou Vítkovice, bychom doma měli
porážet. Byl to soupeř, který nechtěl
hrát fotbal, z tohoto pohledu patřil
k nejslabším, co k nám dosud
přijeli. Bylo zajímavé, že v krátké
době mezi oběma vyloučeními jsme
hráli nejlepší fotbal. Ono to tak
většinou bývá, mužstvo se semkne,
po vyloučení soupeře si podvědomí
řekne, je to dobré, oni jsou také
v deseti. Ale je pravda, že v posledních dvaceti minutách se hrál divácky nejzajímavější fotbal a tady
ten gól a tři body měly přijít. Věřím,
že do konce podzimu ještě nějaké
body uděláme a přes hranici dvaceti bodů se dostaneme. Teď už snad
mohu říct, že mým tajným snem
bylo mít po podzimu dvaadvacet
bodů. S takovým výsledkem bych
byl spokojený.

Ze zápisníku
pøedsedy
FRANTIŠKA JURY
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ZNÁMKA

DAVID
PAŠEK

v tomto utkání dal vpravdě pěkný
dárek! „Už se balím,“ pronesl na
chodbě stadionu žmoulaje v rukách
jakousi igelitku. Je pravda, že na syna
teď bude mít možná o něco víc času,
jenže týmu budou jeho vynikající
defenzivní kvality v Jihlavě zatraceně chybět.
A jak připomenul masér Marek
Roba, může být ještě hůř. Sus má totiž na svém kontě tři žluté karty, po
(doufejme) jednozápasové stopce
může v zápase s Varnsdorfem obdržet čtvrtou znamenající další stopku.
Suma sumárum, do konce podzimu
už toho nemusí zase tak moc nahrát.
V čem byla v sobotu na hřišti největší potíž, bylo správné postavení
branek. „Však už si to jdu vyřídit se
správcem,“ sliboval po odchodu ze
šatny s pověstným širokým úsměvem Jan Koudelka. Jeho opět zcela
unikátní sólo přes půl hřiště bylo zakončeno povedenou střelou, při níž
už někteří přítomní zvedali ruce nad
hlavu. Jenže balón chytil evidentně
opačnou rotaci a o tyčku se nakonec
otřel nikoli z vnitřní, ale vnější strany.
A bylo po radosti. Podobný okamžik
zažil v prvním poločase Karel Kroume cokoli. Podle názorů z kuloárů
byla spíše diskutabilní Susova první žlutá karta, ta druhá byla na místě, byť nešlo o laicky až tak zjevný
faul. Toho si konečně byl patrně
vědom i rozhodčí, který vyloučení
kompenzoval červenou i na druhé
straně. Faul to byl opravdu nehez-
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pa, ten ovšem napálil tyč zcela nekompromisně, že se míč odrazil daleko do pole. Už po dvanácti minutách
mohl zápas nabrat úplně jiný směr,
jenže pověstné „kdyby“ nechme raději stranou.
Atraktivitě zápasu pomohlo hodně vyloučení, ať už si o nich myslí-

(VN¿êNRVHUR]HxORV9ËWNRYLFHPLEH]EUDQHN

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

Jak už bylo zmíněno, dobře se znají
nejen oba týmy, ale také trenéři. Jiří
Balcárek se s Prostějovem navíc potkával několik let v MSFL coby trenér
Zábřehu nebo Uničova, takže taktika
byla oboustranně připravená dobře.
Ona vlastně ta vítkovická byla v zásadě jednoduchá – dobře bránit a odvézt si bod za každou cenu. Tomu byl
zpočátku obětován i nejlepší útočník
Vítkovic Mišinský, který usedl na lavičku, ze složení základní jedenáctky
byli mírně zaskočeni i jinak vždy perfektně připravení stratégové Machala
s Aleksijevićem.
Ti udělali v základní sestavě jedinou
změnu, když na pravého beka vrátil už stoprocentně připraveného
Biolka. Zcela připraven byl také defenzivní záložník Martin Sus, který
využil reprezentační pauzy k oslavě
narození syna Matyáše. Jenže mu

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Celkem netradičně si notovali oba trenéři
na pozápasové tiskové konferenci po utkání 12. kola
Fortuna : Národní ligy. Oba, shodně bývalí hráči olomoucké Sigmy, byli totiž nespokojeni. Každý ovšem
z trochu jiného důvodu... Nespokojeni mohli být také
diváci, kteří neviděli bůhvíjak oslnivý fotbal, z šedivého
průměru zabouřily emoce pouze při dvou červených
kartách. S bodem každopádně mohou být spokojení
spíše hosté. Prostějovský tým zůstal v aktuální tabulce
na osmé příčce.

Fotbalisté 1.SK Prostějov v dalším
druholigovém souboji diváky nezahřáli

ŽÁDNÉ GÓLY A NESPOKOJENÍ TRENÉŘI

milujeme

Prostějov (tok) - Nejstarší dorostenci eskáčka porazili o víkendu
v MSDL rezervu Zlína 1:0, na čtrnácté příčce tabulky mají deset bodů.
V téže soutěži kategorie do 17 let
eskáčko prohrálo stejným rozdílem,
drží si ale postavení v horní polovině
tabulky. Tým U18 udolal hokejovým
výsledkem 6:5 Šumperk a je v mládežnické divizi čtvrtý, zatímco U16
vyhrál „jen“ 5:4 a figuruje přesně
uprostřed tabulky.
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Dvojka tentokrát hned dvakrát
– dvě červené karty a dvě nastřelené tyčky

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Pět minut přesilovky, dvacet minut hry o deseti na obou a sudí k překvapení domácích trenéstranách. Právě v této pasáži sobotního utkání 12. kola Fortuna : Národ- rů i fanoušků sáhl pro druhou žlutou
ní ligy fotbalisté Prostějova aktivně sahali po vítězství, jenže tentokrát a následně logicky červenou. Vzápětí
bylo pro ně příliš vzdálené. Vzhledem k průběhu hry šlo určitě o ztrátu střídající Hapal posunul míč doprava
dvou bodů, zisk bodu naopak velice těšil hostující Vítkovice. Eskáčko sprintujícímu Biolkovi, jeho pokus
tak na domácí půdě svého soka opět nepokořilo.
vyrazil Šustr na roh. Za pět minut po
nedůrazná střela nemohla Brédu pře- první červené se karta této barvy obkvapit. Agilní Koudelka našel centrem jevila znovu. Pašek jak smyslů zbavený
Už ve 3. minutě vyslal Šteigl na pravé před brankou Kroupu, jeho teč však „sejmul“ u postranní čáry dva domácí
straně Kroupu, jeho zakončení šlo směřovala do zámezí. V 64. minutě si hráče a sudí snad trochu kompenzoval
ovšem pouze do boční sítě. Na dru- Sus při hrozícím brejku na polovině Susovo vyloučení.
hé straně Vasiljev našel na ose hřiště hřiště odstavil od míče Mišinského Asi čtvrt hodiny před koncem měl víOžvoldu, jehož střele chyběly opravdu
jen centimetry. Po tuctu minut přišla
POHLEDEM TRENÉRÙ
první gólová šance domácích, když se
míč od Šteigla přes Žikola dostal ke
Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
Kroupovi, ten ale napálil pouze levou „Já jsem z utkání zklamaný, celý jeho vývoj ukazoval, že jsme byli lepším mužstvem, měli
tyč. Kapitán Prostějova po Slaninko- jsme tři příležitosti, které jsme měli proměnit. Takové šance se musí dávat, jinak zápas
vě centru mířil nedlouho poté hlavou skončí bez branek jako v tomto případě. Mrzí mě, že byl zápas neustále přerušovaný, to
nad branku. Pěkná kombinační akce je pak těžké hrát. Každý kontakt je faul, fotbal je přece kontaktní sport. Pokud uděláme
byla k vidění uprostřed první půle, s Vítkovicemi třeba padesát faulů, to znamená padesát přerušení, kolik akcí na dohrání tam
kdy Polák vybídl ke sprintu Koudel- pak může být? Myslím si, že jsme ztratili dva body, ale zase kvituji fakt, že jsme gól nedostali.
Jiøí BALCÁREK - trenér MFK Vítkovice:
ku, ten poslal míč před branku, jenže
Kroupa míč v dobré pozici minul. Ve „S průběhem utkání, respektive jeho celkovou kvalitou jsem trochu zklamaný. Za celých
minut jsme si nevypracovali stoprocentní šanci. V prvním poločase jsme hodně
zbytku první půle byly k vidění spíše devadesát
ztráceli míče ve středu hřiště, byli tam Matěj a Ožvolda, kteří měli za úkol dostat do středu
nepřesnosti a boj po velké vápno bez hřiště potřebnou kreativitu a využít krajních hráčů. To se nám nedařilo, po jedné naší ztrátě
vyložených šancí.
ve středu pole přišla šance Kroupy. Ve druhém poločase mohl zápas rozhodnout svojí inChvíli po změně stran se k odraže- dividuální kvalitou jeden na jednoho Koudelka, na což jsem hráče upozorňoval. Máme
nému míči dostal Matěj, jenže jeho plusový bod, který se počítá.“

0:0

tězství na kopačce Kroupa po Koudelkově uličce, jenže jeho střela z otočky
připomínala spíš malou domů. Z delší
vzdálenosti se neprosadil ani vítkovický Motyčka.
Poslední desetiminutovka byla divácky konečně výživná. Nejprve se
k dlouhému sólu odhodlal Koudelka, vypálil, míč ovšem na rozdíl od
Znojma trefil jen tyč. Stejný hráč si
před šestnáctkou zasekl míč do středu
a vypálil, Šustr byl ale připraven a míč
vyrazil. Pět minut před koncem si na
rohový kop naskočil Hapal, jeho hlavička těsně míjela břevno. Skóre se
nezměnilo ani během čtyřminutového nastavení, takže se gólu diváci nedočkali a souboj olomouckých legend
na lavičkách (Machala vs. Balcárek)
skončil smírně.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku F:NL najdete
na straně 26
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MARTIN
SUS

„Tentokrát se to štěstíčko, které nám v několika zápasech přálo, od nás trochu odklonilo. Já
tyč, ´Koudy´ tyč... Je to škoda, podle mého názoru jsme ztratili dva body. Vítkovice byly
zalezlé skoro až na vápno, hráli jsme do plných, což nám až tak úplně nesvědčí a moc to
neumíme. Moc se nám nedařilo v přechodu jeden na jednoho, takže ani centrů do vápna
příliš nebylo. Nějak jsme se s tím srovnávali, ale šance do pootevřené obrany přece jen přišly,
je velká škoda, že nám to tam dnes nespadlo. I po vyloučení Martina Suse, když nějakých
pět minut hrály Vítkovice přesilovku, byl soupeř stejně zalezlý. Vítkovice si přijely pro bod
a neměly se kam hnát, my jsme zejména v závěru zápasu, kdy se hřiště po dvou vyloučeních
trochu pročistilo, chtěli strhnout vítězství na svoji stranu. Jenže až takový tlak jsme si
nevytvořili. V Jihlavě nám bude chybět Martin Sus, což bude v tomto typu utkání citelná
ztráta, budou jej muset nahradit jiní. Pojedeme na Vysočinu s tím urvat tam nějaké body,
všude je to hratelné, v Jihlavě, v Brně, kdekoliv. Určitou cestu, která může vést k úspěchu,
nám ukázaly právě Vítkovice, které na Vysočině hrály podobně jako u nás, jenže tam měly
Karel KROUPA, útočník 1.SK Prostějov
šance a proměnily je.“

aneb pohledem KARLA KROUPY

OKÉNKO
KAPITÁNA

V zápasech, které skončí bezbrankovou remízou, jsou obvykle oceňováni brankáři, jenže
prostějovský Bréda tentokrát příliš práce neměl.
Na levém beku odvedl dobrou práci Slaninka,
který k ničemu nepustil nebezpečného Vasiljeva
a sám se několikrát snažil využít své rychlosti
a podpořit útok. Po jeho centru měl dobrou šanci
Kroupa, jenže hlavičkoval nad branku.

MARTIN SLANINKA

VEČERNÍKU

HRÁČ

34

TBALOVÁ R

fotbal

39

Tichý

Kořenovský

Sokol Čechovice

Novák

( 1 :1)

Diváků: 150

q # % q{%   

Hanák

Běhal

Lakomý

Veselý

Rohové kopy:

Střely na branku:

" ("

Střídání: 58. Muzikant za Jančíka,

4

KOLÁČEK

Lukáš

Střely mimo branku:

Klimeš

4
3

Branky: 33. a 52. Halouzka

Jančík

Matula

Kolečkář

ČECHOVICE

Halouzka

Klváček

1 :2
Rozhodčí: Hubený – Lizna, Horák

Paš

Liška

KONICE

Kamenný

Širůček

1 :2

Finále Okresního poháru Prostějovska

Sokol Konice

/6! 1

cím výhodu, kteří mají tento povrch více zažitý?
„Určitě nám to pomohlo lépe se adaptovat v zápase. Je to úplně jiný povrch s jinými vlastnostmi, které má přírodní tráva. Na umělce je například určitě těžší se
dostat pro míč při nákopech a centrech,
což by nám dělalo větší problémy, kdybychom si na ní předem nezatrénovali.“
gg Konice ke konci hodně tlačila
a uzamkla vás na vaší polovině, ale
jako tým jste zvládli i obrannou
činnost.
„Přesně tak. To byla důležitá pasáž
zápasu, kdy bylo potřeba ten výsledek ubránit, zachovat chladnou hlavu
a poctivě dostupovat k soupeři, vyhrávat hlavičkové souboje a nepustit je ke střelám. To se nám povedlo
a soupeře jsme víceméně nepustili
do vyložené šance i přes ten tlak, co
si vytvořil.“
gg Myslíte, že vás výhra v poháru
nakopne k ještě lepším výsledkům
v I.A třídě Olomouckého KFS?
„Rozhodně. Toto vítězství je opravdu
cenné a dobře nás nakopl už zápas
s Lipníkem, takže tohle jsou výsledky,
na kterých můžeme stavět. A musíme
je v závěru sezóny potvrdit.“

„Utkání pro nás bylo hodně psychicky a fyzicky náročné, už jen z toho důvodu, že to bylo finále. My jsme se poctivě připravili, uzpůsobili tomu náš tréninkový rytmus a vyzkoušeli si trénink i na umělce. Jsem rád, že se nám tato
příprava vyplatila a i díky tomu jsme nakonec zvedli pohár nad hlavu. Domácí
v závěru utkání neskutečně tlačili, nepůjčili nám moc míč, ale díky dobře organizované a zajištěné obraně jsme to zvládli dotáhnout do vítězného konce.“

Žlutá karty: 44. Hanák, 65. Lakomý, 90. Novák

5

% ("
„Bylo to utkání nadstandardní úrovně. Šance jsme měli, ale hraje se na góly a ten jsme dali
pouze jeden. Naopak soupeř, řekl bych, že ne z úplně vyložených šancí a po chybě našeho gólmana, dokázal skórovat dvakrát. Řekl bych, že nevyhrál lepší, ale šťastnější. Chyba
brankáře? I to je fotbal, nedá se nic dělat... Já klukům celkově nemám co vytknout, protože opravdu celý zápas bojovali a dřeli. Myslím, že si diváci přišli na své. Zápas měl úroveň
i kvalitu a chtěli jsme hrát hlavně pro diváky.“

W qq+;   
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gg Jaké jsou první pocity po zápase?
„Je to paráda držet po zápase pohár, a ještě to okořenit dvěma góly.
(úsměv) Musím říct, že celý tým hrál
opravdu skvěle a zasloužili jsme si
být ti šťastnější.“
gg Jak byste celkově zhodnotil
utkání?
„Nevstoupili jsme do něj úplně nejlépe, což se projevilo, když jsme inkasovali první branku. Poté jsme ale
dokázali ukázat celkovou sílu týmu,
když jsme otočili skóre. To se nám
povedlo i v předcházejícím utkání
s Lipníkem, takže o to jsou obě tyto
výhry cennější.“
gg Před zápasem jste trénovali na
umělé trávě v Prostějově. Myslíte,
že vám to pomohlo sebrat domá-

Jakub ČERMÁK

66. Jahl za Kolečkáře, 81. Chmelík za Matulu, 90. (+2) Jano za Klváčka

Střely mimo branku:

Oščádal

Procházka

; ) ' 

boru Adam Širůček, který se do sestavy
domácího týmu vrátil jako čerstvý mistr
světa v malém fotbalu do 21 let. „Je to pro
nás všechny v Konici velká událost. Fandili jsme mu a koukali nejen na finále,“
prozradil Večerníku Petr Ullmann. Z řad
domácích činovníků mu byl předán pamětní reprezentační dres a věcné dary.

Velice příjemná a přátelská. I přes
studených šest stupňů se na tribuně
Areálu pod Kučerákem sešlo rovných
sto padesát diváků z obou klubových
táborů. Bylo vidět, že fanoušci si přišli
zápas užít, což dokresloval i fakt, že oba
tábory stály vedle sebe a bez jakýchkoliv konfliktů i zbytečných řečí zodpovědně podporovaly svůj celek na hřišti.
Příjemným zpestřením pro hráče i diváky byl samotný čas zápasu a k tomu
uzpůsobené umělé osvětlení. „Takto
`  & 
se hrají ligové zápasy, večerní duel má
úplně jinou atmosféru,“ poznamenal
Mistr světa sklidil aplaus. Ještě než bylo trenér Konice Petr Ullmann. Byl to
samotné finále zahájeno, vysloužil si povedený finálový zápas pohárové
potlesk diváků záložník konického sou- soutěže pod hlavičkou OFS Prostějov.

Osobností utkání, tentokrát ale v negativním slova smyslu, je brankář domácích Jaroslav Vévoda. Gólman Konice
si během zápasu připsal více nejistých
zákroků než těch jistých a nejednou vyděsil domácí fanoušky i spoluhráče svojí
špatnou nebo nepřesnou rozehrávkou.
Nejvíce se ale podepsal pod druhý gól
soupeře, když si po vysokém míči křikl,
ale neudržel balón v náručí, ten propadl
a hosté tak dali rozhodující branku.

   

nadechla k ohromnému tlaku, který vyústil v 85. minutě, kdy se na Klimeše řítil
osamocený Kamený. Proti jeho střele se
zaskvěl brankář Klimeš, kterého o pár
vteřin později zastoupil na brankové
čáře dobře postavený obránce. A když
se neujal ani Širůčkův pokus o zakončení
hlavou, ozval se poslední hvizd v zápase.

KONICE V útoku se dvakrát během finále předvedl jako střelec
se zabijáckým instinktem. Filip
Halouzka (na snímku) pravidelně
nastupuje jako forvard Čechovic
a ve středečním pohárovém duelu
se velkou měrou zasloužil o to, aby
mohl se spoluhráči zvednout trofej OFS Prostějov nad hlavu. Dvě
vstřelené branky jej bezesporu posadily do role hlavní hvězdy finálového souboje.

střelec FILIP
HALOUZKA

Žluté karty: -

7
4

Drešr

Vévoda

Krása

Hned v prvních minutách se mohli dostat do vedení domácí, ale Pašův volný
přímý kop Klimeš konečky prstů vyrazil.
Že jsou standardní situace silnou zbraní
Konických, se ukázalo ve 25. Minutě,
kdy se opřel do míče Krása, hostující
gólman míč pouze vyrazil na kopačky
Tichého, který měl snadnou práci – 1:0.
O dvě minuty později mohl navýšit
skóre Kamený, ale čechovický Klimeš
byl proti a položil tak základ vyrovnání
ve 33. minutě. Matula obešel u rohového praporku Kořenovského a jeho centr
uklidil hlavičkou do sítě Halouzka – 1:1.
Hned po sedmi minutách druhé půle
se skóre měnilo znovu. Do vápna domácích letěl vysoký míč, Vévoda si křikl,
vyběhl před malé vápno, ale v rozhodující moment mu balón vypadl z náruče,
čehož pohotově využil Halouzka a přidal
tak svůj druhý gól v zápase, současně pro
Čechovice vedoucí - 1:2. Konice se poté

`& ($

ceméně dohrál za nerozhodného stavu.
Ve druhé půli Konice přitlačila na pilu
a bylo jasně vidět, že se chce co nejdříve ujmout vedení, aby si zápas mohla
pohlídat. Proti byl ale domácí brankář
Vévoda, který svojí hrubkou dovolil Čechovicím otočit vývoj střetnutí a jít do
vedení. Domácí poté několikrát vytvořili
neprostupný zámek, kdy svého soupeře
vůbec nepouštěli k míči. To vedlo k několika slibným šancím i jedné tutovce, ale
z několika mráčků nezapršelo. Hosté nakonec vítězství udrželi a po závěrečném
hvizdu se mohli laskat s pohárem.

E { X    : +     
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BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

pronesl dvougólový

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

Střídání: 74. Knoll za Tichého

Rohové kopy:

Střely na branku:

Branky: 25. Tichý

ULLMANN

Petr

Samotný duel začal vcelku vyrovnaně
a oba týmy se prvních pár minut víceméně oťukávaly, nikdo nechtěl udělat
první chybu. Diváci přesto mohli vidět
hned několik pohledných kombinací
a náběhů, čímž bylo tempo zápasu nasazeno poměrně vysoko. Mírnou územní
převahu získali po dvaceti minutách domácí, kteří se také dočkali první gólové
radosti. Ta ale neměla dlouhého trvání,
jelikož hosté se bleskurychle vzpamatovali a zareagovali vyrovnávacím gólem.
Poté hra o něco zvolnila a poločas se ví-

\  

Oba týmy v předchozích víkendových
kolech vyhrály, a tak šly do zápasu
v dobré náladě i v solidní formě. Konice
sice měla výhodu domácího prostředí,
kde mohla trénovat na své umělé trávě
a pod světly, ale ani Čechovice přípravu
nepodcenily. Tým pod vedením Lukáše Koláčka si v Prostějově také zařídil
tréninky pod umělým osvětlením, aby
se hráči adaptovali a vyzkoušeli si povrch. Oba celky tak přípravu na zápas
nepodcenily. „Brali jsme duel jako mistrovský, chtěli jsme vyhrát,“ potvrzovali
trenéři obou celků.

 '&  

Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ reportáž

KONICE Středeční večer patřil velkému fotbalovému finále.
V Okresním poháru Prostějovska FAČR si v něm vybojovali místo dva
účastníci I.A třídy Olomouckého KFS - domácí Konice, která trofej obhajovala, a tradičně ambiciózní hosté z Čechovic. I přes lehce papírovější favorizovanost loňských vítězů se pod konickým „Kučerákem“
očekával velmi napínavý a vyrovnaný zápas. A ten také sto padesát
diváků na stadionu pod umělým osvětlením dostalo. Napětí se dalo krájet až do posledních sekund, načež po závěrečném hvizdu se
mohli radovat Čechovičtí. Pod novým trenérem tak vybojovali první
velký úspěch. Večerník sledoval vše naživo v rámci vybraného šlágru
z programu uplynulého týdne.

w ^ x;q{|}{

ZHLEDNA

milujeme vecerník


„Je to pro nás ohromný úspěch
ČECHOVICE
OTOČILY
A
DOŠLY
SI
PRO
POHÁR
a motivace do dalších zápasů,“
Fotbalisté Konice koušou druhé prohrané finále během půl roku

F

Pondělí 22. října 2018
www.vecernikpv.cz

KOLA

fotbal
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4. Petr Zahradníček (TJ Sokol Držovice)
Borja Solano Valina (TJ Sokol Držovice)
6. Miroslav Musil (Haná Nezamyslice)
7. Jakub Špaček (FC Dobromilice)
Pavel Foret (Sokol Čechovice B)
David Abrahám (TJ Horní Štěpánov)
Tomáš Hradil (Sokol Vrchoslavice 1946)
11. Lukáš Konupka (Sokol Vrchoslavice 1946)
Lukáš Fiferna (TJ Sokol Držovice)
Bernard Bošek (Sokol Vícov)
Radek Soldán (Sokol Brodek u Pv)
15. Jiří Fojt (TJ Horní Štěpánov)
Jan Dvořák (Sokol Vrahovice)
Martin Dostál (Sokol Vrchoslavice 1946)
18. Svatopluk Bukovec (Sokol Vrahovice)
Stanislav Filka (FK Skalka 2011)
David Kolář (Jiskra Brodek u Konice)
Marek Skoumal (Sokol Čechovice B)
Jakub Mojtek (TJ Tištín)
Vojtěch Vávra (Sokol Vícov)
24. Patrik Richter (FC Dobromilice)
Jakub Kratochvíl (FC Dobromilice)
Zdeněk Blumenstein (FC Dobromilice)
Petr Stejkora (Haná Nezamyslice)
Petr Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
Battseren Baterdene (FK Výšovice)
Kristián Koukal (FK Výšovice)
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1. Libor Němec (TJ Horní Štěpánov)
Karel Gryc (TJ Horní Štěpánov)
Jan Studený (Sokol Vrahovice)

POØADÍ KANONÝRÙ

Vedoucí tým soutěže na svém hřišti body nepřenechává
a stejně tak lze usuzovat i v zápase se Skalkou. Papírově by
mělo jít o jednoznačnou záležitost.
 $ (" VS.   \"  (" ¡¢
Další lokální derby by mělo vyznít pro lépe postavené hosty,
kteří mají na venkovních hřištích solidní bilanci. Nezamyslice
mají těžký los, doma prohrály se Štěpánovem, ale i Vrchoslavice se vzpamatovávají z prohry s rezervou Určic.
  " (" < VS.   \ ("
Vrahovice tabulkou během podzimu vystoupaly až na čtvrté
místo. Loňských úspěchů sice nedosahují, ale na poslední tým
tabulky by to mělo i na venkovním hřišti stačit.
w -  ( (" VS. ^:    
Pravděpodobně šlágr kola, v Dobromilicích by se měl hrát pohledný fotbal. Na jaře vyhráli domácí jednoznačně 4:0 a i tentokrát by mohli na papírového favorita vyzrát.
  \"  VS. w% \# ("
Vícov na podzim neprožívá nejlepší období, což stejnou měrou
platí i o jeho soupeři. Výšovice se snaží o spíše kombinační fotbal,
který se v Krumsíně příliš neuplatní.
^: ^(# VS. :( < & % ("
Souboj dvou sousedů v tabulce by v Tištíně měl být kořistí domácích, na jejichž podmínky se soupeři obtížně adaptují. Jiskra však
venku převálcovala Brodek u Pv a nemusí být úplně bez šancí.
  (" < VS.   < & W
Brodek u Prostějova utrpěl v posledních kolech dvě těžké porážky, zatímco rezerva Určic si byť na domácím hřišti poradila s favoritem z Vrchoslavic. Tohle rozpoložení by se mohlo odrazit na
výsledku.

aneb Večerník předpovídá
^:   - (" VS. w%   

PROGNÓZA NA 13. KOLO

Brodečtí tuto rubriku obsazují už druhé vydání po sobě a není se co divit.
Podruhé totiž doma drtivě prohráli, přičemž po část zápasu určitě nebyli horším týmem. V první půli ale nedokázali přetavit převahu v gólové
vyjádření a naopak branky vstřelil soupeř. Přestávka mohla ještě leccos
zvrátit, jenže když nabídnete soupeři chvíli po změně stran gól do prázdné branky, zacloumá to sebevědomím i zkušenějších týmů. Brodek se už
jen díval, jak se mu zápas hroutí pod rukama...

SOKOL BRODEK U PROSTÌJOVA

SM LÍK

KOLA

Rezervy klubů to nikdy nemají lehké. V okresním přeboru jsou také na posledních
příčkách tabulky. To ovšem neznamená, že nemohou odehrát kvalitní utkání.
Právě utkání Určic s Vrchoslavicemi se nakonec ukázalo šlágrem kola, v němž se
hrál fotbal vysoce převyšující okresní formát. Děj zápasu nešetřil zvraty na obě strany a ve finále to mohl být kterýkoli ze soupeřů, kdo mohl slavit vítězství. Vrchoslavice
pohrdly penaltou, takže se Určice chopily příležitosti a zaslouženě vyhrály.

SOKOL URÈICE B

ŠAMPI N

38

4:1
(2:0)
minutě. Na Hýžďalův přesný centr si
naskočil Khýr a i přes obránce, který
skákal s ním, dokázal pohotově poslat
míč pod břevno – 3:1. O deset minut
později úplně stejná situace. Na Hýžďalův roh si tentokrát naběhl k přední
tyči Filka a špičkou trknul míč k tyči
– 4:1. Také Vícov si vypracoval slibné šance, největší z nich spálil Pliska,
který tváří v tvář brankáři Glouzarovi
nedokázal pořádně umístit míč. Když
pak své sólo neproměnil na druhé
straně Karásek, ozvala se píšťalka rozhodčího oznamující konec zápasu.
Statistiky z utkání a průběžnou
tabulku Přeboru OFS Prostějov
najdete na straně 26

X   $   #    )
> * $
/6! 1

na obě strany a ani jeden ze soupeřů
nedokázal balón podržet dost dlouho na to, aby vymyslel smysluplnou
kombinaci. Hra se také dost přitvrdila
a na hřišti přibylo vulgárních výrazů.
Jediný, kdo si s tím ale vůbec nelámal
hlavu, byl hlavní rozhodčí Milar, který
nejenže urážky přehlížel, ale nevytáhl
ani jednu žlutou kartu za zákroky zezadu, nebo za jasné stažení rukama
na zem. Rozhodčí tak sice neovlivnil
žádnou gólovou šanci, ale postaral
se o dost velkou frustraci hráčů na
obou stranách a vyloženě riskoval, že
po některém neodpískaném zákroku se někdo zraní. Že mají domácí
nacvičené rohové kopy, ukázali v 61.

Roman PINKAVA
– FK Skalka 2011:
„Byla to důležitá výhra. Soupeř měl na hrotu výborného
útočníka, o kterém jsme věděli a připravili se na něj. I tak
nám dokázal dát branku. Kluky musím pochválit za důraz
a obětavost, protože makali celý zápas. Není nás teď mnoho, takže jsem rád, že se nikdo nezranil. Možná bych řekl,
že nevyhrál lepší tým, ale šťastnější. Co se ale týče standardních situací, ty trénujeme, což se ukázalo.“

+(   %|^ \%¤ – Sokol Vícov:
„Do zápasu jsme nevstoupili vůbec dobře. Hra byla celkem vyrovnaná, ale dostali jsme dvě laciné branky, z toho
tou první byl skoro vlastní gól. O přestávce jsme si řekli,
že s tím něco ještě uděláme, což se podařilo, když jsme
snížili. A mohli jsme přidat ještě jeden gól. To kdyby se
povedlo, tak možná zápas dopadne jinak. Takhle jsme inkasovali ještě ze standardní situace a za stavu 3:1 už bylo
hotovo.“

Pozápasové hodnocení trenérù

míč z voleje do protipohybu a zvýšil na
2:0. V tu chvíli byli domácí na koni, ale
další střelecké pokusy ze střední vzdálenosti Hýžďala ani Bartoníka se neukázaly jako gólové, a tak se šlo do šaten
za dvougólového rozdílu.
Vícovští se během přestávky probrali a do druhé půle vletěli nabuzení
s výsledkem něco udělat. Tento plán
se začal realizovat hned po pěti minutách hry, kdy po hezké akci snížil
útočník Vícova Bošek – 2:1. Ten
vůbec patřil od začátku k nejlepším
hráčům na hřišti. Míč se poté přeléval

FK SKA
. =

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz
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Branky: 26. Koudelka, 51. Burget,
80. Kolář –4., 32. a 38. Solano, 3. Srbený, 62. Zahradníček, 85. Procházka. Rozhodčí: Zatloukal – Budaj,
Dvořák. Žluté karty: 66. Blatner,
69. a 88. Procházka – 53. Maška, 40.
a 88. Štverák. Červené karty: 88.
Procházka – 88. Štverák. Diváků: 55.
Brodek u Konice: Kováč – Kolář,
Blatner, Možný, J. Koudelka (46.
Zatloukal) – Z. Koudelka, Burget
(55. Procházka), Grepl, Sekanina –
Hloušek, P. Koudelka. Trenér: Patrik
Müller.
Držovice: Menšík – Furmantes,
Štverák, Valenta, Maška (63. Valach)
– Srbený, Solano, Řehulka, Fiferna
(75. Štěpánek) – Zahradníček (83.
Budaj), Procházka. Trenér: Jindřich
Skácel.

Jiskra Brodek u Konice
TJ Sokol Držovice

Branky: 66. a 74. Petík, 76. Kučera,
87. Procházka. Rozhodčí: Dömish –
Duda, Fojtík. Žluté karty: Bez karet.
Diváků: 63.
Vrahovice: Krč – Olejník, Doležel, Michalec, Vitásek (58. Petík),
Procházka – Varga (82. Kratochvíl),
Prucek, Kučera – Dvořák, Klíč (46.
bukovec). Trenér: Jan Dvořák.
Nezamyslice: Buriánek – Machálek,
Lakomý, Dostále, Moler – Matoušek
(46. Michlíček), Hájek, Přidal, Frgál
– Špička, Vévoda. Trenér: Vlastimil
Michlíček.
Pohledem trenérů
Jan Dvořák:
S trenérem se Večerníku bohužel nepodařilo spojit.
Vlastimil Michlíček: Přijeli jsme ve
dvanácti hráčích, a když se ve druhém
poločase zranil náš kapitán, tak jsem
musel nastoupit i já. Takže podle toho
také hra vypadala. Odolávali jsme do
66. minuty, kdy jsme si dali vlastní gól
a potom narostla domácím křídla. Začalo jim to tam padat, takže zasloužená výhra domácích.“

Sokol Vrahovice
Haná Nezamyslice

(0:2)

¢

Branky: 75. a 80. Zbořil –25., 50. Robin Návrat, 60., 71. Hýsek, 15. Bosák,
85. Kyselák. Rozhodčí: Milar –
Duda, Klusal. Bez karet. Diváků: 40.
Brodek u PV: Dorschner – P. Matoušek, Stejskal, J. Matoušek, Zatloukal –
Müller, Hochman (80. Krejčí), P. Soldán (60. Zbořil), Masař – R. Soldán,
Typner. Trenér: Tomáš Bureš.
Tištín: Koutský – Sipěna, Oulehla
(82. J. Hanák), P. Hanák, Stančík –
Hýsek, Ru. Návrat, Mojtek, Bosák
(82. Rehák) – Kyselák, Ro. Návrat.
Trenér: Radim Havlíček.
Pohledem trenérů
Michal Jelínek: „Odehráli jsme
herně výborný první poločas, jenže
soupeř střílel góly, my nastřelili pouze
tyčku. V kabině o přestávce jsme si
něco řekli, vypadalo to rozumně, jenže po nástupu na hřiště jsme připravili
soupeři gól do prázdné branky. V tom
okamžiku bylo po zápase a soupeř si
po zbytek času dělal, co chtěl.“
Zdeněk Oulehla st.: „Po třech nevydařených zápasech jsme potřebovali zabodovat a tomu jsme podřídili
taktiku. Hráli jsme na brejky, byli
jsme lepší na balónu a dařilo se nám
proměňovat vypracované šance. Soupeři jsme dovolili skórovat až za roz-

Sokol Brodek u PV
TJ Tištín

Pohledem trenérů
Patrik Müller:
S trenérem se Večerníku bohužel nepodařilo spojit.
Jindřich Skácel: „Za čtyři minuty
to bylo 2:0, takže bylo vidět, že se
nám vrátili zranění hráči a hráči z dovolené. Po našich chybách jsme ale
také inkasovali, soupeř si nevytvořil
sám žádné vyložené šance. Poločas
byl nakonec 4:1, takže bych řekl, že
jednostranná záležitost. Díky navrátilcům jsme zase hráli naši hru,
hodně jsme kombinovali, drželi míč,
takže tím jsme spokojení. Musím ale
pochválit výkon rozhodčího, který
zápas odpískal dobře. Sice tam jsou
dvě vyloučení, ale Brodek má slušné
mužstvo, nebylo to nějak vyhrocené.“

(1:0)

2:3

Branky: 6. Dostál, 80. Hradil – 47.,
64. z penalty Vodák, 88. Zelina.
Rozhodčí: Němec – Holinka, Protivánek. Žluté karty: 26. Bureš, 75.
Slezák, 89. Hanzelka (všichni U).
Diváků: 50.
Vrchoslavice: M. Jurčík – Trávníček,
Kankovský, Coufalík, Holub – Dostál, Fialka, Horák, R. Jurčík – M.
Hradil, T. Hradil. Trenér: Miroslav
Panáček.
Určice B: Pokorný – Kadlec, Nakládal, Slezák, Ježek (56. Kaprál) – Bureš
(85. Berčák), Vodák, Zelinka, Antoníček – Hanzelka, Kouřil (67. Pospíšil). Trenér: Karel Vlach
Pohledem trenérů
Miroslav Panáček: „Byli jsme svěd-

Sokol Vrchoslavice 1946
Sokol Určice B

Branky: 14., 19., 81. Němec, 59.
Abrahám, 61. Fojt, 73. Gryc – 66.
Foret. Rozhodčí: Odehnal – Kabát,
Knoll. Bez karet. Diváků: 100.
Horní Štěpánov: Suchý – Sígl (88.
Červinka), Ščudla, Gross, Klimeš
– Meluzín, Němec, Abrahám, Rychnovský – Fojt, Gryc. Vedoucí: Adolf
Langer.
Čechovice B: Zapletal – Začal, Šťastný, Kravák, Šobr – Vybíral, Hodulák,
Foret, Naicler – Wolker, Maixner.
Trenér: Evžen Kučera.
Pohledem trenérů
Adolf Langer:
Z rozhodnutí klubového vedení se vedoucí mužstva k utkání nevyjadřuje.
Evžen Kučera: „Měli jsme problémy
dát dohromady sestavu, do Horního
Štěpánova jsme jeli pouze v jedenácti
lidech. Soupeř byl jednoznačně lepší
ve všech herních činnostech a zaslouženě vyhrál. Víc se k průběhu zápasu
říci nedá.“

hodnutého stavu, v prvním případě
do branky zapadl centr a ve druhém
Zbořil vyškolil našeho brankáře
z trestného kopu. Za tři body jsme
velice rádi.“
TJ Horní Štěpánov
¢
(2:0)
Sokol Čechovice B

(2:1)

2:1

Branky: 15. Olbert, 42. Krčmář –
21. Kratochvíl. Rozhodčí: Peřina
– Zatloukal, Krátký. Žluté karty: 54.
Fildán, 68. Krajíček – 54. Fialka, 85.
Kratochvíl. Diváků: 100.
Výšovice: M. Škop – J. Škop, Krajíček, Křivinka, Obručník – Baterdene,
Smička, Pelikán, Krčmář – Fildán,
Olbert (84. Dudík). Vedoucí mužstva: Michal Dudík.
Dobromilice: Prusenovský – Bako,
Ryška, Rochla, Václavík – Šoc (73.
Slavíček), Kubíček (81. Svozílek),
Richter, Fialka – Kratochvíl, Špaček
(33. Blumenstein). Hrající trenér:
Michal Rochla.
Pohledem trenérů
Michal Dudík:
S koučem se Večerníku nepodařilo telefonicky spojit.
Michal Rochla: „Podle mého názoru jsme byli lepším mužstvem, ale zradila nás produktivita. Příčinu porážky
vidím v neproměňování šancí a ještě
v jednom faktoru, ale ten nechci komentovat.“
(jč, tok)

FK Výšovice
FC Dobromilice

ky fotbalu na úrovni I.B třídy. Soupeř
se na nás dobře připravil, zápas jsme si
víceméně prohráli sami. Brzy jsme šli
do vedení, po přestávce jsme si možná mysleli, že už to půjde samo, jenže
soupeř z penalty výsledek otočil. My
jsme ještě vyrovnali a pět minut před
koncem měli k dispozici penaltu, kterou jsme neproměnili, a soupeř nás
za to vzápětí potrestal. Divím se, jak
může hrát mužstvo s tak kvalitním
herním projevem na konci tabulky.“
Karel Vlach: „Musím pochválit celý
tým za kolektivní a odpovědný výkon. Utkání bylo bojovné, běhavé,
v závěru se mohlo vítězství přiklonit
na jednu i druhou stranu. Přestože
jsme brzy prohrávali, utkání jsme
nezabalili, dostali se zpět do zápasu,
čehož si cením. V hektickém závěru
jsme přečkali soupeřovu penaltu, naopak proměnili naši šanci. Potřebovali jsme bodovat, na zápas se připravili
a vyhráli.“

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

Jakub
ČERMÁK
Duel 12. kola nejvyšší okresní soutěže
se již od prvních minut odehrával v poměrně vysokém tempu. Oba týmy
ukázaly, že umí kombinovat a mají
chuť předvést to nejlepší ze sebe. Hosté se dokázali záhy dostat i k přímému
ohrožení branky, když po čtvrthodině
pálil na hranici pokutového území
Světlík. Jeho pokus byl ale sražen a míč
skončil těsně vedle tyče. Hned po větším tlaku soupeře to ale byli Skalečtí,
kdo s notnou dávkou štěstí udeřil jako
první. Psala se dvacátá minuta, když
při závaru před brankou Drčky hostující obránce špatně odkopl míč a víceméně trefil Filku stojícího na malém
vápně, od kterého se míč dokutálel
do odkryté branky – 1:0. To svěřence
kouče Pinkavy hodně nakoplo a borci v oranžovém rozjeli svoje nohy na
vyšší obrátky, což hráči Vícova těžko
zachytávali. Střelu Hýžďala ještě Drčka
vyrazil, ale po krásném centru z levé
strany mu ve 38. minutě poslal Khýr

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PIVÍN Dvanáctým kolem pokračoval o uplynulém víkendu
Okresní přebor-II. třídy OFS Prostějov. V jednom ze dvou sobotních utkání přivítal nováček ze Skalky na svém „domácím“ hřišti
v Pivíně tým Vícova. Diváci viděli velmi běhavé utkání, kdy oba
týmy předváděly opravdu rychlou hru směrem dopředu, bohužel ale s nepřesnostmi ve finálních přihrávkách. Favorizovanější
Skalka se dostala do vedení, načež i přes soupeřovo snížení a zdramatizování zápasu si vítězství brzy pojistili. Stínem zápasu byl slušně řečeno nepřesvědčivý výkon hlavního rozhodčího. Večerník se
na tento zápas podíval živě ve svém pravidelném šlágru.

klikni na

SKALKA
NA HŘIŠTI V PIVÍNĚ PŘEMOHLA VÍCOV
Nad některými výroky sudího však zůstával rozum stát...
VIDEO & FOTOGALERIE

Pondělí 22. října 2018
www.vecernikpv.cz
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ny. Ta první bezprostředně po sestupu
a také čtyři poslední zápasy se vyvedly
náramně, Vysočina v nich neztratila
ani bod. Horší byla prostřední třetina
utkání, v níž Jihlava získala pouhé dva
body za remízy v Sokolově a doma
s Vítkovicemi. Přišly také jediné dvě
porážky – ve Varnsdorfu a doma
s Hradcem Králové.
Aktuální lídr tabulky tak doma ztratil
pouhé čtyři body, i když právě s Vítkovicemi zachránil remízu v posledních
třech minutách zápasu. To může být
dobrým vodítkem i pro stanovení taktiky eskáčka. Trenér Martin Svědík se
po sestupu z první ligy musel potýkat
s velkou hráčskou obměnou, podařilo
se mu ale namíchat takovou sestavu,
která se na zápasy druhé ligy dobře
adaptovala.
V neděli na poslední chvíli Vysočina urvala
tři body na Žižkově, když vítěznou branku vstřelil tři minuty před koncem Tlustý.
V Praze nastoupila sestava Vízek – Fulnek,
Štěpánek, Tlustý, Preisler – Levin (89.
Šlein), Machuča – Šefčík (70. Šumský),
Javůrek (81. Klíma), Novotný – Zoubele.
Prostějovské eskáčko pojede na Vysočinu s čistou hlavou a vědomím, že tam
může pouze získat. „Základem budou
pochopitelně kvalitní defenziva a potřebná kvalita při zakončení brejkových
situací,“ plánuje kouč Oldřich Machala,
který také nastínil, že Suse by na postu
defenzivního záložníka mohl nahradit
Pančochář nebo Pernackij.
(tok)

Tomáš KALÁB

gg Do zápasu jste nastoupil po
hodně dlouhé době, co jste měl za
problémy?
„Po otřesu mozku v zápase s Hradcem Králové jsem netrénoval a v podstatě bez jediného tréninku naskočil
do zápasu s Ústím nad Labem. Vydržel jsem do nějaké pětasedmdesáté

PROSTĚJOV Na post pravého
obránce v základní sestavě se
Matěj Biolek (na snímku) vrátil
po delším výpadku způsobeném
zdravotními obtížemi. V duelu 12.
kola s Vítkovicemi se mohl více
soustředit na podporu ofenzivy,
protože soupeř toho směrem dopředu příliš nepředvedl. Což bylo
překvapující i pro něj, a o to větší
zklamání cítil z výsledku.

minuty, a pak už se to se mnou vezlo. Problém byl v oblasti třísel a díky
fyzioterapeutovi v Kroměříži jsem
mohl za dva dny trénovat naplno.“
gg Po delší době jste tedy dostal
příležitost na pravém beku v herně
poněkud nevděčném utkání...
„Bylo jasné, že Vítkovice na nás vyrukují s hlubokým blokem, úzké hřiště
jim v tomto hrálo do karet. Je to škoda, dvakrát skončil balón na tyčce,
pak tam byly nějaké dva další náznaky šancí, s takovým týmem, jako jsou
Vítkovice, musíme bodovat naplno.
Každopádně je to pro nás bodová
ztráta.“
gg Vítkovice nejsou pro vás osobně i pro Prostějov jako takový úplně neznámé, nepřekvapily ale přece jen přílišnou pasivitou směrem
dopředu?

„Trenéři nás před zápasem upozorňovali, že Vítkovice budou hrát
z úplného bloku, což se opravdu dělo.
Takhle jsem Vítkovice vůbec neznal.
Sice jsem je dlouho neviděl hrát, ale
byl jsem celkem zaskočený. Po krajích mají rychlostní typy hráčů, takže
jsem čekal, že hru více otevřou, ale
hráli zodpovědně a hodně hluboko.
Zřejmě čekali na brejkové situace, ale
prostor k tomu jsme jim nedali.“
gg I vy jste se snažili využívat křídelních prostorů, ale centry do
vápna se moc nedařily?
„Většinou tomu chyběl nějaký ten
kousek, hodně centrů skončilo přímo u brankáře. O to víc mrzí šance
před šestnáctkou, v prvním poločase nastřelená tyč Karlem Kroupou,
ve druhém jsme měli při Koudelkově pokusu málem ruce nad hlavou,
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PROSTĚJOV Následující 13. kolo
druhé ligy bude stejně jako to prvoligové ve znamení oslav 100.
výročí založení Československé
republiky. Prostějovští fotbalisté
prožijí slavnostní atmosféru na
Vysočině, domácí Jihlava připravila k utkání speciální program.
Už čtvrtého pokračování se totiž
dočká tamní projekt „Vysočina děkuje!“, který se s díky obrací k hrdinům všedního dne – záchranářům,
policistům a hasičům. Před zápasem
nebudou chybět státní proceedury,
členové realizačních týmů dostanou
české trikolóry.
Dosavadní jihlavské působení ve druhé lize se dá rozčlenit přesně na třeti-

na Vysočinu do Jihlavy

ve slavnostním duchu zavane eskáčko

Víkendové 13. kolo F:NL

ale na poslední chvíli se míč stočil.
Je to škoda.“
gg V příštím zápase v Jihlavě to
bude úplně obrácená pozice, na
druhou stranu právě Vítkovice
ukázaly, jak lze u favorita celé soutěže hrát a málem vyhrát...
„Jihlava je v podstatě ligové mužstvo a kvalita bude určitě na jeho
straně. Ale myslím si, že
není proč házet flintu do žita, a pojedeme tam s tím,
že je možné
si odvézt minimálně bod.
Hlubokým blokem se dá hrát
na remízu a třeba vyjde nějaký
ten brejk, jako

gg Diváci si vás pamatují z jarní sezóny
2017, kdy jste oblékal dres Prostějova a odešel jste přímo do Vítkovic...
„Ano, jsem v tomto klubu už druhou sezónu.“
gg Nastoupil jste v základní sestavě, ovšem
do druhého poločasu jste asi musel uvolnit
místo pro ofenzivnější taktiku?
„Hrál jsem levého záložníka, což není můj post,

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

ale je mi to v podstatě jedno. Záložník nebo
obránce, kam mě trenér dá, tak budu hrát cokoliv. Po přestávce potřeboval oživit hru, navíc
já hrál po delší době. V prvním poločase jsme
si v útoku nevytvořili v podstatě žádnou šanci,
takže jsme toho směrem dopředu potřebovali
vymyslet víc. Nakonec bereme s pokorou remízu, protože tady prohrály Brno i Ústí nad
Labem, takže bod z tohoto hřiště je pro nás dost
cenný.“
gg Ve druhé lize působíte třetí sezónu, jak
byste zhodnotil dosavadní působení v této
soutěži?
„Když jsem přišel do Prostějova, byla tady úplně jiná pozice, už v zimě jsme měli hodně málo
bodů. Ve Vítkovicích jsme sice v další sezóně taky

spadli, ale administrativně jsme se zachránili.
Teď nám to šlape, konečně se nehraje o záchranu, takže jsem spokojen.“
gg Když srovnáte prostějovský kádr, který
jste zažil, s tím současným, jak na vás působí?
„Tuto sezónu je zde podstatně lepší mančaft
než za mého působení, jsou tady zkušení hráči
s ligovými zkušenostmi. Prostějov má také úplně jiné výsledky, které jsou odpovídající kvalitě
týmu. S mnoha kluky tady se znám, takže jsme
do utkání nastupovali se vzájemně odkrytými
kartami.“
gg Takže podle vás by pro Vítkovice třetí
sezóna ve druhé lize měla být do jisté míry
přelomová?
„Doufáme, že se ve druhé lize konečně v klidu
zabydlíme, i když na jaře to bude zase úplně jiná
soutěž. Bude to o hodně těžší, protože už budeme navzájem vědět, jak které týmy hrají. Bude se
potřeba o mnoho lépe připravovat na zápasy, ale
věřím, že nám dosavadní dobrá forma vydrží.“

Foto: Josef Popelka

třeba ve Znojmě. Nemáme co
ztratit, jen můžeme získat.“

trofeje ME z Portugalska a dle slov
trenéra Suchopárka odehráli vyrovnanou partii. Největší talent 1.SK odehrál v tomto utkání 70 minut a nejen
dle slov přihlížející dvojice Aleksijević
- Machala patřil k nejlepším hráčům
na hřišti. Branku se mu však i přes dvě
dobré příležitosti vstřelit nepodařilo
a utkání tak nakonec dopadlo bezbrankovou remízou.
„Na Davida a jeho výkony máme
z reprezentačního tábora maximálně
pozitivní reference. Pevně věřím, že
tomu tak bude i nadále a v budoucnu
budou chodit pozvánky do národních výběrů nejen pro Davida ale
i další naše šikovné hráče všech kategorií,“ poznamenal František Jura,
předseda 1.SK Prostějov.
(red)

REPRE U19 s Píchalem
PROSTĚJOV
Reprezentační
pauza znamená v této sezoně volno také pro druholigové fotbalisty. S jednou výjimkou. Pozvánka
do dresu s lvíčkem na prsou chodí
vcelku pravidelně na adresu odchovance eskáčka Davida Píchala, kterého do svého výběru ČR
„U19“ znovu povolal trenér Suchopárek.
V prvním přípravném zápase, který
se odehrál v Kroměříži, nastřílel český
tým soupeři z Černé Hory šest gólů
a zvítězil jednoznačně 6:0. Do tohoto
utkání Píchal nastoupil na 45 minut
a připsal si dvě gólové přihrávky.
V druhém souboji posledním před listopadovou kvalifikací nastoupili mladí
fotbalisté ČR ve Zlíně proti obhájcům

YtWNRYLFNëREUiQFH0DWĚM+ëEO
PROSTĚJOV Do Prostějova přišel hned po Novém roce 2017 na trochu ztracenou vartu. Málokdo tehdy pochyboval o tom, že první sezóna ve druhé lize
nedopadne pro eskáčko dobře. Po sestupu zamířil obránce Matěj Hýbl (na
snímku) do Vítkovic, které se tehdy zachránily, a po více než roční přestávce
přijel na Hanou znovu. Na známém stadionu si zahrál první poločas.
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posbíral ještě ve vzduchu brankář
Šustr, střelba zdálky, která bývá v takových zápasech dobrým receptem,
jako by neexistovala. Možná chyběl
na hřišti Fládr, ale to je samozřejmě
pouze spekulace. A tak opět zaujal
Koudelka ve druhém poločase nejen svými individuálními průniky,
ale i chytrou kolmicí na Kroupu.
Jenže jak už to ve fotbale bývá, co
v jednom zápase dáš, v dalším neproměníš.

TOMÁŠ KALÁB

GLOSA 

Pondělí 22. října 2018
www.vecernikpv.cz

O prostějovském eskáčku, ať už hraje v jakékoli sestavě, je dlouhodobě
známo, že se raději brání a hraje na
brejky, než hru tvoří. Vítkovice hrály
v bloku opravdu dobře, navíc domácí se zrovna nehrnuli do rychlých
dobrodružství, i když k tomu situace
vybízela. Některé ztráty míčů byly
tak říkajíc na pár facek, mnohdy si
domácí borci hru zbytečně komplikovali, než naopak maximálně zjednodušili. Centrované míče většinou

Å3URVWĚMRYPiNYDOLWQĚMätWëPD~SOQĚ
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ký, ale za jiných okolností by většina rozhodčích asi vytáhla obligátní žlutou...
Už první vyloučení hru oživilo, domácí, jak už to u oslabených týmů
bývá, se semknuli a najednou se objevila dravost směrem dopředu. S ubývajícím časem na konci utkání byla
čím dál zřetelnější snaha dovést mač
k vítěznému konci. Jenže pokud ve
druhé lize nevyužijete tři dobré šance, svůj příděl jste si bohatě vyčerpali.
Bodová ztráta je doma vždy nepříjemná, drobnou kompenzací může
být nula na kontě obdržených branek. Je to dobrá vizitka defenzivy
před obtížnou štací v Jihlavě, kam
fotbalisté Prostějova zajíždí k dalšímu utkání druhé nejvyšší soutěže už
tento pátek 26. října.

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE


vecerník

´
menicko

´
´
zapasove

fotbal

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – MLADŠÍ:
13. kolo: Valašské Meziříčí – 1.SK
Prostějov (neděle 28.10., 12.15,
Mankovecký – Krupa, Zl KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – STARŠÍ:
13. kolo: Valašské Meziříčí – 1.SK
Prostějov (neděle 28.10., 10.00,
Krupa – Mankovecký, Zl KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
-}\}`{ @{ %* <
9. kolo, sobota 27.10., 14.30 hodin: Březnice – Mostkovice (Galář),
Držovice volno.

III. TØÍDA OFS
PROSTÌJOV, SK. „B“:
Dohrávané 3. kolo, neděle 28. října,
14.00 hodin: Brodek u Konice „B“ –
Protivanov „B“ (sobota 27.10., 14.00),
Kostelec na Hané „B“ – Zdětín, Otinoves – Čechy pod Kosířem, Ptení –
Kladky, Plumlov „B“ – Hvozd (hřiště
Krumsín), Přemyslovice volno.

III. TØÍDA OFS
PROSTÌJOV, SK. „A“:
Dohrávané 1. kolo, neděle 28. října, 14.00 hodin: Bedihošť – Kralice
na Hané „B“ (sobota 27.10., 14.00),
Želeč – Brodek u Prostějova „B“
(sobota 27.10., 14.30), Biskupice –
Otaslavice „B“, Pavlovice u Kojetína –
Nezamyslice „B“, Olšany u Prostějova
– Němčice nad Hanou „B“.

PØEBOR OFS
PROSTÌJOV – II. TØÍDA:
13. kolo, neděle 28. října, 14.30
hodin: Držovice – Skalka (sobota
27.10., 14.30), Nezamyslice – Vrchoslavice (sobota 27.10., 14.30),
Čechovice „B“ – Vrahovice (sobota
27.10., 14.30), Dobromilice – Horní
Štěpánov, Vícov – Výšovice (hřiště
Krumsín), Tištín – Brodek u Konice,
Určice „B“ – Brodek u Prostějova „B“.

LION SPORT
1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
13. kolo: Slatinice – Smržice (sobota 27.10., 14.30, P. Brázdil st. – Horák, Bašný), Šternberk „B“ – Jesenec
(neděle 28.10., 14.30, I. Antoníček
– Majer, OFS).

SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
13. kolo, sobota 27. října, 14.30
hodin: Klenovice na Hané – Pivín
(Kylar – Kryl, OFS), Haná Prostějov – Jezernice (Pytlíček – Borůvka,
Novák), Otaslavice – Němčice nad
Hanou (Stloukal – Šrejma, OFS),
Tovačov – Mostkovice (neděle 28.10.,
14.30, Milek – Pytlíček, Vachutka).

ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
13. kolo, sobota 27. října, 14.30 hodin: Kojetín – Určice (Bašný – Perutka, Čampišová), Plumlov – Kostelec
na Hané (Kundrát – Štětka, Labaš),
Dub nad Moravou – Lipová (Bartuněk – Lepka, Hampl), Protivanov
– Slavonín (neděle 28.10., 14.30,
Drápal – Slota, Kundrát), Čechovice
– Brodek u Přerova (neděle 28.10.,
14.30, Šafařík – Sedláček, Januš).

FGP STUDIO
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
13. kolo, sobota 27. října, 14.30
hodin: Hlubočky – Konice (Dokoupil – Lizna, Šerý).

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR:
13. kolo, sobota 27. října, 14.30 hodin: Kralice na Hané – Litovel (rozhodčí: Samek – Slota, P. Brázdil st.).

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
13. kolo: Jihlava – 1.SK Prostějov
(pátek 26.10., 18.00).
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4:1

se tým dokázal semknout a hned v dalším zápase 12. kola krajského přeboru
vyhrát nad soupeřem ze Zábřehu. Vypadá to tak, že cílená změna týmu alespoň v prvním zápase pomohla.
První poločas byl vyrovnaná partie z obou
stran. Ani jeden tým nechtěl inkasovat jako
první, o což se staraly dobře uzavřené obrany obou soupeřů. Skóre se tak měnilo až

dině hry. Mistr světa v malém fotbalu Adam Širůček si našteloval míč na
penaltovém puntíku a kop v pohodě
proměnil – 1:0. Bohužel pro diváky
to byl také poslední gól, který v nedělním souboji viděli. Poté už to
byla jen prezentace neproměněných
šancí na obou stranách, ale hlavně
na domácí straně. Ani jeden z tradičních konických střelců nedokázal
svá mířidla na zápas kvalitně seřídit,
a tak se o tři body musela Konice
rvát až do závěrečného hvizdu.

Samotný lodivod se vyjadřovat nechtěl.
„Já bych to nechal bez komentáře. Jen
chci říct, že Kralicím a klukům v týmu
přeji úspěch a zdraví. Ať se daří,“ vzkázal přes Večerník David Kobylík.
A kdo povede mužstvo místo něj?
„Teď to rozhodně nebudeme řešit, po-

třebujeme z posledních podzimních
zápasů vytěžit ještě co nejvíce bodů
a na to se chceme soustředit. Tým
zatím povede kapitán Krobot a situaci ohledně trenéra vyřešíme v zimní
pauze, tam bude času dost,“ potvrdil
šéf oddílu.
(jč, pk)

zápas ve své režii, dobře kombinovaly
a nepouštěly soupeře moc dopředu.
Naopak čtvrtý gól přidal druhý nejčastější střelec domácích Nečas – 4:0. I tak
se ale hosté dočkali pokusu o zdramatizování zápasu, na 4:1 snížil Janák, ale
jak se nakonec ukázalo, byla to pouze
kosmetická úprava výsledného skóre.
Namísto kouče Kobylíka převzal tým kapitán týmu Lukáš Krobot společně s Tomášem Vincourkem, jímž se tak premiéra
na domácí půdě povedla. K hodnocení
zápasu však nebyli Večerníkem k zastižení.
Tuto sobotu 27. října hostí kraličtí fotbalisté na svém trávníku Litovel.
(jč)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku krajského přeboru najdete na straně 26

Najdete nás také na
www.vecernikpv.cz

zuby. Může nás leda mrzet nevyužiSokol Konice
tí šancí, jinak tři body máme, takže
spokojenost,“ kvitoval konečnou vý1:0
Sokol
(1:0)
hru Tichý.
Troubelice
O tomto víkendu zajíždějí koničtí
fotbalisté do Hluboček, kde půda Branky: 13. Širůček. Rozhodčí: Štětka
soupeře bude bezesporu horká. (jč) – Brázdil, Perutka. Žluté karty: 54. Širůček, 82. Kořenovský. Diváků: 105.
Sestava Konice: Zapletal – Blaha (76.
Knoll), Oščádal, Bílý, Drešr (59. Procházka) – Krása, Kořenovský, Širůček,
Kamený – Paš (63. Liška), Tichý.
Trenér: Petr Ullmann.

PROSTĚJOVSKO Dvanácté kolo za sebou mají týmy z I.B třídy, skupiny B Olomouckého KFS. Jesenec
a Smržice, dva regionální zástupci v této soutěži, vytěžili dohromady tři body, když Jesenští vyhráli
doma nad Doloplazy po dobrém výkonu 2:0. To Smržice přivítaly doma soupeře z Moravského
Berouna, na kterého bohužel nestačily.

Navíc se na lavičce musela obejít bez
svého trenéra Petra Ullmanna, který
mezitím tužil obranu Jesence v I.
B třídě. Na jeho místo tak zaskočil
právě trenér Jesence Petr Tichý. „Tři
body jsou doma, to je nejdůležitější.
Sice jsme neproměnili hodně šancí,
protože první poločas mohl klidně
skončit 6:0. Na hráčích byla hodně
vidět únava, protože v nohách mají
tři zápasy za šest dní. Musím smeknout před některými, kteří bojovali
na sto procent, i když toho měli plné

KONICE PORAZILA TROUBELICE
NEJTĚSNĚJŠÍM VÝSLEDKEM

tři minuty před koncem prvního poločasu, když domácí poslal do vedení kralický
kanonýr Cibulka – 1:0. Hosté tak dostali
velmi nepříjemný gól do šatny.
Ještě lépe na tom byli domácí po dvou
minutách druhé půle a byl u toho opět
Cibulka, který zvyšoval na 2:0 a o dvě
minuty později přidal uklidňující branku Petržela – 3:0. Kralice poté měly

KRALICE VSTOUPILY DO NOVÉ ETAPY VÍTĚZNĚ

blížily kralický tým k sestupovému pásmu,
což funkcionáře jediného regionálního
vyslance v krajském přeboru již nenechalo
chladným. „Museli jsme udělat nějakou
změnu a nikdy nevyměníte patnáct hráčů...,“ zdůvodnil krok vedení FC Kralice na
Hané jeho předseda Jan Novotný.

Jesenec
– Dzbel
Sokol
Doloplazy

„Věděli jsme, že má soupeř dobré individuality ve středu hřiště a v útoku,
tak jsme se na to nachystali. Hráli jsme
poctivě zezadu a hned jsme se dostali

Hodnocení Petra Ullmanna:

tokrát byli rázně proti. Nejprve ve 21.
první minutě otevřel gólový účet zápasu
Poles po krásném centru Ullmanna a po
hodině hry zvýšil Petr Bross svým pohotovým sólem od půlky hřiště, kdy narušil
rozehrávku soupeře, sebral míč a nic už
mu nestálo v cestě. Další důležité body do
tabulky znamenají, že se Jesenec vyhoupl
na druhou příčku a před zimní pauzou
má tak dobré umístění pro jarní boje.

2:5
(1:2)

1
3

DRŽOVICE Osmým kolem pokračovala divizní soutěž fotbalistek, kde regionální barvy
hájí i Držovice. Tento tým uplynulou neděli
hostil na vlastním trávníku Březnice. Po vyrovnaném prvním poločase sice domácí
hráčky prohrávaly, ale i tak cítily, že na soupeřky mají a rozhodně nechtěly nic vzdát.
Dokonce se jim podařilo snížit, ale po dalším
gólu bylo jasné, že další zisk si nepřipíší.
Zápas pro svěřenkyně kouče Jetela nezačal moc
dobře a už ve 13. minutě se hostující hráčky
radovaly z prvního gólu, když se trefila Cibíková – 0:1. Držovice se ale prezentovaly dobrým
rychlým fotbalem a dokázaly si také vytvořit
šance, které ale bohužel skončily na brankové
konstrukci nebo těsně mimo. Šest minut před
koncem první poloviny tak přišel druhý zásah
Březnice – 0:2.
V 52. minutě se postarala o zdramatizování zá-

DRŽ
BŘE

pasu nejlepší střelkyně Držovic z uplynulého
ročníku Dorotovičová, která krásnou trefou snížila – 1:2. Domácí pak otevřeli hru a zkusili vsadit vše na jednu útočnou kartu, protože nebylo
na co čekat a body byly blízko. Toho ale nakonec
využil soupeř, když osm minut před koncem dal
třetí branku, která znamenala opět odskok o dvě
branky ve správný čas – 1:3. S výsledkem už Držovice bohužel nedokázaly nic udělat, a tak odjíždějí z Březnice s prázdnou.
„Sice jsme prohráli, ale dost smolně. Myslím, že
jsme herně byli lepší než soupeř z Březnice, ale
bohužel jsme po našich chybách a ze standardních situací dostali dva góly. Měli jsme spoustu
šancí, kdy jsme trefili tyčku a břevno, takže by
tomu zápasu určitě víc slušela remíza. Navíc
nám chyběly dvě hráčky základní sestavy Jetelová a kapitánka Malinková, což bylo výrazné
oslabení. I tak jsme to ale postavili dobře a po
Mostkovicích to byl druhý hratelný soupeř, kterého jsme mohli obrat o body,“ přemítá po zápase trenér Držovic Tomáš Jetel.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku MSDŽ najdete na straně 26

Branky: 29. Vařeka, 77. Verner
– 16. a 53. Lacman, 35. a 75. Malinovský, 69. Horák. Rozhodčí:
Hruboš – Pitner, Mlčoch. Žluté
karty: 65. Pleva, 90. Studený – 37.
Horák, 68. Fritscher. Diváků: 69.
Sestava Smržic: Volf – Zbožínek
(62. A. Studený), Doseděl (58.
M. Studený), Augustin – Klus, M.
Verner, Vařeka, Kotlár, Pleva – Š.
Verner, Luža.
Trenér: Petr Gottwald.
První poločas byl hodně napínavý
a domácí Smržice byly více než
vyrovnaným soupeřem Berounu.
Do vedení se sice dostali hosté, ale
těsně před půlhodinou hry srovnal
S trenérem se bohužel nepodařilo telefonicky spojit.
(jč)

Hodnocení trenéra Smržic
Petra Gottwalda:

stav na 1:1 Vařeka. Před poločasem
pak upravil na 1:2 Malinovský, ale
domácí borci pod vedením trenéra
Gottwalda nehodlali v druhé půli
nic vzdát. Nakonec jim nejspíše
o pauze ztěžkly nohy, protože od
začátku poločasu dostali průměrně
každých deset minut gól a soupeř
se zastavil až v 75. minutě na čísle
pět. Verner sice kosmeticky upravil
na 2:5, což ale na výsledné vysoké
prohře nic nezměnilo.

0
5

MOSTKOVICE Ani druhému regionálnímu zástupci v MSDŽ se bodově nezadařilo.
Domácí Mostkovice přivítaly na svém hřišti hráčky Zlína a už od prvních minut bylo
jasné, kdo si bodově polepší. Během dvaceti
minut bylo víceméně hotovo, když už Valašky vedly o tři góly a zápas si v klidu pohlídaly.
Už v 5. minutě se hostující hráčky radovaly z první branky a trochu zaskočené domácí plejerky
se ještě ani pořádně nepodívaly do hry. Soupeř
z města Tomáše Bati byl rychlejší, fotbalovější
a kombinačně lepší. Šance se ale ukázaly také na
druhé straně, bohužel nepřesnost ve finální fázi
přihrávky se ukázala jako rozhodující. První po-

MOS
ZLN

ločas se poté změnil na exhibici zlínské Žálkové,
která stihla za půl hodiny zkompletovat hattrick,
a tak už v poločase bylo skóre o čtyři góly – 0:4.
Tento náskok hostům krásně vyhovoval a mohl
tak šetřit síly a zbytečně neútočit. To Mostkovice chtěly alespoň čestný zářez na pažbu, ale ani
přes veškerou snahu všech hráček se nepodařilo prolomit obranu soupeřek. V otevřené hře
se pak Zlínu naskytla možnost proniknout až
k bráně, kterou hájila Nováčková, a zaokrouhlit
výsledek na pověstného „bůra“.
Hodnocení kouče se Večerníku během včerejška získat nepodařilo.
Spravit náladu a získat nějaké body budou moci
Mostkovice už tento víkend, kdy vyrážejí do
Březnice. S tímto týmem se rozhodně dá hrát
a bodovat.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku MSDŽ najdete na straně 26

  

Mostkovice

TJ
 
Moravský
Beroun

do dvou šancí, kdy Bross neproměnil.
Poles pak po mém centru krásně
tečoval a dostali jsme se do vedení.
Poté nás fantasticky podržel brankář
Burget, kdy se vytasil s parádním zákrokem. Čekali jsme na šanci, což se
vyplatilo, kdy Bross vystihl špatnou
rozehrávku jejich stopera a suverénně
proměnil. Cenné vítězství, poslední
domácí, takže panuje spokojenost.
Myslím, že na obou frontách, a to jak
v Jesenci, tak v Konici.“ (úsměv)
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Branky: 21. Poles, 63. Bross. . Rozhodčí:
Štěpán – Čampišová, Zika. Žluté karty:
40. Navrátil, 58. Poles, 76. Čížek, 80.
Žouželka – 24. Zápařka, 91. Fatrdla.
Diváků: 70.
Sestava Jesence: R. Burget – Žouželka,
Poles, Ullmann, Horák – Konečný,
Čížek, Tichý (89. Ošlejšek), J. Burget (68.
Laštůvka) – Navrátil (80. Jurník), Bross
(84. Kořenek). Trenér: Petr Ullmann
Těžký soupeř z Doloplaz přijel do Jesence uhrát nějaké body, ale domácí ten-

2:0
(1:0)
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I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

KONICE Dvanáctým kolem pokračovala také ALEA sportswear
I.A třída Olomouckého KFS, v jejíž skupině „A“ Konice přivítala
na svém domácím stadionu Troubelice. Zápas, který byl skoupý na
góly a spíš uzavřený ve středu hřiště, nakonec lépe dopadl pro domácí tým. Ten se tak rychle otřepal ze středeční prohry ve finále
poháru proti Čechovicím.
Zápas začal pro domácí velmi dobře
a ti se ujali vedení ani ne po čtvrtho-

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

KRALICE NA HANÉ Po nemastných
a neslaných výkonech nastoupili fotbalisté Kralic do sobotního utkání již bez
odvolaného trenéra Kobylíka. I přesto

KRnH
ZBnM

CLEAN4YOU KRAJSKÝ PŘEBOR:

svědčivé výkony. Do konce podzimní
části povede klub kapitán mužstva
Lukáš Krobot, jemuž má pomáhat
Tomáš Vincourek. Nový kouč bude
představen před zimní přípravou.
Nešlo to už na jaře. Ale až poslední nevydařené zápasy v rozehraném ročníku při-

KOBYLÍK SKONČIL NA LAVIČCE KRALIC

PROSTĚJOV Ze dvanácti odehraných kol jen čtyři výhry. Toto nelichotivé vysvědčení fotbalistů Kralic
na Hané přimělo vedení klubu ke
kroku, aby odvolalo kouče Davida
Kobylíka. Druhým důvodem mají
být vedle špatných výsledků i nepřeLipník
 
SK
Protivanov

2:6
(2:3)

FK
Slavonín
Sokol
!

„Dnes se to hodnotí jednoduše. Soupeř si zasloužil vyhrát. My víme, co
se v zápase nepovedlo, bavili jsme se
o tom v kabině. Samozřejmě tomu
nepomohlo, že jsme nemohli nastoupit v optimální sestavě, protože
máme některé hráče na marodce.
Chci pogratulovat soupeři k výhře
a my už přemýšlíme nad dalšími zápasy, které nás na podzim ještě čekají.“

Hodnocení trenéra
Určic Pavla Zbožínka:

Fréhar – Dračka (46. Grulich), Slezák
(69. Sosík), Menšík, Bureš (59. Kotlán),
O. Halouzka – Vodák (76. M. Hýbl), P.
Halouzka.
Trenér: Pavel Zbožínek.

SK
Lipová
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Hodnocení trenéra
Lipové Pavla Růžičky:

Branky: 7. Štěpánek, 50. Horák – 35.
Vybíral. Rozhodčí: Kylar – Konečný,
Šrejma. Žluté karty: 80. Vybíhal – 63.
Stejskal, 63. Kubíček. Diváků: 60.
Sestava Lipové: Holásek – Moštěk,
Žilka, Takáč, Abrahám – Jamrich (68.
Pekař), Vybíhal (79. Novák), Přikryl
(43. Drexler), Horák, Palla – Štěpánek
(86. Petřžela). Trenér: Pavel Růžička.

2:1
(1:1)

na Bělotín. Nastoupili jsme s vlažným
tempem a soupeř nám dal dva góly, což
jsme pak už nedohnali. Soupeř na nás
vletěl, jsou to mladí kluci, co umí bezvadně s míčem. Když ve dvacáté minutě prohráváte už o dva góly, tak vám to
moc nepřidá. My měli taky šance, které
kdybychom proměnili před koncem
poločasu, tak ten zápas mohl dopadnout jinak. Teď nám to tam nepadá, tak
jako na začátku sezóny, kdy se nám dařilo proměňovat dobře naše šance. Čtyři góly jsme si, myslím, ale nezasloužili.
Také nerozumím tomu, jak mával čárový rozhodčí, protože v prvním poločase odmával vše, co se dalo, a ve druhém
skoro nic. Asi byl unavený.“
FC Kostelec
na Hané

– Kovalovice

vecernikpv.cz

www.

„Samozřejmě jsme byli v očekávání, že
nějaké body uhrajeme. Hráli jsme s Kojetínem, který je bodově pod námi, ale
i tak má soupeř sílu. Chtěli jsme vyhrát,
ale to se bohužel nepodařilo. Myslím,
že herně to bylo dobré, ale neproměňujeme naše šance, což nás netrápilo jen
tento zápas. O poločase jsme si řekli, že
chceme zabojovat o výhru, měli jsme
další tutovky, ale bohužel...“
(jč)

Hodnocení trenéra
Kostelce Jaroslava Klimeše:

Branky: 75. Javořík – 45. Jura, 50.
Dočkal, 56. Žůrek. Rozhodčí: Kašpar
– Dokoupil, Šmíd. Žluté karty: 60.
Móri, 76. Klimeš – 14. Jura, 60. Dočkal,
83. Kantor. Diváků: 100.
Sestava Kostelce: Zelinka – Synek
(81. Zatloukal), Chytil, Vymazal, Vinklárek – Hruban, Lužný (64. Holoubek), Preisler, Popelka (58. Peka) – Baláš (46. Klimeš), Móri.
Trenér: Jaroslav Klimeš.

1:3
(0:1)

nal a tlačil. My se po přestávce otřepali,
vrátili se k naší hře a nakonec jsme rádi,
že jsme vybojovali tři body.“

PROSTĚJOVSKO Hned dvě regionální derby přineslo ve skupině„A“ 12. kolo I.B třídy Olomouckého KFS.
Mostkovice doma přivítaly Otaslavice, a i přes papírové předpoklady tři body nakonec ukořistili hosté. Ve druhém duelu dvou rivalů chtěly Němčice zlomit nepříjemnou statistiku s Hanou Prostějov, proti které tým pod
vedením Radovana Novotného historicky moc bodů nezískal. A prokletí se zlomilo, jelikož domácí vyhráli
3:0. Druhou porážku za sebou a vůbec druhou v této sezóně musel skousnout Pivín, který v nedělním domácím utkání nestačil na rezervu Ústí u Hranic. V dalším souboji vydobyly dva body Klenovice na Hané na půdě
Želatovic, kde hosté zvládli napínavý penaltový rozstřel a domů se tak vraceli spokojení. Hrála se také dohrávka
osmého dějství, kterou Mostkovice musely odložit kvůli tragédii z 22. září.

„Začali jsme výborně, kdy jsme v první
Hodnocení trenéra
dvacetiminutovce dali branku a měli
Plumlova Pavla Voráče:
další šance. Od té chvíle se ale zápas pro
„My jsme přemýšleli, jak vyzrajeme nás přestal vyvíjet dobře. Soupeř vyrov-

Branky: 9. Hýža, 17. Březík, 52. Kus,
65. Kufa – 88. Fajstl. Rozhodčí: Straka
– Šmíd, Matulík. Žluté karty: 53. Kufa
– 62. Kutný, 66. Simandl. Diváků: 60.
Sestava Plumlova: Simandl – Kutný,
Kiška, Ševcůj, Vysloužil – Bureš (69.
Kratochvíl), Spáčil, Zabloudil, Kotlán
– Parák (73. Fajstl), Hladký. Trenér:
Pavel Voráč.

4:1
(2:0)

Sokol

Sokol
 

„Chtěl bych v první řadě pochválit
všechny své svěřence, že zvládli tento
náročný týden, kdy jsme během šesti
dní odehráli tři těžká utkání. Ve všech
třech utkáních jsme dokázali zvítězit,
takže bych jim chtěl poděkovat. Jinak
v dnešním utkání jsme vedli, ale domácí otočili vývoj dvěma rychlými góly.
Naštěstí kvalitou a bojovností jsme
stihli ještě do poločasu opět otočit.
Ale s výkonem hráčů jsem nebyl moc
spokojený v první půli, byly tam některé chyby, na které jsme se zaměřili
o poločase. Věděli jsme, že Slavonín má
druhé poločasy horší, takže jsme se na
to zaměřili, nakonec jsme ve druhé půli
dali tři branky a zápas už byl víceméně
v naší režii. Trpělivou a poctivou hrou
jsme přehráli soupeře. Jsem rád, že ten
náročný týden končí.“

Sokol
Mostkovice
Sokol
Kovalovice

Dohrávka 8. kola

Dadák (46. Šubert) – L. Zapletal (46.
Křišťan), Doseděl (55. Bureš), O. Zapletal (55. Hanák), Sedláček – Kazda,
2:2
P. Zapletal. Trenér: Ivo Kroupa. Se(1:1)
stava Otaslavic: M. Hon – Ruzsó,
PK:6:5
Vogl, Koudela, Smékal – T. Hon (67.
Branky: 41. Sedláček, 55. P. Zapletal Kaláb), Chvojka, Drmola, Zatloukal
– 18. a 66. Krčmář. Rozhodčí: Kryl (77. Valenta) – Nejedlý (82. Frehar),
– Valouch, Januš. Žluté karty: 55. P. Holinka (58. Gerneš). Trenér: Jiří
Zapletal, 87. Hatle. Diváků: 80.
Hon.
Sestava Mostkovic: Karafiát – ŠlamHodnocení trenéra
bor (64. Krejčí), Milar, Doseděl,
Mostkovic Iva Kroupy:
Dadák – M. Zapletal, Sedláček, O.
Zapletal (46. Křišťan), Bureš (66. Ha- „Velká facka pro nás. Potom, co jsme
nák) – Kazda (37. P. Zapletal), Hatle. předvedli v pátek za výkon, tak jeden
Trenér: Ivo Kroupa. z nejhorších. Otaslavice byly všude
rychleji, byly fotbalovější. Určitě spraHodnocení trenéra
vedlivá prohra. Já se rozhodně nechci
Mostkovic Iva Kroupy:
vymlouvat na únavu, protože jsme
„Kovalovice jsou velmi kvalitní sou- měli pět kvalitních náhradníků, propeř. Myslím, že s tak dobrým soupe- střídali jsme, takže v tom rozhodně
řem jsme letos ještě nehráli. Kvalitní problém nebyl“
utkání pro diváky, které se hrálo styHodnocení trenéra
lem nahoru dolu. Remíza je podle mě
Otaslavic Jiřího Hona:
spravedlivá.“
„V tomto zápase jsme si dali za úkol
12. kolo
napravit příšerný výkon z minulého
Sokol
zápasu proti Troubkám, což se nám
Mostkovice
povedlo od prvních minut, kdy jsme
0:2
Sokol
(0:0)
byli na míči lepším týmem. V první
Otaslavice
půli jsme si ale nedokázali vypracovat
Branky: 55. Zatloukal, 81. Chvoj- výraznější šanci díky dobře bránícímu
ka. Rozhodčí: Šerý – Majer, Mašek. soupeři. V druhém poločase jsme vyuŽluté karty: 86. Drmola. Diváků: žili herní převahu na sto procent a do70. Sestava Mostkovic: Karafiát – kázali vstřelit dva důležité góly. Do hry
Šlambor, Milar, Sekanina (46. Krejčí), naskočili tři dorostenci a počínali si

Sokol

Sokol
Ústí B

Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

Sestava Němčic: Kopřiva – Župka,
M. Navrátil, Spiler (40. Frgál), Jordán
– Dorňák (89. Chalánek), Hamala, J.
Navrátil, Svozil – Chlud (46. Vrána),
Kolečkár (90. Buček).
Trenér: Radovan Novotný.
Sestava Hané: Marák – M. Kolář
(17. Jančiar), Trnavský, Čermák,
Světlík – Holomek, Krupička, Makowski, Novák (62. Strouhal) – Zatloukal, Koulkop (81. D. Kolář).
Trenér: Daniel Kolář.

 

nad Hanou
TJ Haná


Branky: 5. Chlud, 49. a 87. Kolečkář.
Rozhodčí: Frais – Majer, Vachutka.
Žluté karty: 86. Hamala – 29. Jančiar,
47. Čermák, 50. Trnavský, 56. Světlík, 60.
Makowski, 86. Krupička. Diváků: 50.

3:0
(1:0)

„Domácí na nás nastoupili od první
minuty, zatlačili nás a dali zasloužený
gól. Pak se obraz hry výrazně změnil
a my jsme byli do konce poločasu lepším týmem. Bohužel se nám nepodařilo proměnit ani jednu šanci. Těšili

Hodnocení trenéra
Hané Daniela Koláře:

„Haná je pro nás těžký soupeř. Nemáme s nimi dobrou bilanci, takže jsme
k zápasu přistupovali s respektem.
Říkal jsem klukům, aby hráli po zemi
a kombinačně. V první půlce to byl
hodně špatný výkon, i přestože jsme
Hodnocení trenéra Pivína
dali šťastný gól. Haná byla lepší. Ve
Jaroslava Svozila:
druhé půli se to zlepšilo a také jsme
„Dnes zápas dopadl přesně tak, jak si kopali penaltu, o které si myslím, že
přál hlavní rozhodčí. Víc k tomu říkat byla. Celkově ale nejsem spokojen
nebudu. Kdo tam byl, tak to viděl...“ s herním projevem i přes tři body, které jsou samozřejmě důležité.“

Branky: 27. J Svozil – 43. a 49. Šerý,
81. Žeravík. Rozhodčí: Milek – Zemánek, Bašný. Žluté karty: 29. Švéda, 49. a 87. M. Svozil, 56. Sedlák, 80.
J. Svozil – 25. Berkopf, 39. Kočnar, 53.
Kopecký, 75. Palacký. Červené karty: 87. M. Svozil. Diváků: 180. Sestava Pivína: Fürst – Pospíšil, Sedlák,
Šišma, Zapletal – Vrba, V. Švéda, M.
Svozil, Makoš – Frýbort (46. Holub),
J. Svozil (86. K. Švéda). Trenér: Jaroslav Svozil.

1:3
(1:1)

velmi solidně, zvlášť Smékal předvedl
velmi povedený výkon v obranné části
naší hry. Ale poděkování k zisku třech
bodů patří celému týmu.“

FC

Klenovice
na Hané

„Želatovice mají dobrý tým, takže zápas nebyl lehký, po deseti minutách
jsme prohrávali. Zvládli jsme po chvíli
vyrovnat a zápas byl vyrovnaný až do
konce, takže se muselo jít na penalty,
které jsme zvládli. Za dva body jsme
rádi.“
(jč)

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

Branky: 11. Němec – 19. Všianský. Rozhodčí: Novák – Borůvka,
Labaš. Žluté karty: 43. Král, 55.
Koplík – 43. Liška, 44. Spálovský,
72. Všianský. Diváků: 68. Sestava
Klenovic: Pokorný – Spálovský,
Šlézar, Liška, César – Frys, Dreksler,
Sigmund (51. Prášil), Popelka – Rozehnal, Všianský.
Trenér: Vladimír Horák.

PK 3:4

1:1
(1:1)

jsme se na druhý poločas, ale hned
po začátku nás zavraždil rozhodčí,
když pískl vymyšlenou penaltu. Třetí
gól jsme dostali, když jsme otevřeli
hru a soupeř nás překonal z brejku.
Dokážeme přijmout prohru, i když
jsme lepším týmem, nebo také horším. Ale takovýmto způsobem prohru přijmout nemůžeme a ani by nás
nebavila výhra, kdybychom byli na
druhé straně.“

Pivín prohrál podruhé
v řadě, Haná stále tápe

I.B třída skupina A

Branky: 17. Čižmar, 32. Zabák – 14.,
43., 50. a 84. Jahl, 34. Matula, 87. Kolečkář. Rozhodčí: Perutka – Kaňok,
Labaš. Žluté karty: 89. Hampl. Diváků: 50.
TJ Sokol
Sestava Čechovic: Zapletal – Ve 
selý (46. Běhal), Lakomý, Haluza,
0:5
FC
(0:2)
Hanák – Kolečkář, Novák, Chme
lík, Matula (64. Jančík), Klváček
Branky: 18., 76. a 87. Machač, 38. Na- (56. Muzikant) – Jahl (86. Jano).
Trenér: Lukáš Koláček.
vrátil, 48. Zbořilák. Rozhodčí: Vedral
– Sedláček, Hrbáček. Žluté karty:
Hodnocení trenéra Čechovic
bez karet. Diváků: 100.
Lukáše Koláčka:
Sestava Určic: T. Hýbl – Mlčoch, Zelina,

„My jsme v Lipníku hráli docela paradoxní utkání, protože jsme zahráli nejlepší
fotbal, co jsme letos předvedli, ale ani to
nestačilo na body, nebo alespoň na bod.
Vinou vlastního gólu a druhé branky v závěru jsme se připravili o nějaké body, ale
můžeme se odrazit od velmi dobrého výkonu, který budeme chtít předvést příští
týden v dalším utkání doma se Slavonínem, které bude důležité.

Hodnocení trenéra
Protivanova Milana Pitáka:

Branky: 55. Kropáč, 91. Kovařík.
Rozhodčí: Zemánek – Kopecký, Bašný. Žluté karty: 39. Baran, 85. Zavadil
– 54. D. Sedlák. Diváků: 54.
Sestava Protivanova: M. Pospíšil
– Z. Pospíšil, Dvořák, Milar, M. Sedlák – V. Nejedlý, F. Pospíšil, Musil, D.
Sedlák (76. K. Nejedlý), Kropáč (70.
Sekanina) – Grmela.
Trenér: Milan Piták.

2:0
(0:0)

Černý víkend pro regionální týmy, vyhrála jen Lipová a Čechovice

I.A třída skupina B

PROSTĚJOV Nepovedený víkend za sebou mají regionální zástupci v I.A třídě skupině „B“
Olomouckého KFS. Ve 12. kole si se soupeřem poradily jen Čechovice, které si zastřílely na půdě
Slavonína a vezou se na vítězné vlně. Druhý úspěch zaznamenala Lipová po těžce vydřené výhře
v zápase proti Chomoutovu. Protivanov si naopak neodvezl žádné body z Lipníku, načež Určice
doma schytaly bůra od Beňova. Ani Plumlov v Bělotíně nějak nezazářil a prohrál 4:1.
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OKRESNÍ PØEBOR
+q;-] @%«
Dohrávané 3. kolo, sobota 27.
října, 10.00 hodin: Lipová – Otaslavice, Kostelec na Hané – Smržice
„B“, Mostkovice – Výšovice, Horní
Štěpánov – Přemyslovice (neděle
28.10., 9.30), Ptení – Nezamyslice
(neděle 28.10., 10.30), Určice – Vrahovice (neděle 28.10., 12.30).

FLY UNITED KRAJSKÁ
 ^_@ +q;-] @%«
Dohrávané 1. kolo, neděle 28. října: Kralice na Hané – Radslavice
(13.00), Smržice – Haná Prostějov
(14.00).

FLY UNITED KRAJSKÝ
Wª{< | +q;-] @%«
13. kolo, neděle 28. října, 10.00
hodin: Kozlovice – Čechovice (sobota 27.10., 10.00, Matulík), Želatovice – Olšany (sobota 27.10., 10.00,
OFS), Němčice nad Hanou / Nezamyslice – Nové Sady (OFS), Slavonín – Konice (Navrátil).

FLY UNITED KRAJSKÝ
Wª{< | ^;|] @%«
13. kolo, neděle 28. října, 11.30
hodin: Kozlovice – Čechovice (sobota 27.10., 11.30, Matulík), Želatovice – Olšany (sobota 27.10., 11.45,
OFS), Němčice nad Hanou / Nezamyslice – Nové Sady (OFS), Slavonín – Konice (Navrátil).

SpSM – U12 JIH:
11. kolo: 1.SK Prostějov – Sparta
Brno (sobota 27.10., 10.00).

SpSM – U13 JIH:
11. kolo: 1.SK Prostějov – Sparta
Brno (sobota 27.10., 10.00, Řezníček).

MORAVSKOSLEZSKÁ
@% \% q}x; 
11. kolo: 1.SK Prostějov – Jihlava
(sobota 27.10., 11.45, Ol KFS – Heger, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
@% \% q}x; ©
11. kolo: 1.SK Prostějov – Jihlava
(sobota 27.10., 10.00, Heger – Ol
KFS, Ol KFS).

%|;:%  ^_@
DOROSTU, SK. „B“:
Dohrávané 1. kolo, sobota 27.
října, 12.00 hodin: Němčice nad
Hanou / Brodek u Prostějova – Nezamyslice (10.00, Kryl), Lipník nad
Bečvou – Plumlov (OFS), Protivanov / Brodek u Konice – Otaslavice
(OFS), Pivín – Kozlovice (Chládek).

%|;:%  ^_@
DOROSTU, SK. „A“:
13. kolo: Olšany – Zábřeh „B“ (sobota 27.10., 10.00, Konečný).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
13. kolo: Želatovice – Určice (sobota 27.10, 12.00, OFS), Konice
– Čechovice (neděle 28.10., 10.00,
Slota).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
13. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Kroměříž „B“ (sobota 27.10., 12.30, Hudec – Ol KFS, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
13. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Kroměříž „B“ (sobota 27.10., 10.15, Ol
KFS – Hudec, Ol KFS).

´
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Odchovanec prostějovské cyklistiky Jakub Šťastný prožívá v osmnácti letech zlom kariéry

PROSTĚJOV Má za sebou nejlepší období své kariéry. Vzhledem ke svému talentu je však
třeba dodat - zatím... Cyklista
Jakub Šťastný (na snímku) je totiž předučen pro velké výkony
i výsledky. Ostatně už letos se
stal hvězdou dvou vrcholných
podniků své juniorské kategorie: dráhového mistrovství světa
i evropského šampionátu, které
se shodně konaly ve švýcarském
Aigle, kde dohromady posbíral
šest medailí včetně dvou zlatých
kovů. Na nějaké dlouhé oslavy
ale musel zapomenout. Čerstvě
osmnáctiletý závodník si totiž
od září ihned začal plnit školní
povinnosti. Všechny vybojované cenné kovy přišel rodák z Náměště na Hané a odchovanec
prostějovské cyklistiky ukázat
také divákům Grand Prix Prostějov - Memoriál Otmara Malečka, kde však figuroval jen jako
divák.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jakub
ČERMÁK

18101211168

yy Neměl jste chuť se přece jen
převléct a vletět na dráhu?
„To ne, já už si svoje letos odjezdil a rád si od kola odpočinu. Na
memoriálu se každoročně sejde
spousta kvalitních závodníků, na
které se rád v klidu podívám. Není
na škodu si užít některé chvíle jen
jako divák.“

yy Takže jste si srpnové závody
užil jako pozorovatel?
„Mě baví se na cyklistiku i koukat.
Asi to tak má každý sportovec, že
sleduje sport a nemá ho dost ani,
když je sám po závodech nebo
zápase. Rok co rok je v Prostějově konkurence kvalitnější a díky
olympijské kvalifikaci se z memoriálu stal opravdu hodně prestižní závod, na který se sjíždí jezdci
z celého světa. Když dorazí tým
až z Austrálie, tak to svědčí o tom,
jaké má memoriál ve světe jméno.“
yy Mistrovství světa i Evropy
máte za sebou s velkými úspěchy. Jak se cítíte po tak náročném programu?
„Strašně unavený. Po příjezdu
domů jsem celé čtyři dny jen odpočíval. Na kolo jsem ani nepomyslel, protože jsem něm během
prázdnin strávil opravdu hodně
času, už jsem ho měl fakt až plné
zuby. Na konci léta mně bylo čerstvě osmnáct, proběhla malá oslava,
a od září mě kromě cyklistiky zaměstnávají také školní povinnosti.“
yy Šest medailí během dvou
týdnů, to je ale vskutku skvostná
bilance!
„Bylo fakt náročné těch čtrnáct dní
v kuse jezdit na kole. Už jen na morálku. Ten dres mistra světa mě ale
držel při síle, i když na evropském
šampionátu byla únava znát. Nakonec jsem to nějak dojel.“ (úsměv)
yy Z jaké medaile máte největší
radost?
„Určitě ze zlaté v keirinu. Vyhrál
jsem o šestnáct tisícin sekundy,
takže dost těsné. V dráhové cyklistice jde často o setiny, tisíciny,
takže prvenství jsem měl hroznou
radost. Ani jsem po tom závodě

necítil bolest. Ale celkově s tolika
medailemi jsem absolutně vůbec
nepočítal. Věřil jsem si hlavně na
kilometr, kde jsem byl loni na mistrovství světa čtvrtý.“

kterých se cítím silný. Jsou tam
moc příjemní lidé, se kterými pracuji a kteří mi vždy pomohou. Ale
na místní tým i zdejší lidi vzpomínám moc rád.“

na rozdíl od silniční cyklistiky mají
diváci vše celou dobu na očích.
Mohou sedět a užít si závody, aniž
by jim něco uteklo, nebo se někam
přesouvali.“

Byl to hlavně ze začátku velký nezvyk. V Prostějově
jsem byl odjakživa doma s rodiči a najednou jsem se
musel přestěhovat na jinou školu. Ale postupem času
jsem si na nové prostředí zvykl. Teď už jsem doma tam.
Na místní tým i zdejší lidi však vzpomínám moc rád...
yy Je zisk půltuctu cenných
kovů pro vás odměna za tvrdou
práci?
„Myslím, že je to odměna pro
všechny, co mi pomohli tohoto
úspěchu dosáhnout. Medaile patří
i trenérům a celému realizačnímu
týmu. Je to dobrá parta lidí, které nesmírně baví to, co dělají, a já
mám radost, že jim takto můžu
oplatit důvěru ve mě. Všichni
z toho máme obrovskou radost.“
yy S cyklistikou jste začal v Prostějově, ale teď jezdíte v Brně.
Jaký byl přesun do jiného města
a prostředí vůbec?
„Byl to hlavně ze začátku velký
nezvyk. V Prostějově jsem byl
odjakživa doma s rodiči a najednou jsem se musel přestěhovat na
jinou školu. Ale postupem času
jsem si už na nové prostředí, ale
i na nové trenéry a přípravu zvykl. Teď už jsem doma tam. V Dukle se specializuji především na
rychlé sprinterské disciplíny, ve

yy Teď vás
čeká přesun do
kategorie muži. Jak
se na to cítíte?
„První rok bude asi rozkoukávání,
adaptování a poznávání. Ale třeba
s mým časem na kilometru z mistrovství světa bych byl mezi muži
na třetím místě, takže ani v této
kategorii bych se nemusel ztratit.
Každopádně nesmím polevit z tréninku a dál na sobě zodpovědně
pracovat a potvrdit letošní úspěchy.“
yy Zároveň však také musíte
chodit do školy. Jak se dá vrcholový sport skloubit se studiem?
„Horko těžko. Nemáte skoro vůbec volný čas, protože
spěcháte ze školy na trénink
a opačně. Ale když vás něco
baví, tak to děláte rádi,
i když si kvůli tomu musíte občas upřít jiné radosti, jako je volný čas nebo
jiné koníčky a zábavu. Za
tu dřinu to ve výsledku
stojí.“
yy Jezdíte ještě do Prostějova z nějakých důvodů?
„Naposledy jsem tam
byl na memoriál Otmara Malečka. Jak jsem
říkal, celý tým vždycky rád uvidím, i když se
sestava závodníků hodně
změnila. Každopádně ovál
i zázemí jsou rok od roku hezčí
a pro cyklistiku v Prostějově je to
jen dobře. Také jezdím za rodinou
pokaždé, když je volná chvíle, ale
těch je čím dál méně.“
yy Co vás na cyklistice nejvíc
přitahuje?
„Je to skvělý pocit. Když jedete
maximální rychlostí zatáčkou
a tlačí vás to do té dráhy a do sedla. Musíte se pevně držet řídítek,
aby vám nevypadla z rukou, vytváří se tam přetížení. To je přesně ten skvělý pocit. Je to neuvěřitelný adrenalin, což mě strašně
baví.“
yy Jak to máte s pády? Myslíte
na ně při závodě?
„Před závodem se tam asi nějaká
ta myšlenka vloudí, ale v pak v té
maximální rychlosti člověk úplně
vypne. Samozřejmě počítám s tím,
že mohu spadnout, ale v tu chvíli
to neřeším. Jakmile se dostanu do
závodního módu, tak takové myšlenky se úplně vypínají.“
yy A co když před vámi někdo
spadne?
„I to se stává, v takové rychlosti
a v tom momentu není většinou
čas uhnout. Ty pády bývají občas
dost bolestivé.“
yy Na dráhovou cyklistiku chodí stále více lidí. Čím to je, že si
tento styl cyklistiky získává čím
dál více fanoušků?
„Myslím, že to je pro diváky atraktivní, rychlý sport. A hlavně třeba

yy K čemu vlastně slouží výplň
zadních kol?
„Setrvačnost, aerodynamika a jste
prostě rychlejší. Na některé tratě,
jako například na dvoustovku, se
používá i plné přední kolo. Také
to dobře vypadá.“ (smích)
yy Je kromě tréninku i nějaká
teoretická příprava?
„Věda teď už do sportu zasahuje
všude možně, takže jsou nějaké vzorce, které bychom jako
závodníci měli mít zažité. Jsou
tam určitě taktiky, podle kterých
se musíte řídit tak, jak se vyvíjí
závod.“
yy Jak je to s pokyny od trenéra. Jde to vnímat, když na vás
něco křičí při závodě?
„Tak pokyny přicházejí,
ale někdy v té rychlosti
nejsou slyšet. Zvlášť na
venkovních drahách,
kdy ještě fouká vítr
a podobně, tak je těžké se nějak koncentrovat na to, co na vás
křičí.“ (smích)

Foto: internet

vizitka
JAKUB ŠŤASTNÝ
✓ narodil se 28. srpna 2000 v Náměšti na Hané
✓ s cyklistikou začal v prostějovském klubu,
dres SKC Tufo oblékal až do roku 2017
✓ od letoška je členem Dukly Brno, kde také
žije a studuje strojní průmyslovku
✓ v loňské sezóně získal v kategorii juniorů
hned čtyři tituly republikového mistra, když opanoval všechny čtyři
sprinterské disciplíny, letos se mu povedlo stejný kousek obhájit
✓ v roce 2018 zazářil na mistrovství světa v Aigle, kde vybojoval
kompletní sadu medailí: zlatou v keirinu, stříbrnou na kilometru
s pevným startem a bronzovou ve sprintu
✓ výrazně uspěl také na mistrovství Evropy, které se konalo
na stejném místě, odkud si dovezl zlato z 1 km s pevným startem
a dva bronzy z kierinu a sprintu
✓ na červnové Grand Prix v Brně vybojoval v keirinu třetí příčku,
během posledních dvou let byl na „bedně“ dráhových podniků hned
několikrát
✓ mezi jeho koníčky patří sledování ostatních sportů
zajímavost: je bývalým bikrosařem, na kontě měl čtyři tituly mistra
republiky a dvě evropské medaile, když mu před čtyřmi lety
kamarád cyklista Kamil Mráz poradil: „Běž to zkusit na dráhu,
tam využiješ svoji sílu lépe...“
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PROSTĚJOV HOSTIL PREMIÉROVÉ MČR
Společně jej uspořádaly oddíly SKP Moravan
a BC DTJ Prostějov v jeho tělocvičně

PROSTĚJOV Předminulý pátek 12. října proběhl v tělocvičně BC
DTJ Prostějov v Krasické ulici premiérový ročník boxerského turnaje policistů, jenž se konal coby neoficiální mistrovství republiky
2018 určené pro členy policejních složek a civilní zaměstnance
Ministerstva vnitra ČR. Akci společně zorganizovaly oddíly BC DTJ
a Sportovní klub policie Moravan Prostějov.
že šlo v podstatě o nultý ročník, vše
EXKLUZIVNÍ
dopadlo dobře. A sami aktéři nás při
reportáž
loučení za organizaci chválili, to jsou
vždycky pozitivní znamení a nejleppro Večerník
ší odměna za přípravy podobných
Marek
akcí,“ potěšilo Novotného.
SONNEVEND
„Přestože se jedná o bojový sport,
boje proběhly v přátelském duchu
„Kluci z Moravanu přišli s nápadem, a vždy čistě a v rámci zásad fair play.
jestli by policisté z celé České repub- Potěšující skutečností je také fakt,
liky aktivně provozující box nemohli že nedošlo k žádnému závažnějšízabojovat v rámci svého vlastního mu zranění. Přítomný lékař musel
turnaje. Na základě toho vzniklo klá- zasahovat jen jednou, naštěstí se není, které bych nazval pilotním projek- jednalo o zranění vážné,“ prozradil
tem s možným pokračováním do bu- František Kořínek, tiskový mluvčí
doucna. Snad se nám podaří založit Krajského ředitelství Policie Olonovou tradici,“ řekl Večerníku ředitel mouckého kraje.
turnaje Petr Novotný, jinak i šéf DTJ. Do Prostějova přijeli bojovníci
Přihlásilo se celkem 36 borců, z celé České republiky. A zřejmě
nakonec jich na Hanou dorazila nejúspěšnější výprava na turnaj
třicítka. „Chlapy jsme rozdělili do přijela z Pardubického kraje.
sedmi váhových kategorií: do 71, 75, Borci tohoto kraje zvítězili hned ve
81, 86, 91, 95 a nad 95 kilogramů. dvou kategoriích (do 95 kg a nad 95
Podle počtu účastníků v jednotli- kg). Úspěch vyslanců z východních
vých vahách se bojovalo v zápasech Čech doplnili i další dva policisté
na třikrát dvě minuty od čtvrtfinále druhými místy (do 71 kg a do 91
přes semifinále až po finále, což zna- kg). Ani sportovci místního krajskémená, že někteří kluci museli bě- ho ředitelství se mezi svými kolegy
hem jediného dne absolvovat až tři neztratili. Bodovali hlavně ve váhové
utkání. V boxu je to nezvyklé i dost kategorii do 91 kilogramů, kde Petr
drsné, ale na druhou stranu s tím Štolfa z Přerova obsadil třetí místo
všichni dopředu počítali a mohli se a všestranný sportovec Jiří Horký
na to připravit,“ přemítal Novotný. z Olomouce - extraligový boxer i atÚroveň rohovnických bitev mezi let závodící v hodu diskem - se radopolicisty hodnotil kladně. „Většina val dokonce z vítězství. „Přestože byl
duelů měla svou kvalitu a probíhala turnaj pro sportovce i pořadatele vedocela vyrovnaně, i když se samo- lice náročný, byly k jeho konci slyšet
zřejmě objevily taky některé jasné dotazy na další ročník. Z realizačnízápasy. Včetně několika knokautů, ho týmu pak byla k zaslechnutí i odcož však k boxu prostě patří. Na to, pověď, že pokud to jen trochu půjde,

druhý ročník se určitě uskuteční,“
prozradil Kořínek.
„Účast mohla být určitě větší, ale ne
úplně ke všem se informace o konání tohoto neoficiálního šampionátu
dostala. Letos jsme to zatím zkoušeli
a sami víme, že do příštích let je rozhodně co zlepšovat. Ale na rozjezd
to myslím nebylo špatné, celý pořadatelský tým lidí z SKP Moravan
a BC DTJ zaslouží za odvahu jít do
takového nového projektu pochvalu
i ocenění. A moc děkujeme za podporu všem partnerům,“ zdůraznil
Petr Novotný.
Záštitu nad turnajem převzal ředitel Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Tomáš
Landsfeld, který se zúčastnil
i jeho zahájení, a Sportovní komise města Prostějova, za niž
předával ceny medailistům v jednotlivých kategoriích končící
předseda Pavel Smetana. Na akci
byl přítomen i zástupce vedoucího územního odboru Prostějov,
plukovník Tomáš Adam.
Výsledkový servis najdete na straně
3 této knihy C

V BOXU POLICISTŮ
FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz
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soutěž: BC DTJ převzal dva poháry
+:@=:E_G:y4K;HO\y 1G:=y;N=NyOblastní
za minulý ročník a pak to jeho členové
;HQy=\EySOE\=:MyO>=E>yhDHER rozjeli naplno i v novém
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PROSTĚJOV Mezi boxerkami Prostějova + Ružinova
a italského Chieri šlo v září o přátelský duel, výsledky
proto nebyly rozhodující. Přesto všech čtrnáct rohovnic (po sedmi na obou stranách) bojovalo jako lvice
a každá pro vítězství udělala maximum. Stejně jako
mladá členka domácího oddílu BC DTJ Magdaléna
Vrbová (na snímku), která vybodováním Sary Varaldo
měla svůj podíl na příznivém konečném skóre 10:4.
EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

> #}      *
#    
Foto: Marek Sonnevend

gg Byl to hodně náročný zápas?
„Řekla bych takový středně těžký. Bojovaly jsme na vzdálenost
a chvílemi i blíž u sebe nebo v držení. Samozřejmě jsem udělala
dost chyb, bylo tam z mé strany hodně vstřícných úderů asi tím,
že mě soupeřka dokázala číst. Na druhou stranu jsem ale celé
utkání bez větších problémů udýchala, takže celkově dobré.“
gg Co rozhodlo?
„Měla jsem tam lepší i slabší pasáže, asi nejhorší je pro mě držení. Na
to nejsem moc zvyklá a nejde mi to, trochu z toho vyplynula moje dvě
napomínání. Každopádně jsem se hodně vyhecovala, že doma chci
moc vyhrát a myslím, že jsem si za tím šla o něco víc než soupeřka.“
gg Cítila jste větší nervozitu vzhledem k mezistátnímu formátu střetnutí?
„Nervózní jsem byla dost. Do zápasu jsem šla po delší době, navíc
jsem takový trochu stresový člověk. (smích) Ale jakmile jsem se
rozcvičila a trenéři mě uklidnili, už bylo všechno lepší, víc fajn.
Každopádně mi tohle utkání dalo spoustu cenných zkušeností,
že jsem si mohla zaboxovat proti někomu úplně novému z ciziny, to znamená s jinou holkou, než co se navzájem známe tady
v republice. Je výborné, že náš klub uspořádal něco takového se
Slovenkami i Italkami speciálně pro ženy a dívky. Moc díky za to.“
gg Pokud se ještě vrátím k minulé sezóně, jak ji hodnotíte?
„Přecházela jsem do jiné váhy a musela si trochu zvykat, ale celkově byla
uplynulá sezóna myslím dobrá. Kromě vítězství přinesla i nějaké porážky, což je normální. Člověk se vždycky musí snažit, aby si pro sebe vzal
hlavně to pozitivní, což dělám. Samozřejmě mě nejvíc potěšil získaný
titul z mistrovství republiky, to byl určitě můj největší úspěch.“
gg A co vaše představa o další boxerské kariéře?
„Jednou bych chtěla v budoucnu někoho trénovat, ideálně v našem oddílu BC DTJ Prostějov. Teď zatím boxuju aktivně a je to
časově náročnější tím, že dojíždím na střední školu a k tomu se
snažím stíhat přípravu i zápasy. Uvidím, jak to půjde dál skloubit,
jestli budu schopná absolvovat všechny tréninky a hlavně utkání
v oblastní soutěži, na turnajích a podobně.“

)  ?=T)> !     FQ    !$ =  * $
}
Foto: Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Téměř sedm
hodin trvalo úvodní kolo
Oblastní soutěže Jihomoravské oblasti v boxu 2018/19,
které během zářijových Hanáckých slavností uspořádal
na nádvoří prostějovského
zámku místní oddíl BC DTJ
Prostějov. Zápasový maratón přinesl téměř čtyřicet
jednotlivých střetnutí všech
věkových kategorií obou pohlaví napříč vahami.
Ještě před zahájením samotných bojů nového ročníku
byla slavnostně vyhodnocena

minulá sezóna této soutěže.
A hned dvě z pohárových trofejí převzali zástupci domácího klubu! „Vyhrály naše holky,
na prvenství dosáhli také naši
kluci - žáci. Z čehož máme samozřejmě radost, systematická práce s mladými viditelně
k něčemu vede,“ konstatoval
spokojený šéftrenér mládeže
BC DTJ Martin Klíč.
Následně vyslal společně
s dalšími kolegy z kolektivu
oddílových koučů do bitev
čerstvě odstartovaného ročníku oblastní soutěže sedm

svěřenců plus jednu svěřenkyni. Jejich výsledky najdete
v přehledu na straně 27, celková úspěšnost byla skoro
sedmdesátiprocentní. „Pavla
Jančiová remizovala a z kluků
většina uspěla. Podstatné je,
jakým způsobem všichni boxovali, jak se v ringu prezentovali. A po téhle stránce šlo
o vydařený vstup do další sezóny,“ stručně zhodnotil Klíč
s dovětkem, že několik dalších
zástupců prostějovského klubu z různých důvodů chybělo.
(son)
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V cestì stojí
 ) W& ("
Prostějov (lv) - Hodně neoblíbený
soupeř přijede do haly prostějovského Sportcentra DDM v rámci
6. kola Kooperativa NBL. Basketbalisty Olomoucka prověří finalista poslední sezóny z Opavy, který
v předchozím ročníku porazil Hanáky v devíti zápasech. Olomoucko
uspělo v jediném duelu a prohrálo
vzájemné souboje v osmifinále Českého poháru i čtvrtfinále ligy. „Minulá sezóna už je pryč. Narazíme na
těžkého soupeře, pokud ale k bojovnosti z posledních zápasů přidáme
větší důraz na doskoku a klid při
střelbě trestných hodů, nebudeme
bez šancí. Opava je nesmírně kvalitní celek, my ale potřebujeme v domácím prostředí bodovat bez ohledu na to, kdo se proti nám postaví,“
uvedl kouč BK Olomoucko Predrag
Benáček. Zápas se hraje v sobotu
27. října od 18:00 hodin.

%

PROSTĚJOV Jediné vítězství
dělí basketbalové kluby v tabulce Kooperativa NBL na
čtvrtém až devátém místě.
Ukazuje se, že nejvyšší soutěž
se i nadále vyrovnává. Do bojů
o postup do play-off se výrazně hlásí celek z Brna, kvalitní
výkony podává i mladý tým
pražských vysokoškoláků.
Dosavadní výsledky naznačují,
že ligu a její fanoušky čeká řada
dramatických soubojů.
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Prostějov (lv) - Počtvrté v historii se
v průběhu nejvyšší basketbalové soutěže měří Kooperativa Faktor, který
sleduje atraktivitu jednotlivých hráčů. Sledují se například smečované
koše, koše trefené v absolutních koncovkách zápasů a podobně. V této
statistice pravidelně bodují rovněž
zástupci BK Olomoucko a není
překvapením, že se jedná především
o americké basketbalisty. Podle průměru dokonce po pátém odehraném
kole okupují čelo celkového žebříčku. Xavier Smith, Thomas Dunans
a Javonte Douglas zatím válcují své
soupeře. Pokud se jim bude dařit podobným způsobem i v následujících
měsících, zařadí se mezi favority, kteří usilují o prémii padesát tisíc korun,
která je určena pro celkového vítěze
Kooperativa Faktoru.

gg více informací
gg více fotoThA FBKA

www.vecernikpv.cz

KVALITNÍ STŘED TABULKY NBL
Basketbalisté Prostějova
jsou po prohře
sedmí
„Už jsme si to vyzkoušeli na vlastní

JAVONTE DOUGLAS

Pouze necelé tři minuty odpočíval pivot BK
Olomoucko v duelu proti Pardubicím a na obou
polovinách palubovky odevzdal maximum.
Celkově získal třináct doskočených
míčů a konto soupeře zatížil dvaadvaceti body. Podruhé v sezóně získal double–double. Americká posila
prostějovského celku byl pro soupeře
nebezpečný a získal pět faulů. Kromě
toho se ukázal také jako dobrý střelec
z dálky, když proměnil dvě trojky.

ADAM
GOGA

Pondělí 22. října 2018
www.vecernikpv.cz
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Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

kůži. Brnu se podařilo složit zajímavý
tým. Třikrát v řadě vyhrálo a naposledy ztratilo utkání s USK o jediný bod.
Vypadá to, že nepříjemní budou také
vysokoškoláci. Jsou to bojovníci, kteří
se nevzdávají. Každý, kdo proti nim
bude chtít uspět, musí počítat s velkou
bitvou. Jsou to týmy, které můžou výrazně promluvit do složení týmů ve
vyřazovací části,“ všímá si zlepšených
výkonů dvou celků sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.
Přes odchod několika opor se v popředí tabulky drží Děčín, vyrovnanou
bilanci mají Svitavy. Kolínu zatím vychází sázka na rozehrávače Anthony
Waltona, který spoluhráče zatím dotáhl ke dvěma výhrám. „Každý může

SE OPĚT ROZŠIŘUJE
porazit každého. To je pro fanoušky
atraktivní,“ míní Pekárek.
Čelo tabulky zatím okupuje trojice
pohárových zástupců z Nymburka,
Pardubic a Opavy. Úřadující mistr ještě
nepohrál, to samé platí pro Pardubice.
Severomoravský tým kouče Czudka
zatím ztratil jediné utkání. „Opava
a z velké části i Pardubice sází na sehranost hráčů. O síle Nymburka nemá
smysl pochybovat. V průběhu sezóny
se současné rozdíly ještě více vyrovnají. Týmy, které prošly obměnou kádru,
se budou lepšit a zápasy budou ještě
těsnější. Výkonnostně nahoru půjde
i Ostrava nebo Ústí. Tyto týmy jsou
zatím dole, ale to nemusí brzy platit,“
odhaduje sportovní manažer BK Olomoucko.

Foto: Facebook
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Silná individualita je základem týmového výkonu
PROSTĚJOV Fyzická příprava je stále důležitějším faktorem, který ve sportu rozhoduje o úspěchu. Díky tomu řada klubů angažuje na plný úvazek kondičního trenéra,
který má hráče pod dohledem v posilovně
a při cvičení. Tímto směrem se vydalo vedení BK Olomoucko a o basketbalisty se
stará Roman Švarc.

Ladislav Valný

„V evropských ligách jde o naprosto běžnou věc.
Některé týmy mají kondičních trenérů i víc, dva
až tři. Záleží na tom, zda na ně klub má peníze.
Když ano, má klub atletického kouče, když ne,
tak ne. Jsem pochopitelně rád, že se u nás finance našly,“ pochvaluje si trenér Olomoucka
Predrag Benáček.
Novinku hodnotí kladně také basketbalový expert Josef Jelínek, historicky nejlepší střelec české nejvyšší soutěže. „Každý hráč je individualita.

Někdo je silnější na vršek, jiný na spodek. Ale
vystupujete jako celek. To je třeba natrénovat
a to nejde v týmu. Každý potřebuje něco jiného
a to je právě práce kondičního trenéra. Jednotlivé hráče zná, ví, že každý má svoje specifika,
zná nedostatky, které je třeba odstranit,“ tvrdí
někdejší reprezentant. „Atletický trenér vypracuje program, který pomůže ne týmu, ale jednotlivci. Pracuje s individualitami a teprve pak
se z toho staví ta pyramida, které se na vrcholku

říká herní týmový výkon. A to už je pak práce
hlavního kouče,“ doplnil.
Podobný pohled na věc má také pivot BK Olomoucko Michal Norwa. „Basketbaloví trenéři většinou nemají velké povědomí o atletické přípravě.
O posilovně a podobně. Je to logické, dělají přece
basketbal. Ale ve sportu přibývá kontaktů a proto
je atletická příprava stále důležitější. Nejen v basketbale,“ všímá si podkošový hráč, který je silově
dobře vybaven.

'2/ : C< = ;:;  2L <   =2 
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82:70

PARDUBICE Až osmnáctibodovou ztrátu dokázali v Pardubicích
zlikvidovat basketbalisté BK Olomoucko, na vítězství přesto nedosáhli. Jejich soupeř zvládl lépe poslední čtvrtinu sobotního měření
sil a po vítězství 82:70 zůstávají
Pardubice v lize stoprocentní. Naopak Hanáci mají po pěti kolech
pasivní bilanci dvou výher a tří
porážek.
Prvních pět bodů v utkání zaznamenali svěřenci Predraga Benáčka, pak

už se ale domácí nastartovali. Pomohlo jim k tomu několik doskočených
míčů pod košem Olomoucka a díky
tomu Hanáci po deseti minutách
prohrávali 15:20. V rozmezí necelých
čtyř minut na přelomu první a druhé
čtvrtiny hosté inkasovali třináct bodů
v řadě a dostali se do dvouciferné ztráty. Nápor Východočechů pokračoval
až do 18. minuty, kdy Olomoucko
prohrávalo 18:36. Až pak se hráči ze
středu Moravy zvedli a hrozivou ztrátu dokázali snížit. V poločase přesto
prohrávali 29:40.
Ve třetí čtvrtině stačilo Olomoucku
jen osm minut, aby srovnalo skóre.
Pasáž od 21. do 28. minuty ovládlo
poměrem 21:9 a vyrovnalo na

52:52, o chvíli později i na 54:54.
Když sedm minut před koncem
úspěšně trojkující Javonte Douglas
přitáhl svůj tým na rozdíl jediného
koše (64:61), vypadalo to na napínavou koncovku. V té chvíli však
vzal na sebe zodpovědnosti muž
utkání pardubický ústřední rozehrávač Richard Williams. Sedmi body
v řadě nastartoval domácí klíčovou
šňůru 12:0, díky níž se protivník
Olomoucka opět dostal do dvouciferného vedení. Dvě minuty před
koncem vedl 76:61 a koncovku si
bez potíží pohlídal.
(lv)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku Kooperativa NBL najdete na straně 26

 NA TISKOVCE...
Levell SANDERS  !"## $%&' 

„Zápas se mi hodnotí lépe než pohárové utkání v Nizozemsku. Je fakt, že ve druhém
poločase, konkrétně ve třetí čtvrtině, jsme trošku ztratili koncentraci, ale poté jsme
zabojovali a dostali utkání znovu pod kontrolu. Před utkáním jsme se zaměřovali
hlavně na obranu a s touto částí hry jsem spokojený. Ano, měli jsme v defenzivě
i horší pasáže, ale celkově převažuje pozitivní hodnocení. Olomoucko je dobrý tým,
takže si tohoto vítězství vážíme.

# ()*   +-$'/
„Myslím si, že to bylo dobré utkání pro diváky. I přesto, že jsme prohrávali o patnáct
bodů v poločase a nakonec prohráli o dvanáct, bylo to vyrovnané. Kluci zabojovali,
trochu jsme do druhé půle změnili naši hru. Diváci mohou být spokojeni, Pardubice
také, my samozřejmě nejsme spokojeni s porážkou. Rozhodlo to, že jsme v prvním
poločase nechali Pardubice doskočit pod naším košem dvanáct míčů, a celkově sedmnáct, a také jsme se v průběhu celého zápasu trápili z čáry trestného hodu.“

„Záleží na tom, jaký jste atlet,“
PROSTĚJOV Před minulým ročníkem Kooperativa NBL
spolupracoval atletický trenér Roman Švarc (na snímku) s hráči BK Olomoucko v průběhu letní přípravy.
Oboustranně výhodné spojení pokračuje také v současnosti, dokonce se výrazně rozšířilo.„Tentokrát jsme se domluvili, že u týmu budou celou sezónu,“ potvrdil pevný
svazek spolupráce kondiční odborník.

říká kondiční
odborník Švarc

rozvíjet pravidelným posilovacím cvi- cí dělají řadu jednostranných pohybů. gg Pomáhá vám v atletickém tréEXKLUZIVNÍ rozhovor
čením a ne jednorázovou přípravou.“ Díky tomu je jedna část těla přetížená. ninku, že jste basketbal sám
pro Večerník gg V průběhu dlouhé sezóny Kompenzační cviky to vyrovnávají.“ hrál?

Ladislav VALNÝ

gg Už v průběhu přípravy si trenér Predrag Benáček pochvaloval, že hráči jsou kondičně dobře
připraveni. Je to díky pravidelným
atletickým tréninkům?
„V basketbale potřebujete k dobré hře
explosivní, výbušnou sílu. Ta se musí

sportovci často tělo přetěžují a riskují únavové zranění. Do se tomu
nějak předcházet?
„V průběhu sezóny musíme dělat
i kompenzační cviky. Potřebujeme
kompenzovat to jednostranné zatížení hráčů. U basketbalistů to jsou
například neustálé dopady. Vzhledem
k tomu že jsou pravorucí nebo levoru-

gg Jak vnímáte vývoj basketbalu
v souvislosti s atletickou přípravou?
„Přibývá kontaktů. To znamená, že
hráči potřebují silný střed těla a silné
nohy, aby souboje ustáli. Sport je stále
více o fyzické připravenosti. Hodně
záleží na tom, jak jste dobrý atlet. Jak
umíte tělo připravit na hru.“

„Jednoznačně. Přesně
vím, co kluci potřebují. Sám jsem zjišťoval, v čem potřebuji
být lepší, abych
byl následně lepší
v basketbale. To je
zkušenost, kterou
teď můžu využít.“
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DRUHOLIGOVÍ HÁZENKÁŘI ZATÍM POTVRZUJÍ PŘEDPOKLADY
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

Po čtyřech kolech soutěže má Kostelec čtyři body
a je šestý, Prostějov se třemi bodíky drží osmé místo

PROSTĚJOV Do nového ročníku 2. ligy mužů ČR 2018/2019 vstupovali házenkářští zástupci prostějovského regionu v této soutěži
s určitými ambicemi, které se dosud víceméně naplňují. Tým TJ
Sokol Kostelec na Hané HK získal v úvodních čtyřech dějstvích
stejný počet bodů, čímž zaujal ve skupině Jižní Morava šestou
pozici. Výběr TJ Sokol II Prostějov pak ze stejné porce střetnutí vytěžil body tři a tabulka jej registruje na osmé příčce. Víkendová
přestávka ve třetí nejvyšší soutěži poskytla Večerníku prostor pro
krátký monitoring dosavadního účinkování obou celků.
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Pokud si zrekapitulujeme dosavadní
výsledky HK, tak zjistíme, že na tom
mohl klidně být o dost lépe. Venku totiž
dvakrát zvítězil u papírově slabších protivníků (Dolní Cerekev – TJ 21:33, Maloměřice B – TJ 26:27), zatímco v obou
domácích bitvách podlehl nejtěsnějším
poměrem srovnatelným celkům (TJ
– Bohunice 30:31, TJ – Velké Meziříčí
30:31).
Každopádně je patrné, že po ukončení kariéry téměř všech starších borců
táhnou kostelecké házenkáře střelecké opory Jan Smékal a Lukáš Varhalík (byť se teď léčí ze zranění) + letní
posila na hostování z Litovle Jakub
Schmalz. Při výpadku kteréhokoliv
z této trojice vzniká problém, s nímž
se omlazený kolektiv celkově potýká
především v obraně s výjimkou solidně chytajících brankářů Jana Mayera
a Pavla Navrátila.
„Je škoda, že jsme dvě výhry ze hřišť
soupeřů nedokázali ani v jednom pří-

padě potvrdit na vlastní palubovce,
porážky doma o jediný gól fakt hodně
mrzí. Nic hrozného se však neděje, jedeme dál. Každý zápas je pro naše kluky
včetně těch mladých příležitostí sbírat
potřebné zkušenosti, stejně jako každý
trénink je šancí posouvat se výkonnostně nahoru. Chlapci přitom potřebují co
nejkvalitněji pracovat na svém herním
zlepšování, zároveň se dobře dívat kolem sebe, rozvíjet pozitivní věci a vidět
i chyby. Z těch se poučit, dělat na jejich
postupném odstraňování. Nelze čekat,
že to půjde rychle, spíš je všechno o delším čase a určité trpělivosti. Každopádně tenhle mančaft má do budoucna potenciál a uvidíme, jak rychle se projeví.
Rozhodně je na čem stavět,“ rozpovídal
se nový hlavní kouč Milan Varhalík.
Po současné pauze v druholigovém
kalendáři vyjedou jeho svěřenci na
půdu vedoucí Kuřimi (sobota 27.
října od 17:00 hodin). „Kuřim sice
je první, ale nemyslím si, že by mělo
jít o nepřekonatelného soupeře. Spíš
trochu využila příznivého losu a třeba
v Prostějově zvítězila jen rozdílem tří

branek. My u lídra určitě zkusíme zabodovat,“ nebál se Varhalík.
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V případě Sokola II těžko lze říct, že
by s tříbodovým ziskem měla panovat
nespokojenost. Venku byla totiž jedna
remíza maximem uhájeným v dramatické koncovce (Maloměřice B – Sokol
28:28, Ivančice – Sokol 31:24), zatímco
doma Hanáci obrat krajně nepříznivého vývoje napoprvé nedotáhli (Sokol –
Kuřim 29:32) a napodruhé již heroicky
ano (Sokol – Juliánov 22:18).
Personálně těžce zkoušeným prostějovským házenkářům se přitom snaží
maximálně pomoci nový lodivod Tomáš Černíček, jenž přivedl řadu hráčských posil včetně dvou extraligových
mladíků (Jakub Flajsar, Radek Flajsar)
a jednoho ostříleného matadora, současně otce/strýce jmenovaných akvizic (Tomáš Flajsar). Naopak jiní plejeři
ukončili či přerušili kariéru (aktuálně
i Jiří Kosina) a celkově zůstává největší
potíž v tom dát dohromady konkurenceschopný tým nejen na mistrovské
duely, ale i pro každý jednotlivý trénink. Což se následně logicky promítá
do kolísavosti výkonů.
„V každém případě je moc dobře, že
jsme mizerně rozjetý zápas proti Juliánovu otočili. Neboť mít po čtyřech kolech na kontě jediný bodík by nám rozhodně nepřidalo, dál bychom to měli
psychicky ještě náročnější. Průběžně se

Martin Popelka: „Máme mladý tým,
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pereme s absencemi z různých důvodů,
ať už zdravotních nebo osobních, kde
velkou roli hrají pracovní a studijní povinnosti kluků, respektive jejich rodinné
záležitosti. Což na jednu stranu osobně
chápu, ale na stranu druhou se pak složitěji pracuje na týmovém zlepšování.
Musíme prostě jít trpělivě krok za krokem, snažit se postupně zabudovávat
nové členy mužstva do sestavy a makat
na sehranosti. Jak směrem dozadu, tak
hlavně co se týče útoku. Zároveň potřebujeme odstranit slabinu v podobě
opakovaně špatných vstupů do utkání,
protože dohánět pak neustále gólovou
ztrátu nás stojí spoustu sil,“ analyzoval
trenér Černíček.
Jeho kolektiv o nejbližším víkendu
nastoupí na hřišti Brna B (neděle
28. října od 18:00 hodin). „Máme

Foto: Marek Sonnevend
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trochu smůlu, že zrovna v tu dobu je
extraligová přestávka a tím pádem se dá
očekávat posílení soupeře o pendly z jejich áčka. Chlapcům jsem však už říkal,
že nemá smysl naříkat a v první řadě

musíme řešit sebe, naše vlastní výkony.
Abychom pokaždé byli schopní zahrát
v rámci možností co nejlepší házenou,
z čehož potom mohou vyplynout i příznivější výsledky,“ zdůraznil Černíček.

Jiří Hrubý: „Ukázali jsme, že když naplno

nabíráme zkušenosti a věřím, že se budeme makáme, dokážeme
hrát kvalitní házenou“
postupně lepšit“
PROSTĚJOV Premiérové vítězství v této druholigové
sezóně si prostějovští házenkáři připsali ve 4. kole soutěže mohutným obratem domácí bitvy s Juliánovem
z hrozivých 6:13 na konečných 22:18. Zcela zásadní
podíl na důležitém triumfu měl gólman Sokola II Jiří
Hrubý, jenž držel své paťáky už do přestávky a ve druhé
půli doslova zavřel bránu. Po domácím utkání předminulou sobotu poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor.

KOSTELEC NA HANÉ Výsledkově dost nezvyklý
úvod sezóny prožívají kostelečtí házenkáři. Venku vítězí,
doma prohrávají, oba dosavadní zápasy na vlastní palubovce navíc ztratili shodně těsným poměrem 30:31. Po
druhé takové porážce s Velkým Meziříčím předminulou
neděli dopoledne Večerník vyzpovídal smutného mladíka v dresu TJ Sokol HK Martina Popelku. Teprve dvacetiletému křídlu se dramatický mač osobně vydařil, leč ani
jeho šest nastřílených branek k bodům nepomohlo.

Marek SONNEVEND

gg Během úvodní půle jste prohrávali až o sedm branek.
Co se tam dělo?
„Měli jsme špatnou obranu. Neuhlídali jsme nejlepšího střelce
soupeře, byl vysoký a často zakončoval z volné ruky. Navíc nám
to úplně nešlo ani v útoku, jako bychom se báli. Připadalo mi, že
ještě spíme, nejsme dostatečně soustředění.“
gg Je defenziva největší slabinou vašeho omlazeného
mužstva?
„Řekl bych, že jo. I když někdy máme problémy taky směrem dopředu, ale asi ne tak velké. Spíš hodně gólů dáváme
i dostáváme, většinou. Nejspíš se projevují menší zkušenosti našeho mladého týmu.“
gg Po přestávce jste však Velmez hodně dotahovali. Co se
zlepšilo?
„Právě že všechno. Víc jsme se nahecovali, zlepšenou obranou i útokem jsme začali ztrátu snižovat a to nás ještě víc
motivovalo. Myslím, že druhý poločas jsme už odehráli
dobře, celý mančaft makal.“
gg Jak moc potom bolí porážka nejtěsnějším rozdílem?
„Samozřejmě moc. A mrzí tím víc, že už jsme byli několik
minut před koncem blízko vyrovnání, sahali aspoň po remíze. A ono to potom o jediný gól nevyjde, navíc doma
podruhé za sebou. Je těžké se s tím vyrovnat.“
gg Co v závěru chybělo, abyste urvali alespoň ten bodík?
„Těžko říct... Možná to, že jsme dvakrát neproměnili střelu,

Marek SONNEVEND
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která by znamenala průběžné vyrovnání. A hosté pak z protiútoku vždycky zase zvýšili. Celkově byl ale hlavní problém
určitě v tom, že jsme soupeře nechali v první půlce tolik
utéct. Když potom větší ztrátu pořád dotahujete, je to složité. A v úplné koncovce už jsme marně honili i čas.“
gg Ze svého osobního výkonu můžete mít příznivý
pocit, ne?
„Do přestávky to nebylo úplně ono, zahodil jsem sedmičku
i některé další střely. Ve druhém poločase jsem se naštěstí
zlepšil. Všiml jsem si, že brankář Velmezu dává při zákrocích
ruce dolů, a proto jsem zakončoval víc nahoru.“
gg Jak s klukama zvládáte situaci po ukončení kariéry
téměř všech ostřílených borců?
„Pereme se s tím, snažíme se bojovat. Prostě teď máme mladý
tým, kde větší zodpovědnost než dosud leží na nás, kteří jsme
v minulých sezónách naskakovali z lavičky. Nyní už máme
mnohem víc prostoru v zápasech a musíme toho využívat. Nabíráme zkušenosti a věřím, že se budeme postupně zlepšovat.“
gg Bral byste za daných okolností z letošní sezóny
umístění ve středu tabulky?
„Asi by nebylo špatné, ale zkusíme se pohybovat, co nejvíc
nahoře to půjde. Musíme makat, pracovat na sobě. A potom třeba dokážeme dotáhnout vrch soutěže.“

gg Za první poločas jste skórovali pouze sedmkrát. Co
jste říkal na chabou ofenzivu vašeho týmu?
„Bylo to slabé, to se jinak říct nedá... Gólů jsme dali fakt hrozně
málo. Ale byla jen otázka času, kdy se kluci rozehrají a začne
jim to tam víc padat. Já jsem o našem zlepšení nepochyboval.“
gg Takže jste i při sedmibrankovém manku krátce
před pauzou stále věřil v otočení skóre?
„Jo, jasně. V obraně kluci nehráli vůbec špatně, vždycky soupeře dlouho drželi a až potom jsme na konci útoků někdy
dostali blbé góly, což je taky o štěstí. Hlavně šlo o to zvednout hru směrem dopředu, kde jsme do přestávky udělali
spoustu technických chyb, ztratili moc balónů. Klukům
jsem prostě pořád věřil a oni ukázali, že právem.“
gg Čím se povedlo nepříznivý vývoj zlomit?
„Během pauzy jsme se celý mančaft společně vyhecovali, na
hřiště pak vletěli a odehráli parádní druhý poločas. Perfektně pracovala obrana, hodně se zkvalitnil útok. Tím pádem
jsme rychle dotahovali ztrátu, a jakmile se nám podařilo
výsledek otočit, už jsem pevně věřil ve vítězství.“
gg Jak moc pomohlo tradiční přestávkové sezení celého mužstva v rohu domácí haly?
„Pomohlo asi rozhodujícím způsobem. Nahecovali to
nejdřív oba trenéři, potom i Tom Flajsar a nakonec my
všichni dohromady. Od druhé půlky jsme následně makali

) X} F   ') 
Foto: Marek Sonnevend

na sto dvacet procent a Juliánov smetli.“
gg Pamatujete, kdy jste za poločas jen pětkrát inkasoval?
„To fakt ne, možná naposledy někdy v žáčcích. (smích) Za
muže určitě ne. Byla to zásluha skvělého bránění celého
mančaftu, za výborně fungující defenzivou se i mně chytalo
dobře. A řekl bych, že soupeř postupně odcházel fyzicky,
jeho hráči přestávali stíhat.“
gg Proč máte v letošním ročníku pravidelně špatné
úvody střetnutí?
„Sehranost není optimální tím, že máme celkově slabší tréninkovou docházku. A klukům pak na hřišti nějakou dobu
trvá, než se navzájem sladí, začnou pořádně šlapat a společně rozjedou týmový výkon.“
gg Výkonem proti Juliánovu od třicáté minuty jste
ukázali, na co herně máte?
„Dá se to tak říct. Bylo krásně vidět, že když se začne
naplno makat, dokáže náš tým i v současném složení
a třeba bez několika chybějících opor předvádět kvalitní házenou. Jen musíme být schopní takhle hrát většinu
zápasu, nebo ideálně celý. A ne pouze jeden poločas či
ještě kratší dobu.“

Parašutisté dominantním způsobem kralovali soutěži družstev, v jednotlivcích dosáhli celkově na medaile Šorf a Chládek
➢ZE STRANY 25

PROSTĚJOV Perfektní závěr sezóny v rámci Světového poháru mají
za sebou prostějovští parašutisté.
Svěřenci kouče Ivana Hovorky
zvládli na jedničku oba závěrečné
podniky, které do jejich řad vnesly
velkou radost. Za kompletním ročníkem 2018 v podání borců ASO

Para Dukla Prostějov se podrobně
ohlédneme v celostránkovém hodnocení v některém z listopadových
vydání Večerníku.
Pátý díl seriálu SP hostilo rakouské
Thalgau, kde prostějovští borci suverénně vyhráli týmovou soutěž a Hynek Tábor s Jakubem Ratajem získali
bronz mezi jednotlivci v kategorii
mužů, respektive juniorů. Jejich parťáci navíc přidali další čtyři umístění
v top desítce (dospělí – Jiří Gečnuk

čtvrtý, Ondřej Žák a Jakub Rataj desátí, mládežníci – Petr Chládek čtvrtý),
kromě toho druhý výběr Dukly obsadil třetí příčku!
Na tuhle parádu pak reprezentanti
České republiky navázali rovněž při
závěrečném závodě Světového poháru
ve švýcarském Locarnu. Soutěž družstev se opět stala kořistí vyslanců Prostějova, čímž si zajistili i konečný triumf
v pořadí celé série! A pozor – Oldřich
Šorf na území neutrálního státu zví-

tězil v mužích a to pro něho současně
znamenalo stříbro v absolutním součtu Světového poháru. Pokud k těmhle
super úspěchům připočítáme ještě
juniorské prvenství Petra Chládka
z Locarna i celkově plus další konečné
příčky mezi nejlepšími (béčko ASO
Dukla 4., Hynek Tábor 5., Jiří Gečnuk
6., Miloslav Kříž 10., v juniorech Jakub
Rataj 5.), pouze to dotváří fenomenální rok, který mají sportovní experti na
klasických padácích z ČR za sebou.

„Před klukama musím smeknout. Po
náročném programu se dvěma šampionáty krátce po sobě jsem si myslel,
že hlavně v Thalgau na ně dolehne
únava a výkony i výsledky půjdou trochu dolů. Oni mě však vyvedli z omylu, zase zaskákali výborně. A své
umění dlouhodobě prodávat stabilní
formu pak zopakovali i v Thalgau na
poslední akci sezóny. Nebojím se říct,
že momentálně jsou naši parašutisté
nejlepší na světě. Úspěchy dosažené

jak na obou mistrovstvích, tak v SP
tohle tvrzení jednoznačně potvrzují.
Chlapům moc gratuluju a přeju, ať
se jim v dalších letech dál daří podobným způsobem. Osobně v to
věřím, neboť úspěšnost v jakémkoliv
sportu je založená hlavně na kvalitě
práce. A kluci trvale makají fakt velice
dobře,“ shrnul spokojený reprezentační trenér Ivan Hovorka.
Výsledkový servis parašutistů
najdete na straně 27
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a Slovenska vyhráli Nykodým a Kosová,
neztratili se ale ani zástupci Prostějovska, organizátoři sklízeli chválu
KLADKY V obci Kladky na Prostějovsku proběhl vrchol domácí sezóny v orientačním běhu – mistrovství
České republiky a Slovenska na klasické trati, které
uspořádaly oddíly SK Prostějov a KOB Konice. Přidělení
organizace letošního šampionátu do východní části
ČR nabídlo i zajímavou možnost uskutečnit přebory
obou států společně – a to v roce 100. výročí vzniku
Československa. Poslední společné mistrovství přitom proběhlo roku 1992 v okolí Malého Hradiska.
Právě tento šampionát pořádal prostějovský klub
a na tuto skutečnost se snažil navázat aktuální akcí.
Celý víkend provázelo krásné slunečné počasí, které
dopomohlo k celkově pěkné atmosféře.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
a Jan
PICEK
„Nazvali jsme to tradiční tvrdou kontinentální klasikou - tedy jako soutěž, ve
které uspějí komplexně dobře připravení závodníci, zejména ve finále bude navíc potřeba hodně bojovnosti a síly do
kopců. Ale nešlo podcenit ani mapovou
stránku, tedy správnou volbu postupů,”
přiblížil ředitel klání Dušan Vystavěl.
Mistrovství ČR bylo dvoukolové, tedy
se sobotní kvalifikací a na ni navazujícím
nedělním finále, kam se probojovalo 32
nejlepších mužů a 24 nejrychlejších
žen. Kvalifikaci zvládli všichni favorité,
byť národní reprezentant Vojtěch Král
sice ze sedmého místa ve skupině postoupil, ale finále neabsolvoval kvůli
problémům se zuby. Jednotlivé rozběhy
vyhráli Jana Knapová, Anna Štičková,
Natalia Hiklová a Aleksandra Hornik,
respektive Jan Procházka, Bartosz Pawlak, Miloš Nykodým a Marek Minář.
Ve finálovém závodě mužů pak nebylo
od začátku pochyb, kdo šampionát na
klasické trati ovládne. Miloš Nykodým
(SK Žabovřesky Brno) vedl již od první
kontroly, vyhrál patnáct mezičasů a vítězné gesto si mohl dovolit již při doběhu. „Z kopců jsem strach neměl, tam

to bylo v pohodě. A když jsem navíc
na startu zjistil, že nenastoupil Bartosz
Pawlak, kterého jsem pasoval na mého
největšího soupeře, tak jsem se tím víc
snažil všechno si pohlídat,” byla první
reakce brněnského borce v cíli. Přiznal,
že nešel na plný plyn, ale zhruba na devadesát procent. „Snažil jsem se zvolit
tempo, abych jej v závěru mohl ještě
stupňovat. A myslím, že se mi to podařilo.” Chybu udělal pouze jednu, a to
na šestnácté kontrole, kde ztratil okolo
půl minuty. Pro Nykodýma přitom šlo
o třetí titul v řadě! „Je to boží, protože
když jsem koukal do historie, tak se
tohle podařilo jen Jaroslavu Kačmarčíkovi, Tomáši Prokešovi a Rudovi Ropkovi. Teď jsem se zařadil k nim. Rudovi
se to navíc povedlo čtyřikrát, což bych
rád také dokázal příští rok na Maliníku,
kde si hodně věřím v horském terénu,”
prozradil ještě Miloš cíle na příští rok.
Se ztrátou 4:27 minuty doběhl na druhé pozici velmi šťastný Marek Minář,
pro kterého to byla první medaile v dospělých na klasické trati. „Myslím, že to
byl můj životní závod. Takhle se mi už
dlouho neběželo,” připustil závodník
Magnus Orienteering. V čem byl klíč
k úspěchu? „Poslední měsíc jsem mírně
upravil styl jídla a díky tomu moje tělo
po celou trať fungovalo tak, jak bych
si představoval,” objasnil Minář. Další
minutu a půl ztratil na třetí příčce pardubický Tomáš Kubelka, který dlouho
bojoval o stříbrnou medaili, horší variantou při postupu na K25 se ale defi-

nitivně o tuto pozici připravil. „Mně se
v kvalifikaci neběželo moc dobře, tak
jsem měl trochu strach. Ale dnes na
dvojce jsem zjistil, že to půjde a udržel
tempo až do cíle. Na konci jsem sice trochu vadnul, ale cítím spokojenost,” řekl
bronzový Kubelka.
V ženách naprosto jasná favoritka na
startu nebyla. Nejvíc se sázelo na dvojici
Jana Knapová + Vendula Horčičková,
která obhajovala titul z loňské Raspenavy. Knapová také v úvodu vedla, ale
po pětadvaceti minutách klesla na třetí
příčku. Na třetí kontrole šla do čela
Denisa Kosová a ta až do cíle žádnou
závodnici před sebe nepustila, tudíž
zaslouženě vyhrála. „Musím přiznat,
že klasická trať není mou oblíbenou
disciplínou, moc jsem se sem netěšila.
Nicméně chci pochválit stavitele tratí
a pořadatele, protože dnešní závod se
mi moc líbil. Trať byla fyzicky náročná,
ale skýtala i řadu voleb. Nebyla jsem si
tak často jistá, zda jsem zvolila správně,
nebo ne,” hodnotila v cíli letošní šampionka klasiky.
Situace za ní nebyla do poslední chvíle
jasná. Nakonec druhého nejlepšího
času dosáhla Polka Aleksandra Hornik,
která ztratila na vítězku 1.14 minuty. Pro
stříbrnou medaili v rámci MČR si doběhla Adéla Indráková, která po celou
dobu postupovala tratí stabilně a také
díky chybě Venduly Horčičkové na
šestnácté kontrole získala kov stříbrné
hodnoty. Zmíněná Horčičková naopak
litovala své hrubky, protože od druhého
postu ji dělilo pouhých 12 sekund. I tak
si ale zajistila bronz za třetí místo.
Spokojenost mohla zavládnout i mezi
pořadateli významné „orienťácké“
akce z Oddílu orientačního sportu SK
Prostějov a Klubu orientačního běhu
Konice. „Myslím, že po organizační
stránce jsme měli všechno připravené dobře a odpovídal tomu bezproblémový průběh mistrovství po oba
víkendové dny. Samozřejmě nám
pomohlo krásné počasí i nádherné
prostředí kladeckého areálu a okolní
přírody v zajímavém terénu, tudíž celkové vyznění šampionátu bylo velmi
příznivé,“ radoval se ředitel letošního
MČR Dušan Vystavěl.
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Ze zástupců regionu skončil nejvýš

juniorVystavělosmý
KLADKY, PROSTĚJOV V mistrovských kategoriích si vybojovali
právo startu na „domácím“ mistrovství republiky v orientačním běhu
na klasické trati 2018 v Kladkách jen
tři závodníci z Prostějovska.
Ondřej Vystavěl (Oddíl orientačního
sportu SK Prostějov) skončil v kategorii juniorů na pěkném osmém místě,
v kategorii mladších dorostenek pak
závodily Míša Černochová a Katka
Němečková. Sice doběhly v dolní polovině startovního pole, ale získaly cenné
zkušenosti v tak náročné soutěži.
„S Ondrovým umístěním jsem vcelku spokojen, osmá pozice odpovídá
i jeho postavení v českém žebříčku.
Na domácí půdě chtěl samozřejmě
dosáhnout lepšího výsledku, ale
klasická trať není jeho nejsilnější
disciplína a v nedělním finále udělal několik drobných chyb, které ho
připravily o umístění v elitní šestce,“
zhodnotil pro Večerník Jiří Otrusina,
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hlavní trenér prostějovského oddílu.
„Pro obě děvčata to byl první kontakt s mistrovským závodem a jsem
hlavně ráda, že se jim podařilo na

šampionát kvalifikovat,“ stručně
zhodnotila vystoupení dívek Johana
Otrubová, trenérka oddílu z Plumlova.
(vys, son)

