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Vedoucího
stravovacího
úseku

zjistili jsme

MOSTKOVICE Jak jsme
avizovali bezprostředně
po osudném 22. září, kdy
Mostkovicemi otřásl obrovský výbuch připomínající detonaci, zesnulý hasič doma
opravdu potají vyráběl pyrotechniku, se kterou se obchodovalo! Existoval zde dokonce sklad již vyrobených
petard a dělobuchů.
Večerník v minulých
dnech získal dokumenty, které tuto
skutečnost, byť oficiální složky stále
mlčí, potvrzují...
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Kontaktuje nás:


  

Statutární město Prostějov
vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce:



příspěvkové organizace

Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 (na dobu určitou)
Veškeré informace a požadavky na tuto pracovní pozici naleznete
na internetové adrese: www.prostejov.eu
v rubrice Občan – Magistrát - Volná místa na MMPv

tel.: 582 329 330
12. 11. 2018

Přihlášky je možné podávat do

18102511211

18102511210

18102311205

18102411209

Bližší informace poskytne Mgr. Petr Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

2

rychlý
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Prostějov (mik) – Dlouholetý ředitel
Základní školy Jana Železného na Sídlišti Svobody v Prostějově Jan Krchňavý bude už zítra podle všech předpokladů zvolen novým náměstkem
primátora Prostějova pro školství.
Logickou otázkou tedy je, jaký dopad
to bude mít na jeho pracovní kariéru.
„V případě, že v úterý 30. října budu
skutečně zvolen náměstkem primátora, tím samým dnem skončím v pozici
ředitele základní školy. V tom případě
mě pak bude zastupovat ve funkci
ředitele školy dosavadní zástupkyně
paní Ivana Liznová,“ sdělil Večerníku
Jan Krchňavý. O jak dlouhý zástup
půjde, či snad bude zapotřebí vyhlásit výběrové řízení na post nového
ředitele či ředitelky, není v tuto chvíli
dosud zřejmé.

SUPERMODERNÍ



 !"
Prostějovsko (mik) – Stále chladnější
počasí s obavami vyhlížejí především
houbaři. Podle zjištění Večerníku
nadšenci po celém regionu nosí z lesů
stále plné košíky hub. „Rostou teď především suchohřiby a oproti loňskému
roku trochu méně václavek. Teď trošku
napršelo, takže pokud nezačne mrznout, můžeme se těšit na prodloužení
houbařské sezóny i nadále,“ řekl Večerníku tradiční houbař z Konicka.

PROSTĚJOV Vývoj jde nezadržitelně dopředu, ale
tohle tady opravdu ještě nebylo. Značku zákaz zastavení „vybavenou“ vlastním satelitem bylo možné vidět u nového Kauflandu v Olomoucké ulici.
Že by nové dopravní značky nejen určovaly, jak se
máme chovat na silnicích, ale dokonce zaznamenávaly i informace o hříšnících, kteří se dopouštějí
přestupků, a vysílaly je přímo policistům? Těžko
říct. Přesný účel satelitu na dopravní značce se
nám zjistit nepodařilo.
 
             
    
Foto: Martin Zaoral

Agentura  
A proč ne? Nové vedení magistrátu vymýšlí jednu novinku za druhou a člověk se až nestačí divit, kam nová rada
konšelů v čele s primátorem Francimórem Kopačkou pro ty myšlenky
chodí. Podle nejnovějších informací
Agentury Hóser se například letos nebude náměstí tatíčka Masaryka vůbec
odklízet od sněhu a náledí!
„Hodně jsme o tomto tématu diskutovali a přišli jsme na to, že během
zimy nemáme v Prostějově ani jedno
romantické zákoutí. Všude jen samá

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

VEÈERNÍKU
Martin ZAORAL

 
Prostějov (mik) – Město Prostějov
ve spolupráci s dopravcem FTL zajistilo posílení stávajících spojů městské hromadné dopravy na trase od
hlavního nádraží na Městský hřbitov
v Prostějově. „Posílili jsme jednotlivé
spoje pro návštěvníky městského
hřbitova k uctění Památky zesnulých.
Toto posílení platilo už o minulém
víkendu a bude se týkat i víkendu 3.
a 4. listopadu,“ uvedl Pavel Smetana,
náměstek primátorky pro dopravu.
Kompletní jízdní řády naleznete na
webových stránkách města.

FOTO

     

rr1POEˉMÎrr
Válka je zločin. „Nikdy nevěř tomu, že válka, jakkoliv nutná a ospravedlnitelná, není zločin,“ napsal spisovatel Ernest Hemingway. Jednou z posledních obětí vlekoucí se války v Afghánistánu se stal voják z centra vojenské
kynologie v Chotyni, který spolupracoval s příslušníky prostějovské 601.
skupiny speciálních sil.
rr¼UFSÝrr
Slaboch škůdcem. „Nikdo není tak slabý, aby nemohl škodit,“ napsal římský filozof Seneca. Josef Kachyňa je sice slaboch, ale cíleně vyhledává ještě
slabší, aby jim mohl škodit. Okradl mimo jiné starou paní i muže po dětské
mozkové obrně. Prostějovský soud jej poslal na čtyři roky do vězení.
rr4U˺FEBrr
Arabové včera a dnes. „Dobré vlastnosti nepotlačí nikdy špatné, asi tak
jako cukr přidán do jedu, nebrání jedu, aby byl smrtící,“ praví jedno moudré
arabské přísloví. O tom, že arabská kultura nám má skutečně co nabídnout,
není sporu. Dozvědět se více o aktuální situaci i historickém pozadí života na
Blízkém východě mohli lidé na přednášce v prostějovské knihovně.
rrɥUWSUFLrr
Medová královna. Je známo, že na jednu lžičku medu nachytáte více
much než na dvacet lahví octa… Med se ovšem neobjeví jen tak. Dozvědět se více o životě včel mohly děti díky představení Medová královna, se
kterým do Prostějova přijelo Divadlo Drak z Hradce Králová.
rr1ÃUFLrr
Buď, republiko, zdráva… „Buď, republiko, zdráva a vzkvétej nám, ať
stoupá tvoje sláva až ke hvězdám,“ psávalo se na cedulkách u pamětních
lip. Jedna taková byla u příležitosti oslav 100 let vzniku naší republiky zasazena v biokoridoru Hloučela. Povedenou akci pořádalo Ekocentrum Iris.
rr4PCPUBrr
Posmrtná setkání. To, že někdo zemřel, ještě neznamená, že také odešel.
Setkat se s ním můžete například během Strašidelných prohlídek zámku
v Čechách pod Kosířem. Letos v rámci oblíbené akce byly připraveny i dílničky pro děti.
rr/FEˉMFrr
Sto let naší republiky. „Člověk mnoho vydrží, má-li cíl,“ vyjádřil se Tomáš
Garrigue Masaryk, který stál u zrodu samostatného Československa. Naše
republika se v dobré kondici dožila svých 100. narozenin. Cíle nás Čechů,
Moravanů a Slováků se v průběhu tohoto „divného století“ rapidně měnily.
Bez nich bychom to ovšem zřejmě nevydrželi. Snad se nám nějaké smysluplné cíle bude dařit nacházet i nadále.

       

břečka a bláto. Proto v případě, že
konečně napadne sníh, nebudeme ho
z náměstí vůbec odklízet a necháme
ho tak, jak je,“ uvedl pro Agenturu
Hóser primátor Kopačka. „A co víc,
abychom dosáhli udržení sněhové pokrývky na náměstí, tak od mobilního
kluziště natáhneme roury mrazicího
zařízení až k radnici, aby sníh v centru
Prostějova neroztál. Občané mohou
jistě namítnout, že si rozbijí držku,
ale nikde jinde tak bílý romantický
prostor nenajdete,“ míní Francimór
Kopačka.
Jeho slova podporuje náměstkyně pro
sněhovou nadílku a životní prostředí
Milejdy Sokolka. „Uvidíte všichni, že
nám zasněžené náměstí bude závidět

celá republika. Já dokonce uvažuji
o tom, že by mrazicí zařízení bylo na
náměstí nataženo co nejdéle, třeba až
do května! Proč by sněhová pokrývka nemohla náměstí pokrývat až do
začátku léta? To byste viděli, kolik by
do Prostějova přijelo turistů,“ nechala
se před Agenturou Hóser slyšet Milejdy
Sokolka.
Nový nápad prostějovských konšelů, které ve funkcích už zítra potvrdí
zastupitelé, se však pochopitelně
setkává také s kritikou. „Bydlím na
náměstí a jsem ráda, když v zimě
nesněží. Můžeme tak chodit ven beze
strachu, že si někde nameleme rypák.
A teď jako budeme půl roku brouzdat ve sněhu? Tak to tedy ne,“ čílí se

Gertruda Obludná bydlící kousek
od radnice. Jenže nové složení města
hodlá ve snaze vytvořit romanticky
zasněžené náměstí tatíčka Masaryka zajít ještě dál! „Víme, jak to se
sněhem v posledních letech je. Takže
jsme se rozhodli pro jistotu koupit
pět sněžných děl na výrobu umělého
sněhu. Centrum Prostějova bude za
každou cenu od listopadu do května
bílé a fertig,“ umlčuje všechny kritiky
náměstkyně Milejdy Sokolka.
Za Agenturu Hóser Majkl

Krádež, jakou svět neviděl! Co svět, ale ani majitelé
domu v Jasmínové ulici v Čechovicích si vůbec nevšimli,
že jejich příbytek navštívil
zloděj. Ten se do domu vloupal naprosto nerušeně a bez
jakéhokoliv násilí.

12 000
Nezvaný host si do domu přišel pro něco cenného a zamířil
rovnou do dětského pokoje!
Tam z kasičky ve tvaru prasátka ukradl finanční hotovost ve výši dvanácti tisíc korun, které svému dítěti zřejmě
šetřili rodiče. Policisté tvrdí,
že oznamovatelé jim poskytli
všechny potřebné informace
k tomu, aby byl pachatel dopaden. Tak uvidíme...

  
Vichřici jsme „přežili“. Také nad
Prostějovskem se v noci z úterý na
středu minulého týdne přehnal abnormálně silný vítr. Tentokrát ale
vichřice nenapáchala žádné větší
škody. Podle mluvčí HZS zasahovali
hasiči ve větší míře pouze na Drahansku. Vítr nepoškodil žádný dům,
většinou šlo jen o popadané stromy.
 
Krach oděvní firmy. V době ekonomického růstu je to na pováženou, přesto se takové věci dějí. Kvůli
dluhům na sebe podala insolvenční
návrh prostějovská firma Vespa vyrábějící pánskou konfekci, především
obleky. O práci přijde stovka zaměstnanců, kterým majitel společnosti
navíc dluží mzdy.
  

100

Ve znamení „stovky“ se nesl celý
uplynulý týden. Kulaté výročí
vzniku samostatného Československa se slavilo na nejrůznějších
místech Prostějovska. Přímo ve
městě vznikla nová lipová alej,
lípu svobody sázeli i v Držovicích, Čelechovicích na Hané
a dalších obcích. Kdyby se tak
toho dožil tatíček Masaryk...


KRYŠTOF

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných


rubriky
Večerníku

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

;6;"/"3:(¦-07¦
se narodila 26. dubna 1963 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
/B IMFEBOPV WZIMÃTJMB QSPTUˉKPWTLÃ
policie celostátní pátrání dne 26. října
2018. Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let, měří mezí 165 až 175
centimetry, má střední postavu a černé
rovné vlasy.

Foto: internet

Tato výjimečná kapela je zvyklá koncertovat v obrovských sálech a halách, minulé úterý se však představila
fanouškům v o hodně komornějším
prostředí sálu Městského divadla
v Prostějově. Škoda jen, že na vystoupení skupiny v čele s Richardem Krajčem nebyl vpuštěn Večerník...
 

„Jsem právě v Praze,
hledám si práci!“
Dnes už téměř bývalý náměstek
primátorky Pavel Smetana takto
odpověděl na dotaz Večerníku,
čemu se hodlá věnovat po své
dlouholeté politické kariéře
na magistrátu
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

11/7 °C
Silvie



8/4 °C

Støeda

9/5 °C

Ètvrtek

12/6 °C

Pátek

12/6 °C

Tadeáš
Štěpánka

.*$)"&-"5&-&/4,¦
se narodila 12. prosince 1993 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
/B IMFEBOPV WZIMÃTJMB QSPTUˉKPWTLÃ
policie celostátní pátrání dne 23. října
2018. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
25 do 30 let, měří mezi 165 až 175 centimetry, má hubenou postavu a černé
rovné vlasy.

Felix
Památka zesnulých

Sobota

13/4 °C

Nedìle

12/4 °C

Hubert
Karel
Zdroj: meteocentrum.cz
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SMETANA NA PRACÁK! TADY ŠLO
Michal KADLEC

O ŽIVOT!

PROSTĚJOV Jejich pracovní povinnosti ve funkcích náměstků primátorky končí, už zítra na ustavujícím Zastupitelstvu statutárního města Prostějova budou
zvoleni jejich nástupci. Co ale budu od středy odstupující náměstci
Pavel Smetana, Zdeněk Fišer, Ivana
Hemerková a Jaroslav Šlambor dělat?
Prvně jmenovaný Večerníku na sebe
práskl, že nevylučuje návštěvu pobočky Úřadu práce
v Prostějově!

Pozor, vlak! V Olomoucké nefungovala signalizace

PROSTĚJOV Tohle byste nečekali! Na velmi frekventovaném
přejezdu v Olomoucké ulici v průběhu uplynulého týdne nefungovaly ani závory, ani výstražné signalizační zařízení. Dosvědčuje to
fotografie, která byla zveřejněna
ve facebookové skupině Prostějov
Bez Cenzury.
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Martin ZAORAL
Z fotografie je jasně patrné, že v době,
kdy po přejezdu projíždí nákladní
vlak, nejsou závory spuštěné a zřejmě
ani nefunguje výstražné signalizační
zařízení. Svědectví lidí hovoří o tom,
že k podobným situacím docházelo
i v Kostelci na Hané. Přitom na tratích Prostějov – Dzbel a Prostějov
– Senice na Hané, jichž je přejezd

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 8!
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součástí a které obě vedou přes Kostelec na Hané, od 17. října probíhá
výluka. Dle některých se mělo jednat
o nákladní vlak, který naváží materiál
na probíhající rekonstrukci trati. „Na
trati mimo jiné probíhají práce na ze-

bezpečovacích zařízeních přejezdů,
o situaci tedy víme a máme ji pod
kontrolou,“ reagoval na náš dotaz Marek Illiaš, tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty.
Vyjádření SŽDC čtěte na straně 8!

Odìvní firma Vespa zkrachovala, 102 lidí pøijde o práci
Společnosti zlomily vaz dluhy ve výši 28,6 milionu korun

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

pro Večerník
Martin
ZAORAL

STÁNKY
JSOU

ROZEBRÁNY
PROSTĚJOV Všech čtyřiatřicet
stánků blížícího se Vánočního jarmarku na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově je rozebráno.
Zájem z řad prodejců nejrozmanitějšího druhu zboží dokonce
výrazně převýšil nabídku magistrátu. „Pro letošní vánoční prodej na
náměstí jsme obdrželi čtyřiačtyřicet přihlášek stánkařů, uspokojit
jsme ale mohli pouze čtyřiatřicet
zájemců. Víc stánků totiž nemáme,
deseti žadatelům jsme tedy vyhovět nemohli. Skladbu prodejců
jsme vybírali tak, aby různé nabízené zboží mělo rovnoměrné zastoupení. Nakonec to vyšlo tak, že
u třinácti stánků se budou prodávat alkoholické nápoje rozličných
druhů a zbytek obsadí prodejci
tradičního vánočního zboží nebo
to budou stánky s občerstvením,“
informovala Večerník Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky Prostějova. A závěrem přidala
potěšující zpráva, že na náměstí se
i letos bude nabízet oblíbený trdelník!
(mik)

Insolvenční návrh vedení společnosti Vespa Prostějov podalo 9. října.
Její jednatel Lukáš Vařeka v něm
uvedl, že oděvní firma má celkové
závazky v hodnotě 28,6 milionu korun. Hlavními věřiteli jsou Unicredit Bank, AMF Reece a Bernhardt
Fashion CZ. Naopak pohledávky
společnosti Vespa činí 3,872 milionu korun. Firma podle Vařeky nemá
žádný reálný majetek, který by bylo
možné rychle a bez dopadu na výrobu zpeněžit. „Majetek tvoří zejména technologické vybavení šicí dílny
disponované pro cca 120 zaměstnanců s řadou specializovaných
strojů,“ uvedl Lukáš Vařeka.
Dle jednatele Vespy stojí za koncem firmy požadavky zaměstnanců
na nárůst platů a posilování koruny
vůči euru. „Další spolupráce se stálými odběrateli se ukazovala jako
nevýhodná, protože společnost nebyla schopna nárůst výrobních cen
přenést do ceny svých výrobků,“ hledal důvody krachu firmy Lukáš Vařeka ve zveřejněném insolvenčním

návrhu, který také obsahuje seznam
všech 102 stávajících zaměstnanců.
Ještě před krachem společnosti se její
majitelé snažili hledat nové odběratele či investory. To se však bohužel
nezadařilo. „Po zodpovědném posouzení situace jsme došli k závěru, že
výši závazků již nelze reálně uspokojit.
Proto jsme se rozhodli své podnikání
ukončit,“ uzavřel věcně Lukáš Vařeka.



 

Úřad práce ČR již zaměstnancům
společnosti Vespa Prostějov nabídl pomoc. Vzhledem k velmi nízké
nezaměstnanosti v regionu se dá
předpokládat, že nové uplatnění by
neměli hledat dlouho. „Téměř se
všemi zaměstnanci i vedením firmy
se zástupci ÚP ČR už v minulém
týdnu osobně setkali a zodpověděli
jim veškeré dotazy, které přítomní
kladli, včetně potřebných kontaktů.
Mimo jiné je informovali i o případné možnosti uplatnění mzdových
nároků a volných pracovních místech v regionu i v celé ČR,“ uvedla
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mluvčí ÚP ČR Kateřina Beránková.
Vespa stále vyrábí, dluží však zaměstnancům platy za září a dá se
očekávat, že podobné to bude i za
říjen. „Bylo nám řečeno, že podnik
končí a nemá finance na mzdy. Slíbili
nám, že o dlužné peníze nepřijdeme.
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Tak uvidíme,“ vyjádřila se jedna ze
zaměstnankyň.
Prostějovsko má nejnižší nezaměstnanost v Olomouckém kraji.
V září tam podíl nezaměstnaných
klesl o desetinu procentního bodu
na 2,2 procenta. V celém kraji či-

nila zářijová nezaměstnanost 3,1
procenta. Na Prostějovsku bylo
evidováno 1725 nezaměstnaných.
Zaměstnavatelé jim nabízeli 2264
volných pracovních míst. Z toho
60 jich bylo volných v oboru oděvnictví.

2x foto: Michal Kadlec a Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Stoleté výročí samostatnosti Československa si připomněli ve všech obcích regionu,
na což upozorňujeme na jiných místech dnešního vydání Večerníku. Se zajímavým nápadem přišli
také zástupci Střední odborné školy podnikání a obchodu. Studenti této školy si výročí vzniku republiky připomněli mimo jiné i vytvořením živé vlajky u sochy T. G. Masaryka na hlavním prostějovském
náměstí. A když v neděli odpoledne končící i budoucí představitelé prostějovského magistrátu
vysadili ve Smetanových sadech lípu svobody, nebylo co řešit...
(mik, mls)

1810171184

PROSTĚJOV Krachem OP Prostějov to bohužel neskončilo. Po
oděvním gigantu postihl konec
i další prostějovskou oděvní společnost. Vespa Prostějov byla založena v roce 1994 a ještě před třemi roky se jí velmi solidně dařilo:
ročně utržila zhruba 100 miliónů
korun a v areálu Galy v Krasicích
zaměstnávala 130 lidí. Většinu vyrobených pánských obleků exportovala do zemí EU, a to zejména
do Itálie. Problémy začaly s posilující korunou a vyššími požadavky zaměstnanců na výši platu. Ty
stály i za poklesem produkce a odchodem části pracovníků. Zbylá
stovka se nyní bude hlásit na Úřadu práce ČR, nové zaměstnání by
však zejména šičky měly najít relativně rychle.
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

   Zchátralá Kováříkova

vila se opravuje

6W¾OHVHQHYÊ

HRADČANY-KOBEŘICE Tohle
nebylo nic pro slabé žaludky...
První zářijovou sobotu byl v lesním prostoru u Hradčan-Kobeřic
nalezen člověk oběšený na stromě. Potíž pro vyšetřující policisty spočívala v tom, že tělo bylo
ve značném stádiu rozkladu. Dle
místních se mělo jednat o ukrajinského dělníka.
V případě oběšence v rozkladu byl
zásadní problém určit nebožákovu
identitu. „Byl na něj skutečně hrozný
pohled. Na první pohled nešlo určit,
jestli je to muž, nebo žena... Tomu,
že by to mohl být chlap, napovídalo
pouze to, že měl na sobě montérky,“
prozradil Večerníku s odstupem
času jeden z tamních občanů, který

(  

     A 

v místech, kde byl oběšenec nalezen,
pravidelně venčil psa.
Samozřejmě že v předmětné vesnici
se hojně diskutovalo o tom, o koho
se jednalo. „Prý mělo jít skutečně
o nějakého dělníka z Ukrajiny. Ale
nevím, co je na tom pravdy,“ podotkl
nejmenovaný čtenář.



 

Policie variantu cizího státního
příslušníka ovšem nepotvrdila.
„Totožnost nalezené osoby dosud
zjištěna nebyla,“ reagoval na přímý
dotaz Večerníku František Kořínek, tiskový mluvčí Krajskéh ředitelství Policie Olomouckého kraje.
(mls)

18102411208
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POZOR! NOVÝ VJEZD DO AREÁLU Z KRUHOVÉHO
OBJEZDU NA ULICI KOSTELECKÁ A MARTINÁKOVA

Napsáno
pred

27. 10. 2008

PROSTĚJOV Desítky let chátrala,
teď už se s ní konečně něco děje.
Rodinná vila Josefa Kováříka na
Vojáčkově náměstí sice má na sobě
umístěnou měděnou cedulku,
která kolemjdoucí upozorňuje na
fakt, že jde o kulturní památku,
ve skutečnosti se z ní stal skutečný
STÍN MINULOSTI stojící v samém centru Prostějova...
Nemovitost před více jak rokem získala nového majitele, který okamžitě
předeslal, že by dům rád opravil.
A občané se ptají, podaří se tuto historickou chloubu Prostějova opravit
podobně jako třeba plumlovský hotel
Zlechov?
Výrazné dílo české architektonické
moderny z roku 1912 je dlouhodobě
ve velmi špatném stavu. To by se snad
konečně mohlo změnit. Nemovitost
od léta loňského roku patří družstvu
Kováříkova vila, které se již pustilo do
oprav toho nejnutnějšího a zahájilo
první dílčí rekonstrukci. „Začali jsme
v létě. V současné době se pracuje na
střeše, která byla v havarijním stavu.
Například její krovy byly zcela proh-
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nilé. Práce by měly být hotové do
konce roku. Následně chceme žádat
Olomoucký kraj o dotace na tento
projekt,“ prozradil Večerníku známý
prostějovský podnikatel a předseda
družstva Kováříkova vila Martin Radič
s tím, že další případné opravy budou
souviset s budoucím využitím stavby,
o kterém ještě nebylo rozhodnuto.
Mezi nejznámější prostějovské kulturní
památky patří například prostějovský
Národní dům, dále pak zámek, radnice

či hřbitov. Všechny tyto objekty vlastní
město Prostějov, které se stará o jejich
postupnou obnovu. V soukromých
rukou je naopak také Dům řádových
sester v areálu staré nemocnice, který
je rovněž dlouhodobě v katastrofálním stavu. Jeho majitel se nechal slyšet,
že aktuálně žádá o stavební povolení
a v dohledné době by rád započal s celkovou rekonstrukcí, po které by tam
měl vzniknout domov pro seniory s kapacitou do pětadvaceti bytů.
(mls)
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Teplo dodávané do domácností
Domovní správou Prostějov je příliš drahé. Bytová družstva útočí na
vedení města s tím, že se hodlají
odpojit od centrálního dodavatele
tepla a postavit si vlastní úspornější
kotelny. Prostějovští konšelé však
vyzývají: Lidi vydržte, brzy budeme
teplo dodávat levnější!
„Při jednání valné hromady Domovní správy Prostějov uložila rada
města jednateli této společnosti, aby
začal jednat o pronájmu tepelného
hospodářství v našem městě. Důvod
je jednoznačný, město chce zlevnit
teplo dodávané občanům,“ řekl na
úvod Vlastimil Uchytil, místostarosta Prostějova. „Už delší čas hledáme
cesty, jak občanům snížit náklady

na teplo v bytových domech, kam
ho do dnešní doby dodává Domovní správa. Město v současné době
vlastní celkem čtrnáct bytových
kotelen a dodává teplo do bytových
domů buď v majetku města, nebo
bytových družstev, ale také do škol
a různých dalších školských zařízení.
A jak jistě každý ví, všechny komodity – plyn, elektřina a voda – výrazně v poslední době podražily. A my
v tomto ohledu bohužel nejsme
schopni docílit ceny za teplo, která
by byla zajímavá pro odběratele,“
vysvětlil Uchytil. Náš místostarosta
následně přiznal, že v posledních
měsících tlačí na město všechna bytová družstva ohledně ceny za teplo,
která se dnes pohybuje na úrovní

576 korun za KJ. „Je pravda, že pokud by si dnes někdo postavil vlastní
kotelnu u bytového družstva, cenu
by dokázal snížit až na 490 korun.
A to je velký rozdíl, kterému jako
město neumíme zatím konkurovat,“
přiznal Vlastimil Uchytil.
Zároveň ovšem vyzval všechna bytová družstva v Prostějově, aby byla
trpělivá a nestavěla ve městě zbytečně další kotelny. „Je mi jasné, že
občané budou vždy pochopitelně
hledat levnější variantu. A v tomto
je mohu uklidnit, už brzy budeme
schopni dodávat teplo za mnohem
levnější peníz. Jak už několikrát bylo
zveřejněno, v průmyslové zóně buduje společnost Moravia Energo
paroplynovou elektrárnu. A právě

tato společnost je připravena kapitálově vstoupit do našeho tepelného
hospodářství a propojit celou síť,
pomocí které proudí teplo do našich
domácností. Tím by došlo k výraz-

 

nému zefektivněn celé této činnosti
a tím pochopitelně i ke snížení nákladů a slevě na dodávaném teple,“
uvedl ještě místostarosta Uchytil.

    

Žádná paroplynová elektrárna v Prostějově nevznikla, projekt uvedené společnost totiž zkrachoval na celé čáře. Ovšem i tak tenkrát občané
a hlavně zástupci bytových družstev panikařili, a jak se ukázalo nakonec skutečně velmi zbytečně. Postupem let totiž magistrát začal využívat
jednak elektronickou aukci na dodavatele energií, a před dvěma lety došlo k nainstalování kongeneračních jednotek do kotelen Domovní správy. Tato zařízení dokázala z vyrobeného tepla získat ještě elektrickou
energii, čímž ceny klesaly. Dnes se cena za jeden kilojoule pohybuje na
460 korunách, a jak Večerník nedávno uvedl, v současnosti má Prostějov
nejlevnější teplo v celém Olomouckém kraji. Takže ti, kteří se odhodlali
postavit si vlastní kotelnu, si dnes drbou hlavu...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: Žitná ulice
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168 Provozovatelům
„černého“ hazardu hrozí pokuta až 50 milionů!

  



Ustlal si v kontejneru

 

V ranních hodinách v úterý 23. října
kontaktovali pracovníci firmy svážející odpad okrskáře a upozornili
jej na spícího muže v kontejneru
na papír v Brněnské ulici. Na místo
byla vyslána hlídka, která oznámení „popelářů“ potvrdila. Hlídkou
byl dotyčný probuzen a z nádoby
na odpad vykázán. Pětadvacetiletý
muž bez domova byl upozorněn na
nevhodnost svého počínání. Poté
z místa odešel.

Povedená rodinka!
V nočních hodinách v pátek 19. října
zaznamenala hlídka v ulici Jungmannova v Prostějově agresivní jízdu
osobního vozidla. Po zastavení strážníci zkontaktovali osádku. Místo
řidiče bylo prázdné. Uvnitř se nacházeli dva muži ve věku 17 a 36 let. Jednalo se o rodinné příslušníky a oba
tvrdili, že řídila neznámá osoba, která
z vozidla utekla. Jelikož strážníci měli
vozidlo neustále pod dohledem, jejich tvrzení se nemohlo zakládat na
pravdě. Strážníci pojali podezření, že
auto řídil mladší muž. Toho hlídka
vyzvala k provedení orientační dechové zkoušky a naměřila mu 1,57
promile alkoholu. Starší muž, otec
toho mladšího, byl rovněž pod vlivem alkoholu. U něj byly naměřeny
dvě promile. Pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky byla na místo přivolána
Policie ČR, která si celou záležitost
převzala k dalšímu šetření.

Řidičova skleróza
Ve večerních hodinách v neděli 21.
října bylo přijato oznámení o vozidle, ve kterém řidič ponechal klíče
v zámku dveří. Na místo byla vyslána
hlídka, která vozidlo nalezla. Majitele
se strážníkům podařilo zkontaktovat.
Po jeho příchodu na místo si klíče
převzal a vozidlo si zabezpečil.

Požár na záchodcích
V pondělí 22. října vpodvečer oznámil strážníkům muž doutnající zásobník na ubrousky na veřejných toaletách ve Školní ulici. Uvedl, že věc
nahlásil i na Policii ČR. Po příchodu
k veřejnému WC hlídka událost potvrdila. Do zásobníku byl vhozen nedopalek cigarety, od kterého vzplály
papírové utěrky. Strážníci počáteční
požár uhasili, zásobník byl ale vlivem
tepla poškozen. Kdo požár způsobil,
se na místě zjistit nepodařilo. Jelikož
se jednalo o neznámého pachatele,
byl celý případ předán Policii ČR
k dalšímu šetření.

Poctivci od kosti
Ve čtvrtek 25. října po sedmé hodině
ranní se na služebnu dostavil muž
s tím, že v ulici Sladkovského na stezce pro cyklisty nalezl mobilní telefon.
Strážníci přístroj od muže převzali.
Zanedlouho na mobil volala jeho majitelka. Bylo dohodnuto, že si telefon
může přijít vyzvednout. V ten samý
den se na služebnu dostavil muž s další nalezenou věcí. Ten uvedl, že jeho
jedenáctiletá dcera našla na autobusové zastávce u lázní peněženku s finanční hotovostí 2 457 korun. Muž dále
řekl, že ještě před odevzdáním věci
stačil zkontaktovat na adrese, kterou
nalezl na složence uvnitř peněženky,
rodinného příslušníka, kterému uvedl, že peněženku odevzdá na služebně
městské policie. I v tomto případě se
ztracená věc dostala zpět k majitelce.



OLOMOUCKÝ KRAJ, PROSTĚJOV Příslušníci Celního úřadu pro
Olomoucký kraj provedli v rámci boje proti nelegálnímu hazardu
od července do dnešního dne bezmála čtyřicet kontrol, z nichž
bylo patnáct pozitivních. Odhalili tak osm nelegálních heren, kde
kontrolované osoby provozovaly hazardní hry, k nimž nebyla
udělena příslušná povolení dle zákona o hazardních hrách.

MICHAL KADLEC
„V dalších provozovnách celníci objevili
i jiné nedostatky v provozování hazardních her, například nedodržení minimálního počtu provozovaných herních
pozic, nedodržení provozní doby, umožnění nahlížení do vnitřních částí herního
prostoru, neprovádění řádné identifikace
a evidence návštěvníků herny, neplatná
registrační známka či chybějící informační sdělení, neumožnění současné hry
nejméně u třech stolů živé hry po celou

provozní dobu kasina a další pochybení,“
spočítala odhalené prohřešky provozovatelů hazardu Marie Bortlová, mluvčí
Celního úřadu pro Olomoucký kraj.
Při těchto kontrolách zajistili celníci 43
kusů výherních automatů, takzvaných
kvízomatů, a to různých typů. Nelegální herny objevili také v Prostějově! „Ve
třech případech byla zajištěna i hotovost
pocházející z provozovaného hazardu,
a to ve výši více než 50 tisíc korun. Celníci
odvezli nelegální technická herní zařízení z provozoven v Lipníku nad Bečvou,

Vykradené prasátko!
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Prostějově, Vidnavě, Kojetíně a Jeseníku
do celních skladů. V pátrání po nelegálním hazardu budou olomoučtí celníci
pokračovat i nadále. Zjištěná porušení
zákona o hazardních hrách budou projednána v rámci správního řízení, při
nichž provozovatelům hrozí pokuta až
do výše 50 milionů korun a zabrání či
propadnutí veškerého herního zařízení,
jež k provozování nelegální hry sloužilo,“
dodala Marie Bortlová.

V přesně nezjištěné době v období od 11. do 21. října tohoto
roku vnikl dosud neznámý pachatel nezjištěným způsobem
do rodinného domu v Prostějově Domamyslicích. V dětském
pokoji v prvním patře domu
poté z pokladničky ve tvaru prasátka odcizil finanční hotovost
nejméně 12 000 korun. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody až na
dvě léta.

Vykradl dva domy, zloděj šel Zemřel další samotář

i po zlatu

OLŠANY U PROSTĚJOVA Škodu za několik desítek tisíc korun po
sobě zanechal zatím neznámý pachatel, který vnikl v úterý 23. října odpoledne do dvou rodinných domů
v Olšanech a sousedním Hablově.
Lapka si nakradl vše, co mu přišlo
pod ruku, včetně zlatých šperků.
„Do obou nemovitostí vnikl stejným
způsobem, a to rozbitím balkónových
dveří v přízemí za pomoci kamene.
V Olšanech prohledal celý dům a odcizil z něj sportovní hodinky, sportovní nůž, zlaté šperky, finanční hotovost
a stravenky v celkové hodnotě necelých 50 tisíc korun. Další škodu ve výši

4 500 korun způsobil na poškození
dveří. Ve stejné době vnikl i do rodinného domu v sousední malé obci.
I tam prohledal celý dům a nalezl hodinky, sluneční brýle, parfém, pánské
značkové oblečení a obuv, zlaté šperky
a finanční hotovost, které si přivlastnil.
Cena odcizených věcí byla vyčíslena
na necelých 126 tisíc korun a na poškozených francouzských dveřích byla
škoda odhadnuta na 27 tisíc korun,“
uvedla Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR,
Olomouc. „V souvislosti s oběma vykradenými domy jsme zahájili úkony
trestního řízení pro trestné činy krádeže, porušování domovní svobody
a poškození cizí věci s pětiletou trestní
sazbou odnětí svobody,“ doplnila Miluše Zajícová.
(mik)

PROSTĚJOV Narodil se 17. května
1965. Kdy však zemřel, to není zatím
známo. Soud pátrá po okolnostech
úmrtí Pavla H., jehož tělo bylo nalezeno letos o prázdninách v jednom z bytů na prostějovském
sídlišti Hloučela.
Pavel H. byl nalezen 28. července ve
svém bytě, který se nacházel v osmém
patře panelového domu na adrese Antonína Slavíčka. Hasiči se do bytu dostali přes balkonové dveře. V bytě bylo objeveno tělo mrtvého muže ve značném
stadiu rozkladu. Následně bylo zjištěno,
že dveře do bytu byly zevnitř uzamčeny,
přičemž klíč byl zcela zasunut v zámku.
Z bytu nic nezmizelo, byly tam objeveny i peníze. Přivolaný lékař konstatoval smrt bez zjevných známek cizího
zavinění. Celou záležitostí se zabývala

O datu
hodne
smrti roz

soud

Policie ČR. „Prostějovský soud vyzývá
každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze
zjistit datum smrti tohoto muže, nebo
zná okolnosti, které by k takovému zjištění moly vést, aby o nich podal do 19.
listopadu zprávu soudu. Po tomto termínu soud vydá rozhodnutí, ve kterém
určí den jeho smrti,“ uvedla soudkyně
Adéla Pluskalová.
(mls)

Na zloděje si policisté počíhali i se psem
VÝŠOVICE Akce jako z filmu!
Všechny policejní složky, jak uniformovaná, tak neuniformovaná, včetně policejního psovoda se psem, se
podílely na zadržení a následném
obvinění pachatele, který měl políčeno na automobilové centrum ve
Výšovicích.
„Do automyčky se poprvé vloupal koncem září, kde se za pomoci

přineseného nářadí dostal do buňky, kde ze zásobníků ukradl mince
a z měničky bankovek vytrhl a odcizil zásobník na mince včetně finanční hotovosti. Na stejné místo se vypravil i ve středu 24. října a stejným
způsobem se dostal opětovně do
buňky, ze které odcizil jako v předchozím případě mince ze zásobníků
a z měničky vytrhl a vzal s sebou zá-

sobník s penězi. Daleko ale nedošel,
jeho jednání mu zhatili policisté,
kteří přijeli na místo,“ uvedla Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci.
„Zloděj se před policisty skrýval, ale
to mu nepomohlo a v blízkosti automyčky byl nalezen, zadržen a převezen na policejní služebnu. Celková
škoda, kterou odcizením způsobil,

byla stanovena na 27 750 korun. Na
poškození pak způsobil předběžně
škodu daleko vyšší a to 58 tisíc korun. O den později mu bylo sděleno
obvinění z trestných činů krádeže
a poškození cizí věci s dvouletou
trestní sazbou odnětí svobody. Po
provedených úkonech byl propuštěn na svobodu,“ dodala Miluše Zajícová.
(mik)

 

OKRADL DŮCHODKYNI I MUŽE PO DĚTSKÉ OBRNĚ

PROSTĚJOV Tohle byste do
něj asi nikdy neřekli! Svobodný
a bezdětný Josef Kachyňa (47)
umí udělat dokonalé „psí oči“,
a když to na něj přijde, tak se bez
problémů i rozpláče. Stačí ovšem
málo a je schopný okrást důchodkyni sedící na lavičce či nemajetného invalidního důchodce, který mu poskytl střechu nad
hlavou. Po opakovaných krádežích byl Josef Kachyňa prostějovským soudem v úterý poslán na
čtyři roky do vězení.
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Bezdomovec Josef Kachyňa na první
pohled působí jako relativně slušný
člověk, kterého potkalo v životě neštěstí. Stačí však, aby se trochu napil, či pocítil třeba i smyšlenou křivdu, a dokáže
své chování velmi rychle změnit. Pod
vlivem alkoholu okradl starší ženu,
která seděla na lavičce u prostějovského nádraží naproti lékárny Karlov.
„Čekala jsem na dceru, která si sháněla práci. Pán přišel ke mně tiše zezadu
a snažil se mi vytrhnout kabelku, kte-

Bezdomovec Josef Kachyňa (47) si cíleně vybírá slabší oběti

rou jsem měla omotanou kolem ruky.
I po útoku jsem ji držela pevně, ale on
měl velkou sílu, takže ucha praskla a on
s ní začal utíkat. Vzala jsem tedy kolo
a začala ho pronásledovat. Trvalo to asi
patnáct minut a stále jsem se ho držela a říkala mu, ať mi kabelku vrátí. On
mě však pouze posílal domů. Během
té doby jsem potkala dva mladé muže,
které jsem poprosila, aby zavolali policisty, protože já měla mobil v ukradené
kabelce. Ten první nijak nereagoval,
ale ten druhý policisty skutečně přivolal a nějaký čas sledoval obžalovaného
spolu se mnou. Netrvalo pak již dlouho a dorazili policisté a muže zatkli.
Obžalovaný mi sice zničil tašku, ale já
mu odpouštím. Přála bych mu, aby si
našel práci a byl schopný si vydělat peníze normálním způsobem,“ vypověděla pětašedesátiletá sympatická žena.

1HVW\GČOVHXNUiVW
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Navzdory svému dopadení ovšem Josef Kachyňa pokračoval v krádežích dál.
„Potkal jsem ho koncem září v Prostějově u Alberta poblíž nádraží. Vypadal
slušně a prosil mě o peníze, dokonce
se i rozbrečel. Bylo mi ho líto, tak jsem
mu dal dvacet korun a vzal ho s sebou
do Prostějoviček, kde žiju v domě s kamarádem, o kterého se starám už zhru-

ba pětadvacet let, jelikož je po dětské
mozkové obrně. Kromě toho pracuji
jako uklízeč. Byli jsme domluvení, že
spolu s obžalovaným budeme chodit
sbírat brambory, abychom si vydělali, a kromě toho nám bude pomáhat
s úklidem. Dlouho nám to ovšem nevydrželo. Asi čtvrtý den jsem se probudil a pan Kachyňa byl pryč. Spolu
s ním z kapsy bundy zmizelo také šest
tisíc, které měl kamarád odložené na
nákup nového elektrického vozíku,“
popsal jeden ze svědků.
7UHVW
QHSĜLMDO

Obžalovaný ani jednu z krádeží nepopíral, pouze se ohradil proti tomu, že
by při loupeži ve Svatoplukově ulici
užil násilí. Svůj kvapný odchod z Prostějoviček spojený s krádeží šesti tisíc
korun pak vysvětloval hádkou, k níž
mělo dojít o den dříve. „Já jim pomáhal a oni se na mě dívali jako na nějaký
póvl,“ snažil se Kachyňa hledat omluvu pro své neomluvitelné chování.
Senát prostějovského soudu pro jeho
výmluvy neměl pochopení a poslal
ho na čtyři roky do vězení. „Obhajoba
obžalovaného, že při krádeži ve Svatoplukově ulici nevyvinul větší sílu,
byla jednoznačně vyvrácena výpovědí
poškozené. Co se týče okolností jeho

 

Odnesl si kabelku
V úterý 23. října v odpoledních hodinách využil neznámý
pachatel příležitosti, která se
mu nabídla v ulici Vrahovická v Prostějově. U jednoho
z domů rozbil okno na předních dveřích dodávkového vozidla a ukradl z něho pánskou
kabelku, která byla položená
na sedačce spolujezdce. Poškozený v ní měl osobní doklady,
finanční hotovost, bankovní
kartu a další osobní věci. Na odcizených věcech si poškozený
škodu vyčíslil na 3 500 korun
a na poškození vozidla 2 300
korun. Případ policie šetří pro
trestný čin krádeže s trestní sazbou dvou let.

Příležitost pro zloděje
V podvečerních hodinách ve
středu 24. října využil neznámý pachatel příležitosti spočívající v tom, že v ulici Cyrila
Boudy v Prostějově spatřil za
oknem vozidla Škoda Octavia
na zadním sedadle odloženou
dámskou kabelku. Ač byla kabelka v zamčeném vozidle, pro
pachatele to nebyla překážka.
Poškodil zámek předních dveří, dostal se dovnitř a kabelku
si vzal. Poškozená v ní měla
osobní doklady, platební kartu,
finanční hotovost 3 500 korun
a dioptrické brýle. Na odcizených věcech byla škoda vyčíslena na 11 300 korun. Na vozidle
prozatím vyčíslena nebyla. Případ šetří policisté pro trestné
činy krádeže a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku.

Škodná na staveništi
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odchodu z domu v Prostějovičkách, ty
určitě neomlouvají fakt, že ukradl šest
tisíc korun člověku, který peníze potřeboval na nákup elektrického vozíku.
Když k tomu připočteme předchozí
krádeže, za které byl již v minulosti odsouzen k obecně prospěšným pracím,
které však dosud nevykonal, je jasné,
že jiný než nepodmíněný trest v tomto
případě už nepřipadá v úvahu,“ vyjádřila se soudkyně Ivona Otrubová s tím,
že trest má zejména zabránit tomu, aby
obžalovaný v krádežích pokračoval.
Josef Kachyňa se s ním však nehodlal
smířit a na místě se odvolal. Rozsudek
tak dosud není pravomocný.

Pravděpodobně v nočních hodinách ze středy na čtvrtek 25.
října vnikl neznámý pachatel
do dvou stavebních buněk na
staveništi v ulici Josefa Lady
v Prostějově. Aby se dostal
dovnitř, musel překonat kovový plot a rozbít okna. Zázemí
stavařů pak prohledal a ukradl
notebook, dvě vrtačky a okružní pilu. Stavební společnosti
způsobil na odcizených věcech
škodu 60 000 korun. Na poškození nebyla škoda prozatím
stanovena. Událost vyšetřuje
policie pro trestný čin krádeže.
Pokud se podaří pachatele vypátrat, u soudu mu hrozí až dva
roky kriminálu.

Damian DŽUDŽA
23. 10. 2018 49 cm 3,10 kg
Hradčany

mohlo bojovat hned několik týmů.
U mladších žáků se z vítězství nakonec radovalo družstvo Krasice
B, na stříbrném stupínku o 5 bodů
za nimi skončily Soběsuky A a na
bronzové příčce Krasice A. V kategorii starších první místo obsadil
tým z Krasic, o tři body méně získalo družstvo Bousín A, které druhé
místo obhájilo o jediný bod před
týmem Lešany A.
Poslední částí letošního ročníku
bylo závěrečné vyhlášení, které
proběhlo v neděli 21. října v kulturním domě v Žárovicích. Oceněno bylo celkem 23 družstev
mladých hasičů. Rozdalo se celkem
185 kusů medailí, 6 pohárů, 2 putovní poháry a skleněná plaketka

pro nejlepší závod, kterou vyhrála
soutěž v Soběsukách. Fotogalerii
i videogalerii naleznete na webových stránkách www.odlprostejov.
cz nebo na Facebooku ODL Prostějov.
„Nezbývá než poděkovat všem
zúčastněným týmům, vedoucím
mládeže a členům rady ODL, bez
kterých by se tento premiérový ročník dětské ligy neuskutečnil. My se
těšíme zase na příští rok u druhého
ročníku, u kterého se budeme snažit vychytat všechny mouchy z letošní premiéry. Doufáme, že se do
ligy zapojí ještě více družstev než
v právě skončené sezóně,“ uzavřela
za organizátory Karolína Burešová.
(mls)

Večerník se v pátek dopoledne jel na Základní školu Jana Železného na Sídlišti
Svobody podívat. Zajímalo nás, jakým
způsobem prožívají děti historii našeho
národa a co jim vůbec říká stoleté výročí
samostatného Československa. „Naši
žáci se společně se svými učiteli připravovali na oslavy 100. výročí samostatné
republiky celý uplynulý měsíc. Vznikly
různorodé projekty, a to jak na počítačích, ve výtvarné výchově, tak se výročím
žáci zabývali snad ve všech předmětech,
co se vyučují. Navíc, jak můžete vidět,
děti si samy vyrobily trikolóry, které teď
všechny hrdě nosí a chlubí se jimi. Veškeré práce, které vytvořily, nyní vystavují
ve třídách. A vrcholem dnešní akce bude
skládání takzvaně živé vlajky v naší velké
tělocvičně. Několik desítek dětí oblečených do modrých, bílých a červených triček vytvoří státní vlajku,“ řekl Večerníku
Jan Krchňavý, ředitel ZŠ Jana Železného
v Prostějově. „Naše děti výročím vzniku
republiky opravdu žijí a jsem rád, že historie našeho státu zaujala i ty nejmenší.
Navíc děti vysadí výroční lípu na zahrádce naší mateřské školy,“ připomněl ještě
Jan Krchňavý.
Večerník měl také možnost navštívit děti
ve třídě 5. A, které zrovna skládaly sním-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Krásný páteční den ve
znamení oslav 100. výročí samostatnosti Československa prožily děti
na Základní škole Jana Železného
v Prostějově. Vedení školy ve spolupráci celého pedagogického sboru a pochopitelně i dětí připravilo
v rámci oslav fantastický program, jehož součástí byly například originální výtvarné práce i skládání živé státní vlajky ve velké školní tělocvičně.

ky prvního československého prezidenta
T. G. Masaryka. „Moji žáci výročí našeho
státu určitě prožívají a hodně záleží na
tom, jak je motivujete. A přiznám se, že
z mé třídy jsem v tomto ohledu přímo
nadšená, protože děti baví snad úplně
všechno, co se týká historie naší země.
Vytvořily spoustu nádherných výtvarných prací, výročí země jsme zapracovali
i do geometrie, občanské nauky a dalších
předmětů,“ sdělila Večerníku třídní učitelka Judita Farkašová.
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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.

"

Vrcholem pátečních oslav 100. výročí samostatnosti Československa
na Základní škole Jana Železného
bylo skládání státní vlajky. Desítky
děti v tričkách barev naší trikolóry
se u akce hodně bavily a pedagogům
dalo poměrně hodně práce chlapce
i děvčata usadit tak, aby vlajka nakonec zdárně vznikla. A nejen to, školou se v tu chvíli rozléhala oblíbená
písnička T. G. Masaryka Ach synku,
synku...
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Foto: Michal Kadlec

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE
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BYLI JSME
U TOHO

ŽIVÁ VLAJKA V TĚLOCVIČNĚ!

  !

PROSTĚJOVSKO Mladí hasiči mají za sebou první ročník
Okresní ligy v požárním útoku.
Premiérový ročník Okresní dětské ligy je definitivně u konce.
V průběhu čtyř měsíců a celkem
deseti závodů družstva dobrovolných hasičů z celého prostějovského okresu zápolila o co nejlepší umístění v této nově vzniklé
soutěži. A bojovalo jich opravdu
hodně a velmi statečně. Alespoň
jednoho závodu se zúčastnilo
dohromady 29 družstev žáků (13
mladších a 16 starších).
A jak vlastně celá liga dopadla? Až
do posledního kola to bylo nesmírně vyrovnané a dramatické. O celkové prvenství v obou kategoriích
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V kategoriích mladších i starších žáků byly nejlepší Krasice
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Kryštof POLÁŠEK
21. 10. 2018 51 cm 3,50 kg
Prostějov

MLADÍ HASIČI ÚTOČILI V OKRESNÍ LIZE

Alena ZAVADILOVÁ
24. 10. 2018 50 cm 3,40 kg
Držovice

miminka@vecernikpv.cz.

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:

Pondělí 29. ríjna 2018
www.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!

Vítejte na svìtì

milujeme vecerník


BLAHOPØEJEME!!!

děti, pejsci

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!
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„Alkohol u obou řidiček policisté na
místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření,“ dodal František Kořínek.
(mik)
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zranění dalších osob nedošlo,“ uvedl
ke srážce František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun.

PROSTĚJOV Potvrzeno! Žádnou
oficiální stížnost na průběh komunálních voleb v Prostějově soudy
řešit nemusí, tudíž vedení prostějovského magistrátu už během
uplynulého týdne potvrdilo termín
ustavujícího zasedání Zastupitelstva statutárního města Prostějova
na úterý 30. října. Nový primátor,
jeho náměstci a rada města tak budou zvoleni již zítra!
„Zahájení ustavujícího zastupitelstva
jsem určila na deset hodin dopoledne,“
sdělila Večerníku dosavadní primátorka města Alena Rašková s tím, že je pochopitelně veřejnosti přístupné i toto
slavnostní jednání v obřadní síni radnice, navíc ho opět bude vysílat živě přenos na webových stránkách magistrátu.
Program ustavujícího zastupitelstva
je poměrně rozsáhlý. „Po slavnost-

ním zahájení přijde na řadu složení
slibu nových členů zastupitelstva.
Poté se zvolí nová volební komise
a proběhne schvalovací proces stanovení počtu členů rady města a uvolněných členů zastupitelstva. Následovat pak bude volba primátora,
náměstků a dalších členů rady města.
Po diskusi o odměnách zastupitelům
se bude hlasovat o zřízení finančního
výboru a kontrolního výboru, včetně
volby předsedů a členů těchto výborů. Vzápětí se také bude diskutovat
o rozpočtu města na rok 2019,“ popsala Večerníku primátorka Alena
Rašková. Jak se předpokládá, právě ji
už v úterý vystřídá ve vedoucí funkci
František Jura (ANO).
Podrobné reportáže z úterního jednání ustavujícího zastupitelstva přinese
Večerník v příštím čísle.
(mik)

Budovu těsně přiléhající ke dvornímu
traktu radnice čeká kompletní obnova. „Na základě doporučení komise
pro posouzení a hodnocení nabídek
o výběru dodavatele v zadávacím řízení
a jako dodavatele této veřejné zakázky
jsme vybrali společnost Jamastav ze
Hvozdu. Její nabídka nejlépe naplnila

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Masivní dům těsně
sousedící s magistrátní budovou
se dočká rapidní změny. Město do
chátrající nemovitosti hodlá nalít
přes třináct milionů korun v rámci
rozsáhlé rekonstrukce. Stavební
firma vybraná v konkurzu se má
pustit do díla už v lednu příštího
roku a ještě do letních prázdnin tak
získá dům v Knihařské ulici číslo
18 zcela nový kabát a inovované
vnitřní prostory. Ty mají v budoucnu sloužit úředníkům magistrátu.

hodnoticí kritéria a byla vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější,“
prozradil k výběrovému řízení na dodavatele rekonstrukce Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova.
V domě v Knihařské ulici bydlelo
ještě nedávno také několik rodin,
takže otázka Večerníku logicky
směřovala na to, co se s nájemníky stalo? „Rodiny byly po dohodě
vystěhovány a bylo jim zajištěno
jiné odpovídající bydlení,“ prozradila prostějovská primátorka Alena
Rašková (ČSSD). „K tomuto kroku
jsme se rozhodli již před časem s tím,
že tuto nemovitost magistrát využije
pro svoje potřeby, zejména pro odbor
majetku města. Někteří úředníci tohoto odboru se v současnosti tísní po
dvou až po třech v malých kancelářích
a přitom některá jednání s klienty
vyžadují maximální diskrétnost, což

současné podmínky nezaručují. Do
zrekonstruovaných prostor se úředníci
budou moci přestěhovat už během
letních prázdnin příštího roku,“ přidal
na vysvětlenou Jiří Pospíšil (PéVéčko),
náměstek primátorky Statutárního
města Prostějova.
Jak z dalšího vyjádření radních vyplynulo,
po adaptaci budou v domě v Knihařské
ulici číslo 18 kromě nových kanceláří
vybudovány zasedací místnost, sociální
zařízení a kuchyňky, skladovací prostory, výtah zajišťující bezbariérový provoz a kotelna umístěná v půdním prostoru. „Provedena bude také rekonstrukce
oken, která vylepší jejich tepelně technické vlastnosti a bude odpovídat také
požadavkům útvaru památkové péče.
Dále jsou v plánu oprava fasády a výměna
střešního pláště, vyměněnou projdou
i klempířské a zámečnické prvky. Veškeré
úpravy budou odpovídat požadavkům
příslušného útvaru památkové péče,“

nastínil harmonogram prací první
náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím,
že tato investiční akce bude financována
výhradně z rozpočtu města Prostějova.

Celková předpokládaná
hodnota veřejné zakázky je
12 700 000
korun bez DPH.
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PROSTĚJOV Dvě ženy se předminulou neděli dostaly do kolize na
rondelu v Krasické ulici v Prostějově. Ta starší za volantem osobního
vozidla zřejmě přehlédla již rondelem projíždějící mladinkou motocyklistku. Došlo ke srážce, při které
sedmnáctiletá slečna na motorce
utrpěla zranění.
„V neděli 21. října ve 13.40 hodin došlo v okružní křižovatce ulic Okružní
a Krasické v Prostějově k dopravní
nehodě osobního automobilu Hyundai a motocyklu Yamaha. Sedmatřicetiletá řidička automobilu do křižovatky z ulice Okružní vjela v době,
kdy po ní od ulice Krasické jela sedmnáctiletá motocyklistka. Došlo ke
střetu přední části automobilu s bokem motocyklu. Následkem toho
motocyklistka upadla na komunikaci, přičemž si způsobila zranění. Ke

ZVOLEN
SRAŽENA
NA RONDELU
už zítra!
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Mladinká motorkářka Nový primátor

Pondělí 29. října 2018
www.vecernikpv.cz

Diskusi ohledně momentálního zisku Kina
Metro 70 ve výši dvou milionů korun, za což
mohou hlavně zvýšené tržby, začal nezařazený
zastupitel František Filouš. „Organizační změna byla odůvodněna tím, že se provoz nově
vzniklé organizace zefektivní a bude ekonomicky rentabilní. Podle výsledovky skutečně
rentabilní je, protože je v ní evidován zisk.
Pokud to interpretuji dobře, zisk je ovšem
tvořen tím, že jsou zde výnosy z transferu ve

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Ve chvíli, kdy se na posledním
jednání Zastupitelstva statutárního města
Prostějova ve „starém“ složení, které se konalo v pondělí 27. září, probíraly výsledky
plnění rozpočtu města za rok 2018, „zadrhli“ se komunální politici u hospodaření Kina
Metro 70 v Prostějově. Jak známo, to je od 1.
ledna 2017 samostatnou příspěvkovou organizací s novou ředitelkou Barborou Prágerovou. Jak ale bylo vidět, novinka, která se
parádně osvědčila, zůstává stále trnem v oku
některým opozičním zastupitelům...

výši tří milionů korun. A to není nic jiného
než dotace, kterou do Kina Metro 70 nasype
město Prostějov. Zajímalo by mě tedy, kolik
peněz město přispívalo kinu v době, kdy bylo
pod Duhou, a jakými částkami ho dotuje dnes.
Podle mého názoru se neděje nic jiného, než
že město kryje ztrátu kina,“ uvedl František Filouš, přičemž žádal okamžitou reakci od kompetentních osob. „Zlí jazykové tvrdí, že dříve
se Metro dotovalo pouze poloviční částkou
ze současných tří milionů korun,“ dodal ještě
uštěpačně Filouš, který už v letošních komunálních volbách nekandidoval. Možná i proto,
že již má úřednický post a to na Krajském úřadu Zlínského kraje.
Jak si Večerník všiml, v době krátkých přestávek se tento nezařazený zastupitel chodil
na chodbu radit s mladým aktivistou Jakubem Čechem, synem bývalého vedoucího
Kina Metro 70 Ivana Čecha. Ten musel kino
opustit poté, co se nemohl zúčastnit výběrového řízení na jeho ředitele kvůli svému
nedostatečnému vzdělání. Neplatnost jeho
výpovědi nyní prověřuje soud.

V dalším průběhu jednání pak bylo zastupitelům promítnuto video, na kterém byly
zachyceny nové investice do Kina Metro 70
a rovněž škody, které zde zanechal bývalý vedoucí tohoto zařízení Ivan Čech. A náprava
této újmy a hrubého nepořádku také něco stála. Proto ty úvodní zvýšené dotace magistrátu.
„Porovnáváte finanční situaci Kina Metro 70
z roku 2016 se současností. To ale srovnáváte
nesrovnatelné,“ podotkla Ivana Hemerková
(PéVéčko), končící náměstkyně primátorky
Statutárního města Prostějova. „Kino má
dnes skutečně vyšší výnosy, protože nové vedení tvoří daleko více nových herních profilů,
razantně se zvýšila návštěvnost, a tím i tržby
zhruba o dva miliony korun. Tvrzení, je ve
ztrátě, není v žádném případě pravda! Hlavním důvodem zřízení příspěvkové organizace
pro nás bylo zatraktivnění kinematografických
a doplňkových služeb pro občany tohoto města. A to se v tisíci procentech stalo,“ oponovala
náměstkyně kritice. „Je pravdou, že příspěvek
města Kinu Metro 70 v letošním roce činil zhruba tři miliony korun, což bylo zhruba dvakrát

tolik co v předešlém roce. Toto zvýšení bylo ale
zapříčiněno většími investicemi do rekonstrukcí vnitřního vybavení kina, do odstranění závad
po minulém vedení a rovněž do zkvalitnění
zázemí i služeb pro návštěvníky. Tyto změny se
osvědčily, lidé si pochvalují služby i daleko větší
komfort. A zvýšené tržby kina jsou pro nás jednoznačným důkazem, že jdeme správnou cestou,“ uvedla Ivana Hemerková.
Následné promítnutí videozáznamu z Kina
Metro 70 ukázalo zastupitelům změny, kterých v něm bylo dosaženo. A nebylo jich
málo. Zvýšené náklady na modernizaci pak
přinesly i daleko větší tržby.
Už po jednání zastupitelstva se Večerník zeptal
náměstkyně primátorky, zda existují přesné
propočty dotací města do Kina Metro 70 za
poslední tři roky, tržby a další výnosy za stejné období a další podrobné údaje. „Právě tyto
dokumenty zpracováváme, abychom zastupitelům i celé veřejnosti přinesli konkrétní a přesná
čísla. Jakmile vše budu mít k dispozici, poskytnu Večerníku exkluzivní rozhovor,“ přislíbila
Ivana Hemerková.
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Vyšší investice přinesly i vyšší tržby
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PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerníku jsme informovali o kuriózní nehodě, kdy se v Plumlovské
ulici zranila v brzdícím autobusu
maminka s kočárkem.
Nyní po dalším týdnu vyšetřování policisté hledají svědky celé události. „Ve
čtvrtek 18. října ve 13.15 hodin jel linkový autobus Plumlovskou ulicí v Prostějově. Devětadvacetiletá cestující se nahnula
nad kočárkem se svým dítětem a v době
brzdění upadla a zranila se, “ zopakovala
popis nehody Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR, Olomouc. „Nyní se v souvislosti
s touto nehodou obracíme především
na cestující, kteří jeli v uvedenou dobu
autobusem a byli svědky celé události,
a stejně tak se obracíme i na svědky, kteří mohli brzdící autobus vidět, aby nás
kontaktovali na dopravním inspektorátu
na telefonním čísle 974 781 251 nebo
735 788 541, případně na lince 158,
a pomohli nám svojí výpovědí k řádnému objasněním dopravní nehody,“ vyzývá veřejnost Miluše Zajícová.
(mik)

CESTUJÍCÍ

HLEDAJÍ SE

máme stabilního poskytovatele této
dopravy, tak nemusíme řešit problémy,
se kterými se potýkají jiná města. A to
je velké plus pro občany Prostějova,“
míní Smetana. I počet autobusových
linek v Prostějově je dostačující. „Nevím, jaký bude mít názor můj nástupce
ve funkci náměstka pro dopravu, ale
mohu říci, že v současné době není
třeba dělat žádné zásahy do systému
městské hromadné dopravy, tedy není
třeba ani rozšiřovat počet linek,“ uzavírá
Pavel Smetana.
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lečnosti FTL, jejichž rozdíl mezi nimi
a vybraným jízdným musíme hradit,“
konstatovala končící primátorka Statutárního města Prostějov Alena Rašková
(ČSSD). „Vláda této země se k něčemu
rozhodla, a my to musíme platit,“ dodal
trochu ironicky náměstek Jiří Pospíšil
(PéVéčko).
Večerník ale zajímalo, proč musí
město hradit větší kompenzaci kvůli zvýšeným mzdám řidičů, když by
právě tato záležitost měla jít na vrub
Olomouckého kraje? „Kraj tuto kompenzaci poskytuje pro příměstskou
dopravu v rámci celého Olomouckého
kraje. My jsme ale ze zákona povinni
platit prokazatelnou ztrátu v městské
hromadné dopravě. Řidiči s vyššími
mzdami přece jezdí pro prostějovské
občany,“ objasnila Rašková.
Podle Pavla Smetany (ČSSD), který
pro nové volební období opustí post
náměstka primátorky Prostějova pro
dopravu, funguje MHD bez výhrad
magistrátu. „Nezaznamenali jsme
žádný větší problém. Díky tomu, že

I  "     &       "      ('
HJ   ((+   - 4 4  &  &   '+  

    

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

,'"!+3"'1"+ 

<F>@KG<OÁ
?JFJI>@MJFP

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

-û"!-)1+)"3+í'&

detail. Právě ten mnohdy dokáže pozvednout nebo naopak hluboce ponížit
vnímání historického prostředí jako
výtvarného a estetického celku, který
má i nezanedbatelné emocionální, výchovné a vzdělávací poselství,“ prohlásil Marek Perůtka, vedoucí oddělení
památkové péče Odboru územního
plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějov. Při tvorbě zmíněných zásad se podle něj přihlíželo
k analogickým opatřením městských
rad a památkových odborů v jiných
městech České republiky a částečně
byly v přiměřené míře aplikovány na
specifické podmínky města Prostějova. „Ve vztahu k provozovatelům předzahrádek proběhla už v dubnu 2018
rozsáhlá osobní informační kampaň
před zahájením letošní letní sezóny,
a to právě v souvislosti s vystavováním
závazných stanovisek pro toto období. Kromě toho byli obesláni všichni
provozovatelé předzahrádek na území
městské památkové zóny s výzvou, aby

se k předloženému návrhu zásad sami
vyjádřili, pokud mají jakékoli námitky
nebo pochybnosti. Do dnešního dne
se z provozovatelů předzahrádek nikdo k materiálu nevyjádřil. Lze tak mít
prokazatelně za to, že všichni provozovatelé předzahrádek jsou s materiálem
bez rozdílu srozuměni,“ doplnil Marek
Perůtka.
Rok 2019 bude tedy považován za
„testovací“ s možností udělovat jednotlivým provozovatelům v oprávněných
případech výjimky na dříve pořízené
vybavení. Nikdo tak nebude bezdůvodně nucen k hrazení mimořádných
nákladů. Se striktním uplatňováním
stanovených pravidel se počítá od 1.
ledna 2020. „Tato pravidla bereme jako
ochranu památkových hodnot historicky cenného území a kultivování veřejného prostoru. Dle našeho mínění
je tento přístup zásadový z hlediska poskytování rovných příležitostí podnikajícím subjektům,“ uzavřel první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. (mik)

PROSTĚJOV Jak Večerník již krátce informoval v minulém vydání, v pátek 19. října proběhla za účasti více než
25 zaměstnanců a členů managementu společnosti Toray
Textiles Central Europe výsadba celkem 15 vzrostlých lip
evropských podél komunikace v ulici Josefa Lady. V prostoru před prostějovskou nemocnicí svou účastí akci
podpořili i představitelé města v čele s dosavadní primátorkou Alenou Raškovou. A že jí to s rýčem slušelo!
Alena Rašková spolu s generálním ředitelem TTCE Masayuki
Hiratou jeden ze stromů i slavnostně zasadila. „Na myšlenku
přispět k připomenutí 100. výročí založení ČSR vysazením
stromořadí přivedla firmu TORAY společnost ENVIPOR
poskytující poradenství v oblasti ekologie a propagující projekt Alejí republiky i v dalších místech naší země. Již na počátku
letošního roku byla ve spolupráci s Odborem správy a údržby
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při povolování akce stáhnout žádost
o územní rozhodnutí ze stavebního
úřadu a následně požádat o společné územní rozhodnutí a stavební
povolení odbor dopravy,“ vysvětlil
první náměstek primátorky Zdeněk
Fišer s tím, že k nové žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební
povolení je třeba aktualizovat a přepracovat zmíněnou projektovou dokumentaci. „Předpokládaný termín
realizace je květen příštího roku,“
doplnil na otázku Večerníku Zdeněk
Fišer.
(mik)

majetku města Magistrátu města Prostějova vybrána vhodná
lokalita, kde nově vysazené lípy budou plynule navazovat na
již rostoucí stromy podél takzvané severní obslužné komunikace. Sám výběr silných kultivarů, přípravné práce a výsadbu
organizovali odborníci společnosti FCC Prostějov, kteří se starají o veškerou zeleň v našem městě,“ sdělil Večerníku Tomáš
Zikmund, manažer společnosti Toray.
Výsadbu 15 lip i následnou péči, kterou budou stromy potřebovat, financovala společnost TORAY částkou převyšující
90 tisíc korun. Následně byly stromy převedeny do majetku
města Prostějova na základě darovací smlouvy. „Věříme, že
se stromům bude dobře dařit, přispějí ke zkrášlení životního
prostředí v našem městě a budou nám i v dalších letech připomínat významné výročí založení našeho státu,“ doplnil nejen
své přání Tomáš Zikmund.
(mik)

rozhodnutí společností s následným
požádáním o územní rozhodnutí
stavebního úřadu. Během územního řízení se proti investiční akci
odvolala osoba dotčená výše uvedenou investiční akcí. „Podle mínění
odvolávajícího je není předmětná
komunikace, tedy část ulice Foerstrovy v Čechovicích, zlegalizovaná. Z toho důvodu bylo přerušeno
územní řízení, a to až do zjištění
skutečnému stavu. Podle výsledků
jednání, která proběhla v letošním
roce, se jeví jako alternativní postup

V Čechovicích se bude zužovat silnice

PROSTĚJOV Prostějovští radní
na svém posledním zasedání ve
starém složení rozhodli o tom, že
nechají aktualizovat tři roky starou
projektovou dokumentaci k investiční akci „Komunikace a chodník
v Čechovicích u domu číslo 18/71
– zúžení komunikace“ formou
výzvy jednomu zájemci, a to olomoucké projektové společnosti
v souladu s cenovou nabídkou této
společnosti.
V roce 2015 byla vypracována projektová dokumentace pro územní

Má se sjednotit instalace restauračních zahrádek i kuřáckých míst

PROSTĚJOV Už příští rok bude
testovací, ovšem od 1. ledna 2020
budou v Prostějově platit poměrně tvrdé Zásady instalace zařízení
restauračních předzahrádek a kuřáckých míst na území městské památkové zóny. Radní zatím nejsou
příliš konkrétní, v čem by se restaurační předzahrádky v centru Prostějova měly změnit, ale podle všeho
půjde například o poměrně tvrdá
opatření vůči kuřákům.
Podle radních prvním důvodem pro
stanovení jasných pravidel je narovnání podmínek mezi začínajícími a již
zavedenými provozovnami. Druhým
a současně hlavním důvodem pro dílčí regulaci předzahrádek je žádoucí
proces postupného kultivování vzácného památkového statku, kterým je
dochovaná část starého jádra Prostějova. „Historické prostředí vyžaduje jak
ochranu své struktury, urbanistického
založení, uliční sítě nebo parcelace, tak
péči o drobný, zdánlivě třeba i nicotný

piny cestujících,“ vysvětlil Večerníku
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu.
Už na konci září tak rada města schválila
vyčlenit z rozpočtu města pro rok 2019
částku 28 519 000 korun. Je to zase
o zhruba dva miliony a čtyři sta tisíc
korun víc než v předešlém roce. „Rozhodnutím vlády se opět zvýšily mzdy
řidičů autobusů městské hromadné
dopravy. A dalším rozhodnutím vlády došlo také k tomu, že žáci, studenti
a důchodci jezdí MHD s výraznými
slevami. To všechno se samozřejmě
promítá do skutečných nákladů spo-
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Kompenzace skutečných nákladů
v městské hromadné dopravě hrazená magistrátem se v posledních třech
letech zvýšila velice razantně. Zatímco
v roce 2016 vyšly autobusové linky
městskou pokladnu na zhruba 19,5
milionu korun, za rok 2019 už magistrát vydá 28,5 milionu korun! „Nárůst
výše kompenzace roku 2017 oproti
předcházejícímu roku byl způsoben
zvýšením mezd řidičů na základě nařízení vlády. Stejně tomu bylo i o rok
později plus se k tomu přidala masivní obměna vozového parku, kdy bylo

Michal
KADLEC

pro Večerník

pořízeno jedenáct nových busů. Plánovaná kompenzace roku 2019 bude
opět zvednuta skrz navýšení mezd
řidičů po nařízení vlády a dále zavedením slev jízdného pro vybrané sku-

19 311 433 Kč

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Městská hromadná doprava v Prostějově se radniční
pokladně neustále prodražuje. Přesně před rokem Večerník informoval o rozhodnutí, že za MHD v roce 2018 vydá magistrát o čtyři miliony korun víc než v předchozím roce. Tenkrát to konšelé vysvětlovali
tím, že dopravní společnost FTL koupí další nové autobusy s pohonem na plyn, což je potřeba uhradit. Jenže ani teď se nezdá, že by se
každoročně proplácený rozdíl mezi vybraným jízdným a skutečnými
náklady nějak ustálil. Radní totiž už sdělili, že pro rok 2019 budou muset sáhnout do pokladny zase o něco hlouběji...

19 594 000 Kč

Radní schválili regulaci v památkové zóně

Prostějov (mik) – Kulturní klub Duha
pořádá ve středu 31. října ve 14.00
a v 16.00 hodin ve svém sále ve Školní
ulici besedy o Projektu na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě. „Besedy
jsou určeny seniorům, kteří se chtějí cítit
bezpečně na ulicích. Návštěvníci obdrží
i malé dárky,“ sdělila mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová.

Beseda o bezpeènosti

Prostějov (red) – V nejbližších dnech
budou zprovozněny nové cykloboxy,
které byly instalovány na autobusovém
nádraží v Janáčkově ulici v Prostějově
v rámci jeho modernizace. Jedná se
o šest boxů s ovládacím panelem. „Jejich používání bude zdarma. Zpoplatnění se bude týkat pouze nouzového
otevření, kdy uživatel zapomene nebo
špatně zadá PIN, nebo dojde k jiné chybě na straně uživatele. Nouzové otvírání
boxů bude provádět Městská policie
Prostějov a bude zpoplatněno částkou
ve výši 200 korun,“ uvedl náměstek
primátorky Jiří Pospíšil. Cykloboxy jsou
určeny ke krátkodobému uložení kola,
kočárku, koloběžky, snowboardu, lyží
a podobně. Nastavení zámku bude mít
čtyřiadvacetihodinový cyklus. „Po 24
hodinách dojde k automatickému otevření boxu, což je uvedeno v provozním řádu a také v textu na ovládacím
panelu. Boxy se po umístění kola do
volného boxu ovládají přes dotykový
panel, kde si uživatel označí volný box
a zadá vlastní čtyřmístný PIN k uzamčení boxu. Pětkrát chybně zadaný PIN
automaticky zablokovává otevírací systém,“ doplnil vedoucí oddělení údržby
majetku Magistrátu města Prostějova
Jaroslav Chromek.

Bezplatné cykloboxy

Prostějov (mik) – Už několikrát bylo
ze strany města odloženo zahájení rekonstrukce Plumlovské ulice v Prostějově. Nyní se ale zdá, že termín začátku
první etapy je už konečně stanoven
přesně. „Rekonstrukce Plumlovské
ulice bude zahájena 5. listopadu, ovšem pouze v úseku od velkého rondelu
u čerpací stanice OMV po obchodní
centrum Haná. Tento úsek bude uzavřen pro dopravu, výměnu povrchu
silnice obstará firma Strabag, opravu
chodníků a výstavbu nových parkovacích míst vyhrála ve výběrovém řízení
pražská společnost Colas,“ informoval
Večerník Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky Prostějova. „O uzavírce
zmíněného úseku a hlavně o objízdných trasách aktuálně jednáme,“ dodává
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu. Kudy
tedy povedou objízdné trasy, bude
Večerník informovat v příštím vydání.

21 943 068 Kč

Plumlovská
od 5. listopadu!

„Musíme kompenzovat vyšší mzdy řidičů i slevy na jízdném,“
vysvětlila končící primátorka Alena Rašková

ZA MHD V ROCE 2019 PADNE O 2,4 MILIONU

26 166 589 Kč

rychlý


28 519 000 Kč

milujeme

Pondělí 29. října 2018
www.vecernikpv.cz

Název známé písničky od Beatles by
si v současné době mohl broukat asi
každý. Vyrážím za ranního kuropění,
což je velice variabilní pojem, pro spáče to může být třeba půl osmé ráno,
a snažím se co nejrychleji projet z bodu
A do bodu D přes body B a C. Za „A“
si dosaďte třeba domov, za „B“ školu,
za „C“ manželčino zaměstnání a za „D“
zákazníka.
To je ale vcelku jedno, podstatné je, že
se po trase nejen šinou vláčky aut, ale
ještě je brzdí malá, hlemýždí rychlostí
uhánějící autíčka s černými kotouči,
„umývající“ po ránu město. Ano, je
příjemné být po ránu hezky upravený,
nižší hodnoty, zbytek hodnoty doplatím a mažu dál.
Paráda, už jsem na řadě. „No ale to vás
bohužel musím poslat se stejným číslem na jinou přepážku, já tady tak malé
známky nemám,“ sdělí ledovým hlasem pošťačka a na displeji se, ještě než
dořekne, u její přepážky objeví kýžené
dvě čárky. No jo, už toho má taky dost.
Bezradně stojím a koukám na zbylé
přepážky. Podle čísel vyhodnocuji tu jedinou, na kterou asi čekám, tam ovšem
předávají písemnosti z nějaké hodně
velké fabriky v průmyslové zóně.
Po deseti minutách vysázím u onoho
okénka pětikorunu a za stejný počet
sekund jsem venku, proklínajíc novoty, které státní podnik Česká pošta
pro své zdrcené klienty rád připravuje.
V původním aranžmá byly sice k dispozici dvě nebo tři přepážky, ale známky měli na každé z nich. Holt specializace pro potřeby klientů je asi důležitá.
Je odpoledne a koukám na hlouček
občanů poněkud ošuntělého zevnějšku, kteří od rána dopíjejí už bůhvíkolikátý lahváč. Vypadají spokojeně
a neženou se dokonce ani za dalším
pivním kouskem. Napadá mě, že tihle
si „A Hard Day´s Night“ asi nezpívají.
Copak o to, s těmi lahváči se taky nezastaví. Akorát neumějí anglicky...

Ř

publiky, která vznikla po Mnichovské dohodě. Město bylo zaplaveno
uprchlíky ze Sudet, kterým byly pro
začátek vyčleněny tělocvičny prostějovských škol a sportovních organizací. Ve městě začal propukat antisemitismus ze strany pravicových
radikálů a napadáni byli i němečtí
antifašisté. Administrativně byla
20. října zakázána komunistická
strana, tudíž i v Prostějově museli komunisté opustit všechny
orgány ve městě, načež sloučením
ostatních stran vznikly jediné dvě
oficiální, a to Strana národní jednoty a Národní strana práce...
íjen 1948 se nesl ve znamení
upevňování moci komunistického režimu. Došlo na politické prověrky studentů a mnoho z nich bylo
za škol vyhozeno pro svůj původ,
což potkalo mnoho Prostějovanů.
Novým předsedou ONV se stal Ferdinand Srostlík. Malíř Alois Fišárek
pak dostal cenu města. V říjnu 1958
se konala druhá celostátní spartakiáda a na ní zabodovaly Prostějovanky
Věra Mojžíšová a Blažena Petrová,
jejichž skladba pro dorostenky Radostné mládí získala první místo.
Ředitelkou prostějovského muzea
se po Jaroslavu Novákovi stala Irena
Nováková.
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kládací listina. V zámku byla otevřena
výstava „Padesát let ČSR“. Plénum
OV KSČ vydalo rezoluci, ve které
byl mimo jiné požadován odchod
cizích vojsk ze země a pokračování
v Dubčekově politice. Bohužel mezitím v Praze byla podepsána dohoda
o „dočasném“ pobytu vojsk na našem
území a menší jednotka se usadila na
severu prostějovského okresu a navazovala komunikaci s místními orgány.
Oslavy vzniku republiky byly
v tomto roce mimořádně důstojné.
Bylo také vydáno první číslo kulturního čtvrtletníku Štafeta.
říjnu 1988 se opět připomínal
vznik republiky a v Praze bylo
uspořádáno velké setkání Svazu protifašistických bojovníků, kterého se
účastnil tehdy již jediný žijící legionář
ve městě Hugo Macek. Zaznamenána byla i dvě úmrtí významných
postav města. Jednak to byl PhDr.
Drahoslav Gavrecki, knihovník, básník, překladatel a bibliograf, druhak
Zdeněk Šprinc, což byl historik, muzejník a sociolog.
co říjen 2008? Ve čtvrtek 2.
října kolem poledne došlo
v Plumlovské ulici k náhlému propadu komunikace při kraji vozovky.
Bylo zjištěno, že pod sesutou komunikací se nachází vstup do chodby
přibližně 140 centimetrů vysoké

a 130–140 centimetrů široké. Vchod
byl zasypán. Ve čtvrtek 30. října zasáhla území města silná vichřice.
U kruhové křižovatky u Domamyslic a v Anglické ulici spadl vzrostlý
strom na vozovku a v centru města
se utrhl ze střechy kus plechu a mírně poškodil zaparkované auto.

ANALÝZA
#
 # 

Bìhají po parku navolno
Zodpovědnost některých majitelů psů opravdu nechápu. Nejsem nepřítelem
zvířat, právě naopak, ale co je moc, to je moc! V parčíku u nemocnice každý
den pobíhají dva velcí psi. Naprosto navolno, bez vodítka a páníček je bůhví kde.
Muž mladšího vzhledu stojí asi sto metrů daleko na chodníku a nechává své
hafany zcela volně pobíhat po parku. Copak nevidí, že by ti psi mohli někoho
pokousat, obzvláště když parčíkem projdou denně stovky dětí?
Marie Novotná, Prostějov

Èervená vlna ve mìstì
Už je to opravdu na pováženou, ale
kdy s tím někdo něco udělá? Už hodně let čtu ve Večerníku o tom, že město konečně nechá seřídit semafory
na křižovatkách od ulice Újezd až po
Olomouckou. A pořád se nic neděje!
Jak je možné, že se na zelenou rozjedu
na Újezdě a hned po sto metrech mě
zastaví červená na Olomoucké nebo
Vápenici? A když zabočím doleva na
Vápenici, tak mě zase zastaví červená
u přechodu u Havlíčkovy ulice? Když
se zase někdo z radnice bude chlubit
tím, jak dělá všechno možné pro dopravu a taky pro životní prostředí, tak
se ptám, proč auta musejí zbytečně zastavovat a vypouštět z výfuků sajrajt?
Jindřich Dvořák, Prostějov

<<< www.vecernikpv.cz
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Přímý přenos z jednání prostějovského zastupitelstva jsem sledovala jednou či dvakrát, poté jsem úplně přestala mít chuť se na něco podobného
dívat. Ale v úterý 30. října se na přenos ráda podívám a těším se, jak ti
ukřičenci okolo pana Matyáška budou vyvádět, až se bude volit nová rada
města.
Karla Látalová, Prostějov

$ !'
S výjimkou druhého kola senátních voleb jsem pravidelným účastníkem všech
voleb, které se kdy uskutečnily, a to od listopadové revoluce 1989. Před komunálními volbami jsem četl články, v nichž zástupci ČSSD vyzývali Prostějovany,
kteří jsou se životem ve městě spokojeni, aby určitě k volbám přišli. A jelikož
já jsem byl také jedním z těch, kteří studentům provádějícím sociologický průzkum sám odpověděl, že se životem v Prostějově jsem opravdu spokojen a nic
podstatného mi nechybí, šel jsem tedy volit. A hlas v komunálních volbách
jsem dal sociální demokracii, která se o město starala poslední dvě desetiletí.
O to větší bylo mé zklamání, když právě tato strana ve volbách zcela propadla
a místo toho lidé ve velkém volili pana Matyáška a jeho spolek. Co proboha
tito lidé pro Prostějov udělali? Ani jednou jsem od pana Matyáška, Kapounka
nebo někoho jim podobného neslyšel, že by přispěli k tomu dobrému, co se za
posledních období v Prostějově udělalo. A kde bylo těch dalších třiaosmdesát
procent voličů, kteří jsou se životem v Prostějově spokojeni? Zřejmě na chatách
a chalupách. Proč by taky volili, když jim nic nechybí, že? Pak se nedivme, že
lidé okolo pana Matyáška získali tolik mandátů v zastupitelstvu a i nadále tady
budou exhibovat. Samozřejmě proti městu, proti nám všem spokojeným!
Jiří Kalandra, Prostějov

 !"
Kdo se pojede omlouvat?!
Vážení, v Prostějovském Večerníku
jest reportáž o usazení pamětních
kamenů připomínajících dětské
oběti. Nic proti tomu. Je to smutná
skutečnost. Pouze pro dokonalost
mi chybí, kdo jest toho příčinou
a kdo je za jejich smrt zodpovědný. A tak mne napadá, když už se
nám jezdil pan Havel do Německa
omlouvat za vyhnání Němců, kdy
se najde nějaký současný pomatenec, který bude všemožně usilovat
o obnovení sběrného dvora ve Vrahovicích, který sloužil jako seřadiště odsunutým Němcům čekajících
na deportaci a udělá nám z výše
uvedeného pietní místo...
L. Vodička, Prostějov
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ěžko můžeme začít jinak než
říjnem 1918, kdy vzniklo Československo. Do Prostějova dorazily
zprávy o převratu v Praze až 29. října,
kdy na radnici přišel telegram z Prahy s prohlášením Národního výboru
o samostatném státě. Tehdejší starosta Přikryl ihned nakázal vyvěsit červeno-bílou vlajku a celý
text telegramu nechal také v této
barevné kombinaci vytisknout
na plakátech. Občané začali odstraňovat nápisy i znaky monarchie a odpoledne se na hlavním
náměstí shromáždilo třicet tisíc
občanů na demonstraci. Jejím programem byl projev starosty Ondřeje
Přikryla, na který navázal proslov
představitele socialistů Rudolfa Bechyněho, o kulturní program se postaral mužský sbor Orlice a následně
došlo na průvod s hudbou. Do čela
města se postavil okresní národní výbor, který měl především úkol udržet
pořádek a klid a zajistit nastartování
nové samosprávy města. Slavilo se
i tak několik dalších dní, přejmenovávaly se ulice i náměstí a kupodivu
nedošlo k žádným násilnostem vůči
příslušníkům starého režimu, ba ani
Němcům a Židům.
íjen 1938 byl naopak ve znamení existence tzv. druhé re-
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ookupační říjen 1968 zaznaNastal podzim a nic s tím nenaděláme. Zapínáme kamna či
menal mimo jiné začlenění
kotle a do toho třeba rozpálíme i krby. A právě u praskání dřeva se můžeme opět pohroužit do bohaté historie Prostějova. Prostějova do Svazu měst ČSSR
a v Praze k tomu byla podepsána zaTak pojďme na to.

OD VZNIKU REPUBLIKY AŽ PO VICHŘICI

ŘÍJNOVÉ POHLEDY DO KRONIK aneb

ale pánové z FCC, chodící do práce na
šestou hodinu ranní, zřejmě pozapomněli, že před osmou hodinou bývá
ve městě největší špička. Ono by se
o hodinu později taky houby stalo...
Přemýšlím, kde zaparkovat, abych to
měl co nejblíž na hlavní poštu, času
není nazbyt. Několik bloků nakonec
stejně musím obejít pěšky a zhluboka
si vydechnu, když zjistím, že důchody
se zrovna dnes nevyplácejí. Optimismu přidá fakt, že „vylosované“ číslo
je hned následující po tom, co zrovna
svítí u jedné z přepážek na displeji.
Však to bude jen pár sekund, vrazím
do okénka dopis se starou známkou
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Hemerková se vrací Držovice žily oslavami

na „zdravku“
➢

ze strany 3

PROSTĚJOV Jak avizujeme na třetí straně dnešního vydání, ve svých
funkcích náměstků primátorky
Prostějova končí hned kvarteto
komunálních politiků. Oficiálně
se tak stane v úterý po ustavujícím
zastupitelstvu města, které určí
jejich nástupce. Večerník tedy během uplynulého týdne zjišťoval, co
Ivana Hemerková (PéVéčko), Pavel
Smetana, Zdeněk Fišer (ČSSD)
a Jaroslav Šlambor (KSČM) budou
nyní vůbec dělat a co plánují v pracovním i osobním životě.
Jak vyplynulo z jejich exkluzivních
výpovědí Večerníku, nejjednodušší
pozici má nyní končící náměstkyně
pro školství, kulturu a životní prostředí. Po osmi letech v pozici vrcholné
funkce na magistrátu se vrací řídit
Střední zdravotnickou školu! „V mém
případě je to naprosto jednoduché. Ve
středu 31. října se vracím jako ředitelka
Střední zdravotnické školy, Prostějov.
Vracím se tedy tam, odkud jsem před
osmi lety odcházela do své funkce na
magistrátu. Ředitelka, která mě po
dobu osmi let na „zdravce“ zastupovala, byla vybrána v konkurzu jen na
dobu mé práce na radnici, což je dáno
zákonem,“ řekla Večerníku Ivana Hemerková. Na svou staronovou práci
s budoucími zdravotními sestřičkami
a bratry se prý už těší. „Po osmi letech
si samozřejmě budu muset za nějaký
čas najít opět své mechanismy, pomocí kterých jsem školu řídila. Nevím, jak
moc to bude složité, ale hrozně se na
tuto práci těším,“ dodala Hemerková,

stoleté historie státu i obce

P. Smetana 
!
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která zůstává zastupitelkou města.
Příliš složité s budoucím životem to
nebude mít ani končící první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. „Jednak
jsem už v důchodovém věku, takže
nějaké pracovní šílenství ode mě nečekejte. Navíc jsem ale stále ještě jednatelem tří společností, takže uvidíme,“
řekl Večerníku Zdeněk Fišer, jenž
ovšem na magistrátu zůstává v pozici
radního.
Důchodovým věkem se může prokázat i komunista Jaroslav Šlambor, jenž
zastával funkci uvolněného radního
pro dotační programy. Nyní mu zbyl
už jen mandát zastupitele. „Popravdě
řečeno, ony uplynulé čtyři pracovní
roky na radnici byly nad plán. Nepočítal jsem s tím, že budu muset místo
klidného užívání důchodu absolvovat
mnohdy vysilující a stresující pracovní
povinnosti. S pracovníky magistrátu to
bylo bez problémů, s politickými protivníky neskonale horší. Získal jsem
neocenitelné zkušenosti, které ale již
nezúročím. Snad jedině v zastupitelstvu, které ovšem slibuje pokračování
vyzkoušeného scénáře. Ale snad se
mýlím. Svoje názory na řešení věcí
veřejných ovšem hodlám prezentovat
i nadále. Mojí prioritou nicméně bude

rodina, které toho dlužím strašně moc.
A hodlám se konečně věnovat i sám
sobě,“ nechal se před Večerníkem slyšet Jaroslav Šlambor.
Co se týká další buducnosti je na tom ze
všech čtyř končících náměstků patrně
nejhůře Pavel Smetana. Ten už v žádné roli na radnici pokračovat nebude,
nebyl dokonce zvolen ani řadovým
zastupitelem. „Teď si dám chvíli pauzu
a odpočinu si. Pořeším také své zdraví,
na které jsem v posledních letech neměl
čas, a pustím se novým směrem s tím,
že beru svůj odchod z radnice jako šanci
na nový začátek po stránce pracovní, ale
i politické a soukromé. Někdy je třeba se
zamyslet a začít jinak a lépe,“ uvedl pro
Večerník Pavel Smetana. Na přímý dotaz Večerníku, zda nechce pokračovat
v podnikání, kdy před vstupem do politiky vlastnil prosperující firmu na výrobu a montáž žaluzií, odpověděl. „Ne,
v tomto skutečně už pokračovat nechci.
Seženu si jiné uplatnění a nevylučuji, že
jedna z mých prvních cest povede na
Úřad práce ČR, kde si zjistím seznam
volných míst,“ dodal Pavel Smetana.
Uvidíme, jak se náměstkům primátorky po odchodu z radnice bude dařit.
Večerník každopádně bude sledovat
jejich budoucí práci.
(mik)
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BYLI JSME
U TOHO

DRŽOVICE Ani nejbližší sousedé z Držovic nemohli pochopitelně zůstat pozadu při oslavách 100.
výročí samostatnosti Československa. A v této obci
vzaly nejrůznější spolky a samozřejmě i obec připomínky historie skutečně od podlahy!
Už ve středu večer v místním obecním domě otevřel starosta Držovic Jaroslav Studený společně se zástupci společenských a kulturních spolků a také se zdejšími hasiči
ojedinělou výstavu, která návštěvníky seznámila jak se
stoletou historií státu, tak i samotných Držovic. „Chtěl

bych poděkovat všem, kteří se na uspořádání tak nádherné výstavy podíleli. Mimo jiných skvostů zde máme
také originální uniformu vojáka československých legií,“
pochlubil se Večerníku starosta Držovic.
Oslavy výročí republiky vyvrcholily v Držovicích o víkendu. V sobotu odpoledne tam zasadili v parčíku v Tiché ulici lípu. Slavnostního aktu se kromě Držovických
zúčastnila také bývalá senátorka Božena Sekaninová
s Miladou Sokolovou, která bude od zítřka náměstkyní
primátora Prostějova.
(mik)

SŽDC k maléru na přejezdu...
➢

ze strany 3

PROSTĚJOV Na třetí straně dnešního vydání Večerníku informujeme
o nebezpečné situaci, ke které došlo
minulý týden na železničním přejezdu v Olomoucké ulici v Prostějově.
Přestože po kolejích prosvištěl nákladní vlak, závory ani světelné zabezpečovací zařízení nebylo v činnosti!
Zajímalo nás, jak k podobné události
mohlo dojít? „Závada samozřejmě

vzniknout může, ovšem ihned o ní ví
výpravčí nejbližší železniční stanice
nebo dispečer trati, který na místo
vysílá techniky. Zároveň o poruše
informuje všechny strojvedoucí na
předmětné trati, kteří následně musí
přejezd překonat v souladu s naším
vnitřním předpisem. Podle něj musí
přes přejezd vlaky jet maximální rychlostí do 10 kilometrů za hodinu, tak
aby mohly kdykoliv bezpečně zastavit
a před přejezdem opakovaně houkat,“

dodal mluvčí. I v případě nefunkčního
zařízení je železniční přejezd dle Illiaše
stále zabezpečený. „V takovémto případě, kdy na přejezdu neblikají ani červená výstražná světla a ani bílé pozitivní
světlo, se každý řidič silničního vozidla
musí k přejezdu blížit se zvýšenou opatrností, a to maximální rychlostí do 30
kilometrů za hodinu. To samé pravidlo platí u přejezdů zabezpečených
pouze výstražným křížem,“ uzavřel
Marek Illiaš.
(mls)

      
Do hodiny můžete mít vypráno a vysušeno velké prádlo

18092811061

PROSTĚJOV Myslíte si, že samoobslužná prádelna je určena
pouze turistům a studentům, či těm, kteří pračku doma sami
nemají? Nenechte se mýlit! Díky velkokapacitním pračkám pro
praní velkého prádla ocení veřejnou prádelnu všichni. Využije ji
každý, kdo potřebuje vyprat polštáře, peřiny, povlečení, záclony,
závěsy či větší potahy, chce mít měkké a voňavé ručníky či prostě
nerad žehlí. Potvrdit to mohou tisíce spokojených zákazníků
samoobslužných prádelen, které po republice aktuálně rostou
jako houby po dešti. Nově se o tom mohou přesvědčit i lidé
z Prostějova, a to na začátku Plumlovské ulice naproti Kubusu.
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Letos v srpnu v Prostějově otevřela
první samoobslužná prádelna celosvětové sítě Speed Queen Laundry.
Stejná funguje už zhruba pět let
v Olomouci. Zájem o ni byl takový, že během krátké doby byly její
„sestřičky“ v hanácké metropoli
otevřeny na dalších dvou místech.
Zákazníkům jsou v prádelně k dispozici profesionální pračky a odpovídající sušičky. Lidé tam mohou
využít obě služby, lze samostatně

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

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

20:00 hodin. Její zákazníci mohou využít dvou vyhrazených
míst na blízkém parkovišti na
roku Plumlovské a Šlikovy ulice.
Služby prádelny oceníte třeba už
před blížícími se Vánocemi, které
bývají tradičně spojeny s velkým
úklidem.
(pr)
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aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...

UPLYNULO 30 LET OD LETECKÉ TRAGÉDIE U BUKOVÉ
Hasiči z Horního Štěpánova zorganizovali vzpomínkovou akci

BUKOVÁ Je to zřejmě nejznámější havárie, k níž došlo
v našem regionu. Dne 14. října 1988 v 7:45 hodin se stala
1,5 km jihozápadně od obce
Buková letecká katastrofa
stroje MIG-21U. Při nehodě
zahynuli oba členové posádky – velitel Jiří Pohnán
a letovod Attila Szabó. Oba
letci byli velmi zkušení,
jednalo se o piloty 1. třídy
a instruktory 1. leteckého
školního pluku z Přerova.
Přesně 30 let od tragédie
se na místo havárie vydala
35členná výprava z Horního
Štěpánova.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník

Martin ZAORAL

Posádka stroje MiG-21U odstartovala k provedení předletového průzkumu počasí před létáním pluku
v 07:36 hodin. Po vzletu oba muži
provedli let po okruhu letiště Přerov,
poté pokračovali stoupavým letem
do prostoru Konice s cílem zjistit
povětrnostní podmínky v pracovním
prostoru. Let ve výšce 2500 m byl sledován radiolokátorem z velitelského
stanoviště i ze stanoviště řídicího přistání. V 07:45 byl záznam na radiolokátorech náhle přerušen a s posádkou
již nebylo navázáno spojení. „Letoun
podle posledního záznamu přešel do
ostré zatáčky doleva s velmi rychlým
klesáním. Do místa poslední známé
polohy byl vyslán letoun L-29, který
nalezl místo dopadu. Následně do
prostoru nehody odstartoval vrtulník
Mi-17, záchranná skupina vysazená
z vrtulníku však již jen mohla konstatovat, že ani jeden s letců nepřežil.
Letoun narazil do lesa pod mírným
úhlem rychlostí přes 900 km/h. Po
nárazu vysekal v lese zhruba 400 m
dlouhý průsek a nárazem o stromy se
zcela roztříštil,“ popsal Pavel Krejčí na
webu www.leteckabadatelna.cz.
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ném oparu, který ten den panoval, ne%
viděl zřetelně terén, neodhadl správně
  &
profil letu a manévr se mu již nepodaPříčina nehody nebyla nikdy zcela ob- řilo vybrat,“ dodal Pavel Krejčí, který
jasněna. „Bylo konstatováno, že sama čerpal z vyšetřovacího spisu uloženého
změna trajektorie letu z výšky 2500 ve Správním archivu AČR v Olomouci.
m s přechodem do klesavého letu byla
'(
úmyslná. Dle soudně lékařských exper   
tiz v tu chvíli pilotoval Jiří Pohnán. Ten
byl dle dřívějších služebních záznamů Havárii mají mnozí z místních v živé
v minulosti několikrát „řešen“ za letec- paměti. „V té době mi bylo deset let. Po
kou nekázeň. Záležitost byla uzavřena třiceti letech jsme chtěli, aby se o této
s tím, že se pilot chtěl razantním mané- nehodě dověděli i naši nejmenší, a proto
vrem dostat do přízemní výšky. V mlž- jsme se vypravili v den 30. výročí na mís-
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to nehody zapálit svíčku, položit kytičku
a vysvětlili dětem, čeho se tragédie týkala, aby tyto informace jednou předaly
i svým potomkům,“ napsala nám Jitka
Vlachová z Horního Štěpánova. Z obce
se zúčastnilo celkem 35 dětí i dospělých.
Pomník se nenachází přesně na místě,
kam letadlo spadlo, ale o pár metrů dál
na mýtině. „Je zajímavé, že když se člověk
podívá na leteckou mapu, tak místo, kde
letadlo spadlo, znázorňuje kříž. Ten vznikl z toho, jak byly stromy očesány trupem
a křídly letadla,“ upozornila na závěr Jitka
Vlachová.

PROSTĚJOVSKO Přehlédl „stopku“,

ZASÁHLA VICHŘICE smetlo ho Subaru!
Padaly jen stromy,
hasiči zasahovali devětkrát
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sledků vichřice pouze dvakrát. „V Letecké ulici museli hasiči preventivně
pokácet vzrostlý strom, který byl silným větrem vyvrácen a hrozil pádem.
V Domamyslicích pak odstraňovali
popadané větve ze silnice,“ poznamenala Vladimíra Hacsiková. K dalším
sedmi zásahům po vichřici vyjížděli

RYCHLÝ

NÍK

Most bude
!&!)'%
Laškov (mls) - Od neděle 4. listopadu
2018 bude pro autobusy otevřen most
přes řeku Šumice mezi obcí Kandia
a obcí Laškov. Autobusy z Konice přes
Pěnčín do Olomouce, z Prostějova přes
Konici do Kladek, z Prostějova do Polomí a z Rakové do Olomouce budou opět
jezdit do Kandie a Laškova v rozsahu
platných jízdních řádů.

Vánoèní strom
na námìstí
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PROSTĚJOVSKO Většinu území České republiky zasáhla v noci
a během celé středy 24. října
vichřice, která na některých místech dosahovala až síly orkánu.
Prostějovsku se ale větší škody naštěstí vyhnuly. Podle mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje vyjížděly hasičské
jednotky v našem regionu pouze
v devíti případech.
„Silný vítr tentokrát v prostějovském
regionu nenapáchal žádné závažnější
škody. A ty, ke kterým došlo, si naštěstí nevyžádaly žádná zranění obyvatel
a kvůli popadaným stromům na silnice nedošlo ani k žádným dopravním
nehodám,“ odpověděla na dotaz Večerníku mluvčí krajských hasičů Vladimíra Hacsiková.
Přímo v Prostějově během středy
zasahovali hasiči při odstraňování ná-
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hasiči do regionu. „Opět šlo o větve
spadené na silniční komunikace nebo
stromy, které vítr vyvrátil do silnic.
Hasičské jednotky tak vyjížděly do
okolí Stínavy, Kostelce na Hané, Hluchova, Kelčic, Protivanova, Hradčan
a také do Horního Štěpánova,“ upřesnila Vladimíra Hacsiková.
(mik)

Němčice nad Hanou (mls) - Stříbrný
smrk u prodejny COOP v Němčicích
nad Hanou, pod nímž se na začátku adventu scházely stovky místních, definitivně osiří. Od letošního roku bude vánoční
strom umístěn na hlavním náměstí, kde
jsou výrazně lepší podmínky pro program i diváky. Ukotven bude vždy ve
speciálním tubusu, na který Němčice
nad Hanou od Olomouckého kraje získaly dotaci 122 tisíc korun.

Høbitov i se záchody
Kostelec na Hané (mls) - Městský
hřbitov v Kostelci na Hané by se měl
rozšířit o nová kolumbária, vsypovou
loučku, chodník a veřejné osvětlení.
Rekonstrukce se dočkají také vodovod a oplocení hřbitova. Nově v projektu přibyl také objekt veřejného
WC s technickým zázemím pro rozvod vodovodu.

Pøibydou znaèky
Dřevnovice (mls) - Označení hlavní
a vedlejší silnice chybělo v Dřevnovicích na křižovatce ve směru od Těšic.
Nově tam bude osazena značka „Hlavní pozemní komunikace“, zatímco při
výjezdu z místní komunikace se objeví
značka „Dej přednost v jízdě“.

KRALICE NA HANÉ Kvůli fatálnímu selhání jednoho z řidičů
hned tři zranění! V neděli 21. října
před desátou hodinou dopoledne
došlo v křižovatce silnice II/150
mezi Prostějovem, Dubem nad
Moravou, Vrbátkami a Kralicemi
na Hané k dopravní nehodě dvou
osobních automobilů.
„Dvaadvacetiletý řidič Škody Fabie
při jízdě od obce Vrbátky ke Kra- H   "  0  & "-   '+  N   N  
+ ,-
licím na Hané do křižovatky proti   1 0   ' "   +   
dopravní značce „STOP, dej přednost v jízdě!“ vjel v době, kdy tam po hlavní silnici ve směru od Prostějova dvaapadesátiletý muž řídil osobní automobil Subaru. Došlo ke střetu přední části Subaru s pravým bokem Škody. Ta byla
střetem odhozena na pole mimo komunikaci,“ popsal velmi tvrdou srážku František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR, územního odboru Prostějov.
Nehoda měla velmi závažné následky. „Při nehodě došlo ke zranění řidiče a spolujezdkyně z vozidla Škoda a spolujezdkyně ze Subaru. Řidič a druhá spolujezdkyně ze Subaru byli do nemocnice převezeni také, a to k preventivnímu vyšetření. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 200 tisíc korun. Alkohol u obou řidičů
policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Po prohlídce poškození vozidel policisté na místě zadrželi
osvědčení o registraci vozidla Škoda,“ dodal František Kořínek s tím, že příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní
nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření.
(mik)

STO LET OD KONCE „VELKÉ VÁLKY“ OBJEVIL HROB
Stanislav Faltýnek z Lešan se vydal po stopách předka,
který zemřel na bojišti v Itálii
!"#$ %&'()

LEŠANY V těchto dnech si připomínáme nejen 100. výročí založení samostatné Československé republiky,
ale také kulaté výročí konce 1. světové
války, které se rovněž přezdívalo velká
válka. Krvavý konflikt měl na svědomí miliony mrtvých. Po sto letech od
jeho skončení se Stanislav Faltýnek
z Lešan vydal po stopách jednoho
z nich, a sice svého pradědečka Floriána Kociána.

Martin ZAORAL

V rodině Stanislava Faltýnka se vždy
vyprávělo, že jeho pradědeček Florián
Kocián zemřel za první světové války
v Itálii. Nikdo ovšem nevěděl kde, ani
přesně kdy. „Pracuji na rodokmenu
rodiny, a proto jsem sháněl informace
o pradědečkovi, kde se dalo. Pak mi někdo poradil, že na stránkách Ministerstva
obrany ČR je oddíl o válečných hrobech
padlých vojáků z první, ale i druhé svě-

tové války. Po zadání pradědečkova data
a místa narození se mi otevřela stránka
s jeho jménem. Nedokáži popsat, jakou
jsem měl radost,“ začal své vyprávění Stanislav Faltýnek.
Stopy vedou do Asiaga

Díky tomu zjistil, že jeho pradědeček
zemřel 6. října 1918 a byl pohřben na vojenském hřbitově u silnice Malgale Frutti,
východně od Meletta. „Na odboru válečných veteránů mi řekli, že tento hrob
nemají v evidenci, takže byl zrušen a je
vysoká pravděpodobnost, že pradědečkovy ostatky byly přemístěny do osária
čili kostnice Sacrario Militare v Asiagu
v provincii Vicenza v severovýchodní
Itálii,“ pokračoval Faltýnek, který se před
nadcházejícím výročím 100 let od pradědečkova úmrtí, ukončení první světové
války, ale i vzniku republiky rozhodl, že
do Itálie zajede a podívá se do míst, kde
bojoval a zemřel.

Na více než 900 km dlouhou cestu
se vydal 25. září a po třech dnech se
vrátil domů. Osárium se mu podařilo
úspěšně najít. Vidět je už z dálky, neboť
jej tvoří impozantní římský vítězný
oblouk o výšce 47 metrů. Památník
byl dokončen v roce 1938 a podél
zdí chodby jsou pohřební výklenky
s pozůstatky padlých italských vojáků,
jejichž těla byla exhumována v letech
1935 až 1938. Odpočívají tam ostatky asi 54 286 vojáků, z toho 34 286 je
italských a asi 20 000 rakousko-uherských. „Je to jedno z největších italských pohřebišť první světové války.
Objekt hlídají vojáci ve službě. Okolí
je krásně upravené a je vidět, že si tam
všech padlých váží,“ popsal Faltýnek.
Zemøel mìsíc pøed koncem války

Seznam rakousko-uherských vojáků je
uveden v mosazné knize. U mnohých
z prokazatelně pohřbených se však jmé-
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no nepodařilo zachovat. „V seznamech
jsem jméno pradědečka nenašel, takže
se řadí k těm nezjištěným pozůstatkům,“ poznamenal Faltýnek, který
navštívil také dějiště bojů horu Monte
Fior v nadmořské výšce 1 824 m n. m.
Tam po celou dobu 1. světové války
bojovali proti sobě italští a rakousko-uherští vojáci. Největší bitva proběhla v červnu 1916. „Procházel jsem
zákopy s vydlabanými tunely, kde to
bylo v zimě asi opravdu hodně drsné.
Paradoxní je, že můj pradědeček

zemřel po čtyřletých válečných útrapách až 6. října 1918, tedy necelý
měsíc před koncem války,“ uzavřel své
vyprávění Stanislav Faltýnek.
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Kdo byl Florián Kocián?
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region

V pondělí 22. října prováděla hlídka
dopravních policistů kontrolu na
dálnici D46. V místě, kde je povolená rychlost 90 kilometrů za hodinu, překročil řidič projíždějícího
vozidla daný limit o 23 kilometrů
v hodině. Hlídka svedla řidiče na
sjezd u Držovic, kde ho podrobila
kontrole. Třiadvacetiletý řidič byl
vyzván k provedení dechové zkoušky, která byla negativní. Vzápětí byl
u něj proveden i orientační test na
jiné návykové látky, který vykázal
hodnoty pozitivní na amfetaminy
a metamfetaminy. Po poučení byl
vyzván k lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu, kterému se dobrovolně podrobil. Další
jízda mu byla zakázána.

Rychle a pod drogami

K nehodě v pondělí 22. října před
pátou hodinou odpolední vyjížděla
hlídka policistů do Kostelce na Hané.
Poškozená čtyřiačtyřicetiletá žena
jela po ulici Tyršova ve směru do centra. V křižovatce s ulicí Přemyslovka,
z prozatím nezjištěných příčin, spadla
a zranila se. Z místa byla převezena do
prostějovské nemocnice. Dechovou
zkouškou bylo vyloučeno, že by před
jízdou požila alkoholické nápoje. Havárie cyklistky je nadále v šetření.

Žena spadla z kola

Ve středu 24. října hlídka policistů
z prostějovského druhého obvodního oddělení vyjížděla na oznámení do firmy v Kostelci na Hané.
Podle oznamovatele bylo v době od
11. do 24. října odcizeno 123 kilogramů měděných elektrod. Z krádeže věcí v hodnotě 31 000 korun
je podezřelý třiadvacetiletý zaměstnanec společnosti, kterému za uvedené jednání hrozí až dvouletý trest
odnětí svobody.

Kradl zaměstnanec

Do Nezamyslic vyjížděli v úterý 23.
října v odpoledních hodinách policisté na oznámenou krádež finanční
hotovosti. Do prodejny se stavebním materiálem přišli dva muži,
kdy jeden z nich zabavil prodavačku
a vylákal ji ven do dvora. Druhý tohoto okamžiku využil a z nalezené
peněženky, která byla odložená
uvnitř prodejny, odcizil finanční
hotovost 30 000 korun a platební
kartu. Společně pak prodejnu opustili a až po jejich odchodu personál
zjistil, že došlo ke krádeži a přivolali
policii.

Vychytralí zloději

Do katastrálního území obce Březina vyjížděla ve čtvrtek 25. října
v dopoledních hodinách policejní
hlídka na základě oznámení na linku
tísňového volání, že došlo ke krádeži
na okraji vojenského prostoru. Na
místě policisté zjistili, že neznámý
pachatel bez použití násilí vnikl do
pracovního lesního stroje, ze kterého demontoval a odcizil počítač se
softwarem v hodnotě půl milionu
korun.

Lup za půl milionu!
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Příběhy některých příslušníků byly
opravdu děsivé. „Můj otec se při
úplňku měnil ve vlkodlaka. Vždy se
před námi zamykal, aby nám nikdy
neublížil. Jednou se mu to však vymklo
z rukou a rozsápal mého malého
bratříčka,“ vyprávěla s pláčem žena
z rodu Silva-Tarouců. „Tahle historka
mě úplně vyděsila,“ svěřil se Večerníku
jeden z mladších návštěvníků. Kromě
strašidelných povídek na všechny
ovšem čekalo ještě jedno hrozivé

klikni na

FOTOGALERIE

překvapení. V průchodu mezi dvěma
místnostmi čekaly přízraky, které
měly za cíl co nejvíce vyděsit pokud
možno co největší počet lidí. „Nikoho
jsem v temném průchodu vůbec
nečekala. Takže když tam na mě bafl
duch, neskutečně jsem se vylekala,“
poznamenala jedna návštěvnice.
Celé strašidelné prohlídky byly ještě

 .   1 H 4 " &
      '++  +
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zpestřeny strašidelnými dílničkami pro
děti. Při nich si mohly vyrobit látkového
ducha nebo namalovat dřevěnou
dýni. Kromě toho byl park vyzdoben
dýňovou stezkou a interiéry zámku
také zářily tematickou výzdobou. Vše
tak navodilo podzimní atmosféru se
vším, co k tomuto ročnímu období
patří.

BYLI JSME
U TOHO

  '  
+ ,-

granát. Na místo vyslaní policisté z obvodního oddělení v Plumlově potvrdili, že se jedná o vojenskou munici,
místo zajistili a přivolali policejního
pyrotechnika. Ten nález klasifikoval
jako dělostřelecký granát z období
druhé světové války bez zapalovače
a převzal si ho k odborné likvidaci. Při
zákroku nedošlo k ohrožení a nebyla
nutná evakuace osob,“ sdělil k případu
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov.
(mik)
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OTINOVES Když něco kopete na
dvorku vlastního domu a krumpáčem narazíte na starou munici, není
to určitě nic příjemného. Policisty volal předminulou sobotu muž
z Otinovsi, kterému se přesně toto
stalo. Na jeho dvorek se brzy sjeli
pyrotechnici.
„V sobotu 20. října před sedmnáctou hodinou oznámil osmatřicetiletý
muž, že při hloubení výkopu na dvorku rodinného domu v obci Otinoves
nalezl pravděpodobně dělostřelecký

ČELECHOVICE NA HANÉ Sté
výroční vzniku samostatného československého státu si lidé připomínali v celé řadě obcí našeho regionu.
Skutečně důstojně a velkoryse se
toto jedinečné jubileum rozhodli
oslavit v obci, kde už tři roky mají
v budově zdejší radnice prvorepublikovou četnickou stanici.
V Čelechovicích na Hané si historii
naší republiky rozhodně nepřipomínají pouze jednou za sto let. Naopak tak
činí velmi pravidelně. Například loni na
tamní četnické stanici v budově obecního úřadu odhalili pietní místo věnované
padlým četníkům, kteří zemřeli za ideály
demokracie v letech 1918 až 1945.
Na uplynulou sobotu v obci připravili
skutečně bohatý program, který kromě
komentovaných prohlídek stanice obsahoval mimo jiné také módní přehlídku či ukázky historických vozů. Jeho
hlavním bodem však bylo slavnostní
zasazení lípy svobody. „V obci již rostou
dvě podobné lípy, které mají odkazovat

zdejší školy do příhodného prostoru
u křižovatky ulic Hlavní a Trávníky.
Navzdory nevlídnému počasí se symbolický akt těšil solidnímu zájmu místních, našli se i tací, kteří jej sledovali ze
svého balkónu, z něhož visela československá vlajka. Následně se všichni
mohli odebrat do sokolovny, kde se
konal koncert velkého dechového orchestru prostějovské ZUŠ.
(mls)

, &  + +"   '  "  + "   D  1 Q &0  
" + "  &" 1 0   4  '(+ (
Foto: Martin Zaoral

na ideály demokracie a humanismu.
První z nich byla v listopadu 1918 zasazena před budovou školy, kde v současnosti působí první stupeň. Ta druhá
je pak přesně o půlstoletí mladší. Byla
totiž zasazena v říjnu 1968,“ vyjádřila se
starostka Čelechovic na Hané Jarmila
Stawaritschová.
Třetí lípu svobody zasadila starostka
společně se zástupci Sokola, hasičů či

díte, jak to dopadlo. Už se asi modlit
nebudeme…,“ zhodnotila v deštivém
odpoledni akci i jezdeckou sezónu
majitelka stáje Arka Jana Mikešová,
která však jedním dechem poděkovala
všem za přípravu celé akce. „Děvčata
z trasy, která letos vedla kolem vojenské posádky ve Skřípově, dokonce odstraňovala větve a odhazovala kameny,
aby byla bez problémů průjezdná,“
zmínila se Mikešová.
Navzdory nevlídnému počasí se do
Lhoty u Konice sjeli milovníci koní
z blízka i daleka. „Byli jsme v tomto
kraji před třemi roky na dovolené
a moc se nám tu zalíbilo. Od té doby
se sem moc rádi vracíme, a to i díky
zdejšímu výbornému jezdeckému oddílu. Letos jedu Hubertovu jízdu podruhé a příští rok tu určitě budu zase,“
nechal se slyšet Jan Brejcha, který dorazil z Lomnice u Tišnova.
Někteří to měli přece jen podstatně
blíž. „Kamarádskou atmosféru této
akce si opravdu moc užívám,“ nechala
se slyšet Eva Zrůstková z Protivanova,
která na koni Apollo jela letos v čele
Hubertovy jízdy.
Po ní následovala soutěž v parkuru,
která byla doplněna i o recesistické
disciplíny. Po přestávce se organizátoři letos rozhodli také obnovit tradici
Štrůdliády a dobře udělali. Do labužnické soutěže se přihlásilo hned 23
vzorků skutečných pochoutek. „Těsto
jsem připravila z polohrubé mouky
a pomazánkového másla. Náplň pak
tvořily hrušky, ořechy a brusinky,“
prozradila nám recept Veronika Šimíková, která si nakonec ze Lhoty odnášela Řád zlatého štrůdlu.
Letošní Hubertova jízda tím definitivně skončila, na Arce naštěstí mají
dostatek sena pod střechou, takže pořádná zima může konečně začít…
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MOSTKOVICE To, o čem se dosud
v Mostkovicích šeptalo, a co Večerník
naznačil bezprostředně po neštěstí
a naposledy nastínil v minulém vydání, je už dokonce úředně potvrzeno.
Získali jsme totiž kopie policejních
dokumentů, ze kterých vyplývá, že
v domě zesnulého hasiče Petra O.
explodovalo nejméně sto kilogramů
výbušniny na bázi TNT! Současně je
potvrzeno, že muž v domě nelegálně
vyráběl pyrotechniku!
„Po prohlídce místa a ohledání ze strany
pyrotechnické služby bylo zjištěno, že
v místnosti hospodářské části (prádelny)
došlo k výbuchu přes sto kilogramů blíže nespecifikované výbušniny tritolový
ekvivalent,“ stojí v policejním protokolu
už z 23. září tedy pouhý den po výbuchu.

➢ z titulní strany

Z dalšího protokolu je pak zřejmé, že kolega zesnulého hasiče šestatřicetiletý Jiří
P. mu do domu v Mostkovicích trhaviny
navážel a ten jimi plnil ohňostrojové rachejtle. Svědek doslova do protokolu uvedl, že „v neupřesněný čas před výbuchem
přivezl do místa bydliště (Petra O. - pozn.
red.) asi čtyřicet kilogramů výbušného
materiálu, který měl plnit do připravených válců. Jednalo se o dusičnan barnatý,
hliník a hořčík...“ Jak dále řekl, „směs měl
plnit do dutinek a tyto sloužily později
jako ohňostroj...“ Petr O. měl pro uvedeného svědka podle jeho tvrzení vyrábět
pyrotechniku asi dva měsíce.
Policie tyto informace nepopřela ani nepotvrdila. „Můžeme jenom potvrdit, že
jednou z vyvšetřovacích verzí je i možnost výbuchu zábavné pyrotechniky. Doposud ale nemáme k dispopzice výsledky
znaleckých zkoumání, bez nichž nelze



  

Otázkou je, pokud jsou fakta v protokolu tak zřejmá, proč je Policie ČR tají
a proč se lidem, zejména těm poškozeným, neřekne pravda?!
(fom)

Tísňová linka policie přijala v sobotu 22. září krátce po poledni informaci o výbuchu v rodinném domě v ulici Na Valše v Mostkovicích. 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. 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. Podobně dopadly další tři rodinné domky a poškozeno bylo celkem 53 nemovitostí. Škody se sčítají do desítek milionů korun, přičemž pojišťovny odmítají majitelům poničených domů
hradit náklady na opravy.

co se v mostkovicích pøihodilo...

ani jednu z vyšetřovacích verzí potvrdit či
naopak vyloučit,“ sdělila Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.

BOUCHLA PYROTECHNIKA!

NĚMČICE NAD HANOU Na letošní Dušičky nebude v dobrém
vzpomínat žena z Němčic nad
Hanou. Ve chvíli, kdy na místním hřbitově pokládala kytičku
na hrob svých blízkých, zloděj jí
vykradl auto!
„V pátek krátce před polednem přišla o kabelku šestapadesátiletá žena.
Neznámý pachatel využil situace,
když ve vozidle zaparkovaném na
komunikaci u hřbitova v Němčicích nad Hanou zahlédl ve vozidle
odloženou tašku na předním sedadle spolujezdce. Za pomoci nezjištěného předmětu rozbil okno a kabelku odcizil. V ní měla poškozená
osobní doklady, platební kartu, peněženku s finanční hotovostí 2 500
korun a mobilní telefon. Poškozené ženě způsobil zatím neznámý
chmaták celkovou škodu necelých
15 tisíc korun,“ uvedla Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie ČR, Olomouc.
Událost policisté šetří pro trestné činy krádeže a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
(mik)
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Na letošní Hubertovu jízdu vyrazilo
celkem dvacet koní a jezdců. Delší trasa měřila zhruba 12 kilometrů, kratší
pak byla asi poloviční. „Celé léto jsme
se modlili za to, aby konečně zapršelo. Zem byla tvrdá a prašná, pastviny
rychle spasené a tráva nedorůstala.
I kvůli překupníkům výrazně vzrostla cena sena. Uplynulý týden jsme se
zase modlili, aby dneska nepršelo, a vi-

Martin
ZAORAL

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

LHOTA POD KOSÍŘEM Krásní
koně, kamarádská atmosféra, úžasná příroda a nejisté počasí. Těmito
slovy lze charakterizovat tradiční
Hubertovu jízdu, kterou v malebném prostředí Lhoty u Konice už
více jak čtvrt století pořádá tamní
jezdecká stáj Arka. Šestadvacátý
ročník akce, která každoročně uzavírá sezónu všech milovníků koní,
se konal uplynulou sobotu.
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ČECHY POD KOSÍŘEM Uplynulý víkend návštěvníci strašidelných
prohlídek na zámku v Čechách pod Kosířem opět trochu poodkryli roušku tajemné historie rodu Silva-Tarouců. Setkali se tváří v tvář
s duchy, upíry a vlkodlaky, s nimiž byla rodina kdysi pobývající na
zámku spjatá. A nejeden člověk se pořádně vyděsil…

Tereza MACHOVÁ

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

Uplynulý víkend se v podvečerních
hodinách konaly oblíbené strašidelné
prohlídky na zámku v Čechách pod
Kosířem. Opět tam ožila historie rodiny
Silva-Tarouců, která byla nejvíce ze
všeho stižena vlkodlačí kletbou. Mužské
pokolení se tak každý měsíc při úplňku
měnilo v krvelačné bestie. Se svou
hrůzostrašnou pověstí návštěvníky
seznamovali jednotliví již dávno zemřelí
členové rodu, které vyvolali coby duchy
při duchařské seanci neopatrní smrtelníci.

Návštěvníky děsili duchové i nespočet „krvavých“ přízraků
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VLKODLACI ŘÁDILI NA ZÁMKU V ČECHÁCH POD KOSÍŘEM HUBERTOVU JÍZDU PROVONĚLY SKVĚLÉ ŠTRŮDLY
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zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...
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„CIMRMAN ZTĚLESŇUJE NAŠE ČESKÉ
Do Prostějova zavítal herec, režisér
a scénárista Zdeněk Svěrák
MINDRÁKY“
český mindrák. Cimrman vlastně
ztělesňuje naše mindráky. Takové to:
Kde bychom mohli být, kdyby nás
nedusil Rakušan. Němec nebo Rus...“
yy Takže když se smějeme Cimrmanovým snahám radit všem okolo, smějeme se sobě?
„Cimrman jsme my, to jistě! Nemáme o sobě žádné iluze. Já si to aspoň
takhle vysvětluju. Ale řekl bych, že Cimrman může fungovat jen v národě,
který už vyrostl z nacionalismu. Ale
to jsou spíš pak otázky pro sociology.“
yy Kdy jste si poprvé uvědomili, že
tato postava je něco, co se povedlo?
„Nám začínalo být podezřelé, že jsme
neustále vyprodaní. (směje se) Nestalo se, že bychom se v pokladně ptali,
jestli je plno nebo volné místo. A tak
jsme si říkali: Ono to divadlo asi má
úspěch. Zajímavé je, jak se to rozšiřovalo. Divácká obec byla nejdříve
pražská, studentská, intelektuální
a postupem času jsme zasáhli, jak říkáme, všechny lidi, kteří dávali ve škole trochu pozor.“ (úsměv)
yy Všechen ten úspěch zní báječně. Bylo to tak vždycky?
„Zošklivoval nám to minulý režim,
který divadlo neměl rád a trpěl ho.
Trestali nás tím, že nás pořád stěhovali nebo vyhazovali z místa. A my
jsme si bláhově mysleli, že jsme v režimu takové světýlko ve tmě. A když
on padnul, že padneme s ním, že to
světýlko už nebude vidět, protože se
rozsvítí úplně všude. Ale ono se tak
nestalo, pořád je příšeří, pořád mají
lidé starosti, čili to divadlo potřebují
a chodí do něj rádi.“
yy Hrát něco tolikrát může být náročné. Nezdá se vám to někdy už
ohrané? A Jste ještě vůbec duchem
přítomen na jevišti?
„Ono je to tak, že když točíte v divadle patnáct komedií, tak na tu jednu
se nedostane každý den. A stárnete
a paměť chátrá. Čili tam je i radost
z toho, že si ještě vzpomenete. Každá
replika, která vám dneska naskočí,
vám způsobí blaho. (zazní smích) No,
vy se smějete, ale je to opravdu tak.
A kromě toho, hrajeme výhradně komedie, způsobujeme veselí, to je stejné, jako když vyprávíte oblíbený vtip.
Přijdete do jiné společnosti a rád ho
řeknete znovu, třeba posté.“
yy Je pravdou, že hra České nebe
byla poslední cimrmanovskou a již
žádnou další nepřipravujete?
„To je pravda. České nebe jsme s Ladislavem Smoljakem psali jako Cimrmanovo rozloučení s publikem. Každá pohádka má svůj konec.“
yy Myslíte, že jednou bude Cimrman žít i bez vás?

PROSTĚJOV Divadlo Járy Cimrmana zavítalo nedávno do Prostějova a s ním i jeho zakladatel Zdeněk Svěrák - dramatik, scenárista,
herec, autor písňových textů či
spisovatel. Původní profesí učitel
začal pracovat v Československém rozhlase, kde se stal jedním
z autorů rozhlasového pořadu
Nealkoholická vinárna U Pavouka, v němž vznikla slavná postava
nedoceněného českého velikána
Járy Cimrmana. V rozhlase také
poznal hudebníka Jaroslava Uhlíře, s nímž od té doby vytvořil
nerozlučné duo. Roku 1967 pak
vzniklo Divadlo Járy Cimrmana
zkoumající odkaz postavy, pro
kterou Svěrák připravil první hru
pojmenovanou Akt a na dalších
třinácti se pak spoluautorsky podílel spolu s Ladislavem Smoljakem. Ve všech těchto představeních se oba objevují i jako herci.
Nesmazatelnou stopu zanechal
Zdeněk Svěrák (na snímku) také
v kinematografii. Scénáristicky
stojí za takovými českými klasikami jako Obecná škola, Kolja,
Tmavomodrý svět či Vratné lahve.
Snímek Kolja získal kromě jiného
také Oscara za nejlepší neanglicky
mluvený film roku 1996. Česko
nemá mnoho výraznějších postav

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jakub
ČERMÁK
yy V roce 2005 si Češi zvolili Cimrmana v televizní anketě za největšího Čecha. Co to vypovídá?
„Zaprvé o tom, že v té době už Cimrman vstoupil do povědomí široké
veřejnosti. Zadruhé to, myslím, vyjadřuje vztah k té anketě. Že to je vlastně nesmysl, určovat největšího Čecha. Já nevím, jestli je větší Hus, nebo
Komenský - a jde to vůbec porovnat?
Češi takové věci rádi znevažují. Ale je
v tom určitě i fakt, že toho Járu mají
lidi rádi. Kdyby ho nemilovali, asi by
to neudělali.“
yy Proč myslíte, že jej milují?
„Já jsem došel k závěru, že sympatické
a blízké je jim to jeho smolařství. To,
že je to zneuznaný génius. Ono se mu
máloco povedlo, mysleli si o něm, že
je blázen. A taky že byl za toho Rakouska přiškrcený, kdyby žil v jiném
ovzduší, on by světu ukázal. A to je

Divadlo nám zošklivoval minulý režim, který jej
neměl rád a trpěl ho. Trestali nás tím, že nás pořád
stěhovali nebo vyhazovali. A my si bláhově mysleli,
že jsme takové světýlko ve tmě. A když režim padnul,
že padneme s ním, že to světýlko už nebude vidět,
protože se rozsvítí všude. Ale ono se tak nestalo, pořád
je příšeří, lidé mají starosti, čili to divadlo potřebují...
„To kdybych věděl! Ono je už podivné, že žije tak dlouho. Protože
i humor stárne - když se podíváte
do Humoristických listů z přelomu
devatenáctého a dvacátého století,
máloco vám přijde vtipné. Ale zdá
se, že Cimrman nestárne tak rychle.“
(spokojeně se pousměje)
yy Máte některý z vašich filmů, na
kterých jste se podílel, ať už jako
scenárista, nebo herec nejraději?
„No, tak z těch, které jsme dělali
se synem Honzou, mám nejraději
Obecnou školu. To je naše první
spolupráce, snad i proto je mi pořád nejmilejší. A s Jiřím Menzelem
vzpomínám hodně na film Na samotě u lesa. Tam mi dal pěknou
roli takového toho Pražáka, oholil
mě. A je tam zachycena část našeho
života, protože my jsme opravdu
v takové chalupě žili a takhle jsme
chtěli, aby nám ji ten pan Komárek
prodal.“
yy Váš syn Jan Svěrák je známý
a úspěšný režisér. Vás nikdy nelákalo vyzkoušet si filmovou režii?
„Já to neumím. Opravdu ne. Když
jsem byl učitel, tak jsem zkoušel na
vesnici režírovat divadlo a bylo to
dost žalostné. Já jsem třeba hercům
nedokázal říct, že to nedělají správně
a furt jsem je jenom povzbuzoval. To
nejde.“
yy Hrajete ale pořád ve filmu i na
divadle. Máte nějakou speciální
metodu, jak si snadněji zapamatovat texty?
„To je asi, jako když se učíte do školy básničku. Musíte to pořád mlít,
až se v tom mozku udělá takové
koryto, kterým to pak teče, i když na
to nemyslíte. Já se přistihuju, že třeba
na scéně vůbec nepřemýšlím o tom,
co bude dál. Ale nechám hubu a ona
to říká.“
Pernštýnské nám. 176/8,
  
Tel.: 582 301 711
 
www.dsp-pv.cz
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yy Je pro vás v něčem obtížnější psát pohádku, na rozdíl třeba
o klasické komedie?
„To je žánr, který miluju. Je to, jako
kdybyste si vzal nějakou hojivou
mast. (úsměv) Pohádka je moudrá,
má být krásná, musí dobře dopadnout, takže si vůbec nemusím lámat
hlavu s tím, jestli ten šťastný konec je
kýčovitý nebo ne. Ten tam být musí
a já mám šťastné konce rád. A všechny pohádky, které jsem dělal, byly pro
mě potěšením. Jak Tři veteráni, tak
ten Čapek, čili Lotrando a Zubejda.“
yy Máte vy osobně nějakou nejoblíbenější pohádku?
„Jsou dvě nejlepší české pohádky. Pyšná princezna a Tři oříšky pro Popelku.“

Foto: internet

yy A máte přehled o tom, kolik
písniček jste za tu dobu spolupráce s Jaroslavem Uhlířem vytvořili?
„Abych vám to řekl přesně, tak to
bych se musel jít podívat do svého
sešitu, ale je jich kolem čtyři sta padesáti.“
yy Které jsou vaše nejoblíbenější?
„Z těch nových třeba Děti jdou ze
školy domů. My teď máme tu nevýhodu, že se naše písničky už nevysílají v premiéře na ČT1, ale jenom
na dětském programu. Takže tím
největším šiřitelem není výrobce,
tedy televize, ale internet, když to
někdo pověsí na YouTube. Tam
to má největší sledovanost. Třeba
Když se zamiluje kůň má miliony
návštěv.“
yy Vy píšete texty, pan Uhlíř
skládá hudbu. Stalo se někdy, že
jste si tyhle role vyměnili? Nebo
může se to stát?
„To se nikdy nestalo a ani se to nestane. (smích) Ale Jarda už napsal
text. Jmenuje se to Já si létám, já se
vznáším. To bylo pro Hanu Zagorovou. Tam si udělal noty i text. Já
ale nic takového neplánuji.“

vizitka
ZDENĚK SVĚRÁK
✓ narodil se 28. března 1936 v Praze
✓ scenárista, divadelník, textař, zpěvák, herec
✓ spolutvůrce fiktivní postavy Járy Cimrmana
a her s touto postavou spojených
✓ spoluscenárista oblíbených filmových komedií: Trhák; Marečku, podejte mi pero; Jáchyme,
hoď ho do stroje; Vrchní, prchni; Kulový blesk; Na samotě u lesa,
Obecná škola, Tmavomodrý svět, Kolja, Vratné lahve a další
✓ je textařem řady hudebních hitů jako napřklad Není nutno, Dělání,
Holubí dům
✓ je autorem tří povídkových knih nazvaných Povídky, Nové povídky
a Po strništi bos
✓ připravil také televizní večerníček Radovanovy radovánky
✓ v roce 1996 získal film Kolja prestižního Oscara, cenu udělovanou
v USA, za nejlepší neanglicky mluvený film
✓ za svá díla získal několik dalších ocenění a to nejen v České republice, ale také v zahraničí
✓ od roku 1994 spolupracuje s Centrem Paraple, které pečuje
o pacienty s poraněním míchy odkázané na invalidní vozík
✓ je ženatý s manželkou Boženou, má dceru Hanu (56) a syna
Jana (52), který se také pohybuje v kulturním prostředí
zajímavost: hra Akt je úplně první představení Divadla Járy Cimrmana, přičemž není spoluautorská, ale napsal ji sám – její původ je
kostnatý: Ladislav Smoljak psal hru Vyšetřování ztráty třídní knihy
pro druhou polovinu představení, protože svou část nestihl, akčně se
vymyslela dočasná náhrada - seminář před oponou, který se od té
doby stal neodmyslitelnou součástí každého představení, a následně
byly semináře zakomponovány do všech her následujících
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PROSTĚJOV A DUŠIŠKY I I.
Dušičky pohlídají i policisté

    

Cílem strážníků a policistů je zabránit lapkům v páchání protiprávní
činnosti. „Občany budou strážníci
přímo na místě upozorňovat na
případné nedostatky. Není totiž v silách policie uhlídat všechna vozidla
ponechaná na přilehlých parkovištích. Proto nabádáme občany k větší

ostražitosti a obezřetnosti. Již pouhé
ponechání tašky s bezcenným obsahem ve vozidle může v potenciálním
zloději vzbudit touhu ji získat. Při
opuštění auta je dobré řídit se heslem, že auto není trezor ani výkladní
skříň,“ apeluje na veřejnost Tereza
Greplová.

18102211201

PROSTĚJOV Dušičky jsou především obdobím klidného připomenutí Památky zesnulých, ale
zároveň se především návštěvníci
hřbitova mohou setkat s nemilým
překvapením v podobě okradení.
S blížícím se obdobím svátku se
tedy i strážníci budou zaměřovat
na kontroly hřbitovů a přilehlých
parkovišť.
„Důvodem této preventivní akce je
co nejvíce omezit případné krádeže věcí zanechaných ve vozidlech
nebo přímo na hřbitově. Každým
rokem se totiž najde nepozorný občan, který na svůj majetek nedává
pozor a zanechá jej bez dozoru. Přitom si neuvědomí, že právě tímhle
jednáním nahrává zlodějům a může
tak o své věci snadno přijít,“ uvádí
Tereza Greplová z Městské policie
Prostějov.

181017111200

Den, kdy vzpomínají pozůstalí na své zemřelé příbuzné a přátele se nezadržitelně blíží. Podle tradic zdobí
rodinné hroby věnci a květinami, rozsvěcují svíčky
a připomínají si ty, kteří už tady nejsou. Dušičky patří
k významným celospolečenským svátkům. V kostelech a hřbitovních kaplích se slouží mše svaté. Věřící
i nevěřící navštěvují i vzdálené rodinné hroby, které
předtím uklidili a slavnostně nazdobili. V posledních
letech se na vesnicích i ve městech oživují tradice
spojené s průvody v maskách a vydlabáváním svítilen z dýní, které se k nám dostávají ze západních zemí,
kde se bouřlivě slaví Halloween. Dušičky by neměly
být jen o povinnosti zvelebit a navštívit hroby, lidé by
se měli zastavit, popřemýšlet o konečnosti života, rodina by se měla sejít a zavzpomínat na předky. A svátku Památky zesnulých je věnován i dnešní druhý díl
tematické strany PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Stranu připravil: Michal Kadlec
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Konstelace hvězd Prostějova
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Když už se v supermarketech začínají pomalu prodávat čokoládové kolekce, většina Prostějovanů už také přeladí na vánoční notu.
A proč ne, když mnozí z nás teď nemají příliš dobrou náladu a potřebují se upnout k něčemu příjemnému.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. V nejvypjatější chvíli tohoto týdne se
nezachováte příliš vhodně. Sprostá
slova vám budou létat z pusy jedno
za druhým, přitom jediným řešením,
jak vyváznout z problému, by bylo
chovat se slušně a pokorně.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Pozor, v závěru týdne se můžete potkat s bývalým partnerem, se kterým jste se
nerozešli zrovna v dobrém. Pokud se
nevyhnete tomuto setkání, nastanou
opět dramatické chvíle plné výčitek
a hádek.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Bude
vám nabídnuto obchodní jednání,
kterého byste se měli v každém případě zúčastnit. Pokud ho odmítnete, přijdete nejen o slušné peníze,
ale také o pověst pragmatického
a schopného kšeftaře.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Uprostřed
týdne budete muset pořádně zapracovat doma, službu vám totiž vypoví
hned několik elektrospotřebičů, bez
kterých se rodina neobjede. Sehnat
opraváře ale nebude jednoduché,
takže přiložte ruku k dílu.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Ve vašem partnerském vztahu se to začíná vyostřovat, vy si ale napětí budete docela
užívat. Víte totiž, že ve sporech máte
většinou pravdu vy a svého blízkého
tak většinou uzemníte argumenty.
Pár výjimek tu ale bude!
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Rádi
a často se hádáte, i když nemáte pravdu. Vaše povaha se naplno projeví
tento týden, kdy budete čelit kritice
nadřízených ve svém zaměstnání.
Místo toho, abyste byli pokorní, rozčílí vás každé slovo.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Nevyjadřujte se ke věcem, které neznáte,
nebo jim dokonce vůbec nerozumíte. Okolo vás se bude řešit spousta
důležitých záležitostí, do kterých se
budete chtít plést. Ale jen do těch,
o kterých opravdu něco víte!
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Během
pátku si konečně užijete štěstí. Na co
sáhnete, to se vám bude dařit. Využít
byste toho měli především v sázkových hrách, kdy můžete několikanásobně rozmnožit svůj majetek.
Finanční problémy tak pominou.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Návštěva společenské akce nedopadne
podle očekávání, takže se po zbytek
týdne raději uchýlíte do soukromí
a hlavně na samotu. Je pravda, že
nejste příliš společenští, humoru si
s vámi nikdo neužije.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Při řešení pracovního úkolu se dopustíte chyby, která vás bude mrzet
hodně dlouho. Stržené prémie pak
budou tím nejmenším problémem.
Utrpí ale vaše prestiž spolehlivého
a dobrého pracovníka.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Překvapí vás člověk, který do této doby
okolo vás procházel naprosto bez
povšimnutí. Osloví vás s nabídkou
nového zaměstnání a po jeho podmínkách doslova zalapáte po dechu.
Čeká vás velká změna.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Nedávejte
si teď nějaké přehnané cíle, právě
v těchto dnech vám bude chybět sebevědomí i chuť do jakékoliv práce.
Pěkně v klidu si dokončete ty věci,
které jste během minulého období
nestihli.

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

Sirup Yo 0,7l

39,90

-

39,90

-

77,90

49,90

Sirup Hello 0,7l

14,90

-

26,90

26,90

59,90

-

Sirup Relax 0,7l

34,90

-

59,90

59,90

44,90

-

Sirup Jupí 0,7l

36,90

-

36,90

36,90

36,90

19,90

Sirup Dobrá voda 0,7l

-

-

-

19,90

-

36,50

29,90

-

-

46,90
(0,75l)

-

-

Sirup Korunní 0,7l

Naše


Jistě, nejlepší jsou ty domácí, ale i v obchodech lze dnes koupit kvalitní sirupy. Jednak jsou zdravé a jednak výrazně ušetříte na rozdíl od každodenního nákupu drahých limonád. Nejlevnější sirup Yo je k mání v Albertu nebo
Bille, Hello zase pořídíte za nejmenší peníz v Albertu. Stejně tak do Albertu
spěchejte pro sirup Relax, ovšem Jupí seženete za absolutně nejnižší cenu
v Penny marketu. Sirup Dobrá voda nakupujte v Kauflandu a sirup Korunní
Přejeme dobrou chuť!
pořídíte nejvýhodněji v Albertu.
Průzkum byl proveden ve středu 24. října

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29+9ö='51$
OD 29. 10. DO 4. 11. 2018
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCEVHNRQiYSRQGČOtRGKRGLQDYHþWYUWHNDYSiWHNRGKRGLQ
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Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí od 19:30 hodin a dále ve čtvrtek a v pátek od 18:30 hodin Nad jižním obzorem svítí Mars, na kterém spatříme albedové útvary a polární čepičku. Potom si prohlédneme
planetu, o které se sice každý učil ve škole, ale jen málokdo ji spatřil na vlastní oči - Neptun. Nakonec se vydáme za
vesmírnými poklady podzimního nebe. Vstupné 40 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „JAK SI MLSNÉ MEDVÍDĚ CHTĚLO
LÍZNOUT MLÍČKA Z MLÉČNÉ DRÁHY“. Vstupné děti 20 Kč, dospělí 40 Kč.
Ɣ Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout na
začátku všech akcí.

Blokové

 
v roce 2018

Také v měsíci říjnu pokračují bloková čištění města.
Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na
čištění upozorní!
úterý 30. října - blok 53
Na Blatech (Družební - Domamyslická), 5. května (Družební - Domamyslická), Borová, Žitná, Žitná cyklostezka,
Družební, Karafiátova, Šípková, Šeříková, Jasmínová,
V Loučkách, Na Splávku, Za Humny, Pod Vinohrádkem,
Domamyslice - u kapličky, Ořechová, Akátová, Lísková,
Olšová, Domamyslická komunikace SSOK vč. kruhového
objezdu

INFORMUJE

Dlouhý: Zaměstnavatelé reálně postrádají
440 tisíc lidí, ztráty na daních
a odvodech přesáhnou 110 miliard korun
Kvůli nedostatku lidí ve výrobě letošní růst tuzemského hospodářství
zpomalí na 3,6 % a zpomalovat bude
i v příštím roce na 3,3 %, vyplývá
z nové prognózy Hospodářské komory. Porostou méně i průmysl
i maloobchod. Predikce, která využívá všeobecný model ekonomické
rovnováhy České spořitelny, vychází ze šetření mezi podnikateli napříč
odvětvími, obory i regiony. Hospodářská komora zároveň nevylučuje,
že zaměstnavatelům bude už v červnu 2019 reálně chybět půl milionu
pracovníků.
„Dobrou zprávou je, že ekonomika roste a bude růst i příští rok. Firmy se ale
ocitly v klinči. Na jedné straně nemají
dostatek pracovníků, a ačkoliv usilují
o zefektivnění výroby novými technologiemi, dodací lhůty strojů se prodlužují, protože je na druhé straně nemá
kdo vyrábět,“ podotkl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Trh práce se podle něj nachází v situaci,
která v historii ČR nemá obdoby. Dokládají to data Úřadu práce. Zaměstnavatelé totiž dnes postrádají přibližně
o 200 tisíc pracovníků více než na hospodářském vrcholu v roce 2006.
Ve skutečnosti je ale situace domácího
trhu práce vážnější. Firmám dnes podle
Hospodářské komory chybí už 440 tisíc zaměstnanců, tedy asi o 130 tisíc
více než podle statistik uváděných na
začátku října Úřadem práce. Důvodem
je, že zaměstnavatelé jsou si vědomi,
že na pobočkách Úřadu práce zaměstnance nenajdou, a tak nabídky vyvěšují
rovnou na pracovních portálech či angažují personální agentury.
Konkurentem soukromé sféry je také
veřejný sektor. Stát jen za 5 let vysál
z trhu práce 30 tisíc lidí. Navíc do průmyslových zón míří další desítky firem,

které se chystají zaměstnat tisíce dalších
lidí. Zejména ze západní části země odčerpává pracovníky tuzemskému
soukromému sektoru Německo. Spolková republika se potýká s rekordním
počtem volných míst, kvůli kterému
rovněž přehodnotila svoji prognózu
směrem dolů už minulý týden.
Podle analýzy Hospodářské komory
predikující vývoj trhu práce do konce
roku 2019 tak firmám bude už v červnu
příštího roku chybět 500 tisíc pracovníků, což poškodí nejen podnikatele, ale
celou ekonomiku. Jen státní kasa letos
přijde nejméně o 84 miliard korun na
daních a odvodech, které by mohly být
odvedeny v případě, že by volná místa
byla obsazena. V roce 2019 potenciální
ztráty dosáhnou dalších přibližně 110
miliard korun.
Také proto Hospodářská komora jedná s vládou, aby zdvojnásobila na 40
tisíc roční kvótu pracovníků v Režimu
Ukrajina, umožňujícího zrychlené
přijímání kvalifikované pracovní síly
z Ukrajiny. Hospodářská komora přitom dlouhodobě zdůrazňuje, že přijímání zahraničních pracovníků není
dlouhodobým řešením trhu práce,
tou je reforma školství, ale krátkodobě
zaměstnavatelům pomůže. Zároveň
upozornila, že tito pracovníci nejsou
přínosem jen pro zaměstnavatele, jsou
prospěšní pro celou společnost. Každý

pracovník z Ukrajiny, který dosud získal práci přes Režim Ukrajina, přispěje
na jednoho důchodce 440 korunami
za rok. Při úplném obsazení 40tisícové
kvóty by mohl roční rozpočtový efekt
přesáhnout 10 miliard korun.
Šetření mezi podnikateli také potvrdilo, že 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. Mzdy přitom letos vzrostou o 8,6 % a v roce 2019 o dalších více
než 8 %.
Problémem ale je, že více než polovina
zaměstnavatelů mzdy svým zaměstnancům zvyšuje 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 stal druhotným.
Hospodářská komora proto zaměstnavatelům i v souvislosti s kolektivními
vyjednáváními s odbory doporučila,
aby kvůli mzdám potřebné investice
do efektivnější výroby neodkládali.
Firmám, které nebudou investovat,
hrozí, že ztratí svou konkurenceschopnost, což obzvlášť pro tak proexportně
orientovanou ekonomiku, jakou je ta
česká, je otázkou jejich samé existence.
Zdroj: Tisková zpráva HK ČR

POZVÁNKY NA VZDÌLÁVACÍ AKCE

13. 11. PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2018
– přednáší Ing. Olga Hochmannová
15. 11. KLUB PERSONALISTŮ
20. 11. NOVELA ZÁKONA O DPH
– přednáší Ing. Olga Hochmannová
22. 11. ZMĚNY V EET
– přednáší Ing. Olga Hochmannová
28. 11. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝ OSOB 2018 – 2019
– přednáší Ing. Karel Kvítek

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Ondratice
Obec: Prostějov
ní část obce ohraničená čísly: 127,
Dne: 5. 11. 2018 od 7:30 do 10:00 Dne: 7. 11. 2018 od 7:30 do 9:30 163, 17, 76, 28 a dále celá oblast
hodin. Vypnutá oblast: odběratel- hodin. Vypnutá oblast: nákupní směrem ke hřisti včetně lokalit noská trafostanice Ondratice pískovna středisko Kaufland, Okružní 10.
vostaveb Na horce, bytového domu
(č. 300723)
Obec: Protivanov
u hřiště, lokality RD Pastvisko. JedObec: Kralice na Hané
Dne: 8. 11. 2018 od 7:30 do 16:00 nostranně ulice od č.116 po č.210,
Dne: 5. 11. 2018 od 10:30 do hodin. Vypnutá oblast: odběratel- oboustranně ul. od č. 158 a 209
13:00 hodin. Vypnutá oblast: od- ská trafostanice Protivanov v. elek- po č. 168 a nov. RD u lesa dále po
běratelská trafostanice Kralice ZD trárna (č. 300739)
č. 176 naproti “Krčmy” Areál fy.
(č. 300709) - Areál ZD Kralice na Obec: Otinoves
PROVEM - odběratelská TS Vícov
Hané
Dne: 12. 11. 2018 od 12:30 do Vepřín (č. 300795). Areál BPE VíObec: Prostějov
14:30 hodin. Vypnutá oblast: od- cov (703044).
Dne: 5. 11. 2018 od 7:30 do 16:00 běratelská trafostanice Otinoves Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: bytové ZD (č. 300769)
Dne: 15. 11. 2018 od 7:30 do 15:30
domy na ul. Dolní s č.32, 34 a 36, Obec: Niva
hodin. Vypnutá oblast: bytové
bytové domy na ul. Šárka od č.52 Dne: 12. 11. 2018 od 9:30 do domy na ul. Okružní č. 59, 61 + gapo č.62.
12:00 hodin. Vypnutá oblast: od- ráž, ul. Šárka č. 48, 50.
Obec: Prostějov
běratelská trafostanice Niva ZD (č. Obec: Bedihošť
Dne: 6. 11. 2018 od 7:30 do 15:30 300768)
Dne: 16. 11. 2018 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: bytové Obec: Rozstání
hodin. Vypnutá oblast: část obce
domy na ul. Dolní s č. 32, 34 a 36.
Dne: 12. 11. 2018 od 7:30 do 9:30 Bedihošť: jednostranně ulice NeruObec: Ptení, Ptenský Dvorek, hodin. Vypnutá oblast: odběratel- dova od č.439 po č.529, jednostranHluchov
ská trafostanice Rozstání Agrodruž- ně ulice Palackého od č.513 po č.470.
Dne: 7. 11. 2018 od 7:30 do 15:30 stvo (č. 300783).
Obec: Kralice na Hané, Hrubčihodin. Vypnutá oblast: celá obec Obec: Ptení, Ptenský Dvorek, ce, Bedihošť, Čehovice, OtonoPtení. Část Ptenského Dvorka ve Hluchov
vice
směru od Suchdola od č. 59, 253, Dne: 13. 11. 2018 od 7:30 do 15:30 Dne: 16. 11. 2018 od 7:30 do 14:30
160, a dále omezené čísly 327, 317, hodin. Vypnutá oblast: celá obec Pte- hodin. Vypnutá oblast: celé obce:
1, 62, 413, 92, 96, celá ulice k ná- ní. Část Ptenského Dvorka: Chatová Bedihošť, Čehovice, Otonovice.
draží ČD, dále ulice s č.80 a vývod oblast ve směru od Ptenský Dvorek- Celé Hrubčice (mimo jednostranně
pro chaty s č. 112. Chatová oblast pila (podél trati) k Běleckému Mlýnu ulice od č.42 po č.28. Ulice od č.107
ve směru od Ptenský Dvorek- pila po č. 275, 251, 154, 312, 269. KÚ po č.118 a dále č.p. 264,265,266).
(podél trati) k Běleckému Mlýnu Ptenský Dvorek chaty od č.73 a 209 Část obce Kralice Na Hané - Vípo č. 275, 251, 154, 312, 269. KÚ a 254 po chatu vedle č. 87 a č. 97 po tonice: Celé ulice: Hrubčická, ZaPtenský Dvorek chaty od č.73 chatu 250 dále po ch.č.50, od č. 139 hradní, Biskupická, Úzká, Vítova,
a 209 a 254 po chatu vedle č. 87 a č. a 353 po ch. 131 ve Dvoreckém žle- Trávníky, Krátká, U Pivovaru. Na
97 po chatu 250 dále po ch.č.50, od bu sm. Jednov. Areál M+M zfp č.370, ul. Hlavní Třída č. 420 a 13. Ulice
č. 139 a 353 po chatu 131 ve Dvo- chatová oblast směr Paseky od č.26, Tichá od ul. Vítova po č. 447 a 440.
reckém žlebu sm. Jednov. Areál M 151, 165, 179, 124 až po č. 144, 200 Odběratelské trafostanice: Bedihošť
+ M zfp č.370, chatová oblast směr a 16. Odběratelské trafostanice: Pten- Oskar (č. 300791), Bedihošť ProbiPaseky od č.26, 151, 165, 179, 124 ský Dvorek zámeček (č. 300781), otech (č. 300668), Bedihošť závlaaž po č. 144, 200 a 16. Odběratelské Ptenský Dvorek JmDZ (č. 300779), ha (č. 300681), Bedihošt silnice (č.
TS: Ptenský Dvorek zámeček (č. Ptení BPE ZOD (č. 703233).
300680), Čehovice ZD (č. 300684),
300781), Ptenský Dvorek JmDZ Obec: Vícov
Hrubčice Plant Select (č. 300614).
(č. 300779), Ptení BPE ZOD (č. Dne: 13. 11. 2018 od 7:30 do Areál fy Limagrain Cereals.
E.ON Česká republika, s.r.o.
703233).
15:30 hodin. Vypnutá oblast: hor-

Pondělí 29. října 2018
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REALITY

PRODÁM

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

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

Pronajmu garáž, nám. Spojenců. Tel.:
737 874 885

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.

Sháním ke koupi byt 1+1 s balkonem.
Děkuji 732 388 718
Pronájem garáže, dlouhodobě, za Družbou
(kousek od Bulharské ul.), elektřina, cena
1.200 Kč/měs. Tel.: 728 290 095

Čas ubíhá
a nevrací co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 27. října 2018
by se dožil 100 roků
pan Josef KIŠKA
z Plumlova,
podplukovník letectva V. V.,
účastník bojů o Tobruk
a příslušník R. A. F.,
nositel mnoha vyznamenání
za zásluhy a statečnost.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina Kiškova.

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

Pronájem bytu 1+1, vč. parkovacího místa v domě. Cena dohodou.
Tel.: 733 603 534

KOUPÍM

Koupím rodinný dům s alespoň malou
zahradou. 737 827 329
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
Mladá rodina hledá ke koupi větší 2-3+1. (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Mobil 737 530 368
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
Koupím nebo pronajmu garáž v Pv. Tel.: překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
777 105 097
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Prodej oplocené zahrady. Ele. studna na
pozemku, 1530 m2, 10 km od Pv. Tel.: Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
604 878 877
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraPronajmu byt 1+1, blízko centra. 5.800,- ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
+ inkaso. Tel.: 732 864 744
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz
SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

Jen svíci hořící a hezkou
kytici Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.

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

Dne 28. října 2018
jsme vzpomenuli
9. výročí, kdy nás opustil
pan Radomil VEČEŘA.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina Večeřova.

Dne 3. listopadu 2018
vzpomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Božena ŠENKOVÁ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. Manžel
a dcera s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá...

Kdo měl rád, vzpomíná.
Kdo miloval, nezapomíná.

Dne 1. listopadu 2018
vzpomeneme 1. výročí,
kdy nás opustil
pan František DANIEL.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Vzpomínají
manželka, dcera s manželem
a vnoučata.
Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát, jen kytičku
na hrob dáme a budeme vzpomínat...

Dne 28. října 2018
uplynuly 4 roky od úmrtí
paní Stanislavy KORCOVÉ.
Stále vzpomíná manžel
Radoslav a dcery Ivana
a Radka s rodinami.

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

Koupím hutní barevné sklo a porcelánové
figurky. Tel.: 605 138 473
Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, starou pračku JETAS – PRAT, staré motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Včera, tj. 28. října 2018
by oslavil 70. narozeniny
pan Jan KOMÁREK
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku
děkují synové Radim, Jan
a Tomáš s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ

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

Děkujeme
MUDr. Danielovi ŠPERKOVI
i dalším lékařům a sestřičkám
z oddělení ARO za péči, obětavost,
vstřícnost, lidský přístup a oporu
v posledních chvílích našeho tatínka,
pana Stanislava CHMELAŘE.
Jménem celé rodiny
děkujeme za jejich práci a poslání.
S úctou B. Benediková.
16011421482

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

Smutno je žít
bez drahého člověka,
stále se ohlížíš, zda někde nečeká.
Osud nám nevrátí, co vzal, vrací
jen krásné vzpomínky a s nimi žal.

Dne 31. října 2018
vzpomeneme nedožitých 37 roků
našeho milovaného syna, bratra, švagra
Honzíka VIČARA
z Brodku u Konice.
S bolestí v srdci vzpomínají
rodiče a bratři
s rodinami.

Už tomu budou 4 roky,
co nás opustila
a 1. listopadu 2018
by se dožila 90 roků
paní Jiřina ŽÁČKOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje manžel
s rodinou.

Dne 31. října 2018
by se dožil 70 let náš manžel,
tatínek, dědeček, tchán a bratr,
pan Jaroslav TRNEČKA
z Hrubčic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
stále vzpomíná rodina.

18091120981

Dne 3. listopadu 2018
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Jitka ŠILHAVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Rodina Skácelova
a Šilhavá.

Dne 1. listopadu 2018
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
paní Viery URBÁNKOVÉ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina.

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

Dne 26. října 2018
uplynulo 20 let,
co nás navždy opustil
pan František SAS

a dne 1. listopadu 2018
si připomeneme 25. výročí úmrtí
paní Marie SASOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Taťána
s rodinou.

 % 
&'('' 

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

Co už víc
Ti můžeme dát, položit kytičku,
zapálit svíčku a tiše vzpomínat.

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

# 
  # 

FINANCE
SEZNÁMENÍ
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řádková inzerce / vzpomínky

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Kamarádko, ozvi se mi. V samotě nePůjčka Pv a okolí. Tel. 776 087 428
buď, ale budeme spolu. Rozvedený,
74/174, auto mám, do ráje spolu. Tel.: Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86
776 210 670

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

Pohřební služba Pavel Makový
''$
Kamila Pištěková 1953
Prostějov
Jiří Lanž 1952 Čelechovice na Hané
Jaromír Černý 1937 Klenovice na Hané
Mgr. Marie Vysloužilová 1942
Prostějov
Olga Sychrová 1927
Prostějov
Jaroslav Ruml 1954
Rozstání
Pavel Holoubek 1966
Prostějov
Věra Lžičařová 1928
Vyškov

Poslední rozlouèení
Středa 31. října 2018
Vojtěch Buigl 1934 Čechy pod Kosířem 11.00 Obřadní síň Prostějov
Ladislav Kluka 1937 Biskupice 14.30 kostel Biskupice
Pátek 2. listopadu 2018
Miroslav Soldán 1930 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Anna Márová 1933 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Petr Čech 1972 Čelechovice na Hané 14.00 Obřadní síň Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
''$
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Poslední rozlouèení
Pondělí 29. října 2018
Jitka Floríková 1929 Vrbátky 12.30 Obřadní síň Prostějov
Sobota 3. listopadu 2018
Karel Skácel 1935 Kralice na Hané 14.00 kostel Kralice na Hané

Pohřební služba FCC Prostějov
18050570474

Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát
v rubrice SEZNÁMENÍ
Prostějovského Večerníku

Ludmila Navrátilová 1950 Prostějov
Zdeněk Štaubert 1951
Bedihošť
Marie Běhalová 1925
Olšany u Prostějova
Marie Prinzová 1938
Prostějov
Jiří Ptáček 1944
Držovice

Věra Mojžíšová 1922

''$
Prostějov František Hodinka 1947 Vrahovice Miroslav Čech 1971

Myslejovice
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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
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.

18081520852

17102621270

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

<<< www.vecernikpv.cz

Pondělí 29. října 2018
www.vecernikpv.cz
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nabídka pracovních míst

Kreativní grafici,
administrativa
Dámské/pánské švadleny
Jeřábníci
Masér/-ka
Mistři montáže
Office manažer/-ka
Operátor/-ka výstupní
kontroly tkaniny
Provozní elektrikáři
Pracovníci
na umývání nádobí
Účetní

Provoz

Kvalifikace

Firma

17 000-20 000 Kč
14 900 Kč
18 000 Kč
13 500-15 000 Kč
24 000 Kč
27 000 Kč

jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný

ÚSO s maturitou Šicí technika Brother, Pv
základní+praktická MAKOVEC, Prostějov
střední odborné DT – Výhybkárna a strojírna, Pv
střední odborné Obec Skalka
ÚSO s maturitou LINAPLAST, Kralice n/H
ÚSO s maturitou PRECIOSA, Brodek u Konice

17 000-23 000 Kč třísměnný
25 000-28 000 Kč jednosměnný

střední odborné Toray Textiles Central Europe, Pv
střední odborné Agrodružstvo Tištín

100 Kč/hod
pružná prac. doba střední odborné LANMI – U Krále Ječmínka, Pv
18 000-20 000 Kč jednosměnný
ÚSO s maturitou MT, Mostkovice

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Plat (Kè)

Plat (Kè)

Pracovníci pro rozvoz stravy 80 Kč/hod

Provoz

Kvalifikace

dělené směny

základní+praktická

Firma

Švehlova střední škola, Pv

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

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

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

hledá pracovníky na pozicích:

18102611215

18101221166

18102421207

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

Pondělí 29. října 2018
www.vecernikpv.cz
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soutěže
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Také čtyřiačtyřicáté 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 1. listopadu 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


!)

 *+ 

Vápenice 23
Petr PODUŠKA, Prostějov
Výherce získává: VOLNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 !)
 *+ 
František Jura
Kristýna BRYCHTOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
 !)
 *+ 
STAROŽITNOST
Julie HOLINKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ na nákup v hodnotě 400 Kč.
SUDOKU
 !)
 *+ 
9,8,2,5
Tomáš ZDRAŽIL, Prostějov
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?

18101961193

KŘÍŽOVKA
 !)
 *+ 
Mladý šlechtic Richard se zamiluje do krásné tajemné dívky
Lucie DOČKALOVÁ, Prostějov
Výherce získává: Rodinné vstupné v hodnotě 400 Kč.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
 
 

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

HABR, NOŽE, ŠLÉPĚJE, PASY, KLUK, OBŘI, CHTÍT, BOBR, GALEJE,
ŠTĚP, TUHA, ŽÁBY, ŘEHÁK, ŘASY, NAPA, HALÉŘ, ŠPROT, VUŘT,
RUBL, DŘEP, KŘEN, KADEŘ, KŠÍR, TOPORO, OBĚH, NYLON

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
   

18101961198

18101961194

ŠIROKÁ NABÍDKA OKRASNÝCH A OVOCNÝCH DŘEVIN...

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

18100561142

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
SPORTU a graficky lehce poupravili novou
posilu prostějovských Jestřábů, která dorazila
až z Karlových Varů...

17113061409

Výherce získá RODINNÉ VSTUPNÉ
 
 

Výherce získává DÁRKOVÝ POUKAZ
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zveme vás...

TIPku
SLAVNOSTNÍ KONCERT
DECHOVÉHO ORCHESTRU

KDY: NEDÌLE 4. LISTOPADU, 17:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, VOJÁÈKOVO NÁM. 1., PROSTÌJOV
V Prostějově proběhlo již mnoho akcí
odkazujících připomínku stého výročí založení Československé republiky.
Nyní přichází na řadu další. V prostějovském Městském divadle se budete moci díky Dechovému orchestru
místní „zušky“ zaposlouchat již tuto
neděli do slavnostních skladeb.
Právě ZUŠ Vladimíra Ambrose pořádá
v Městském divadle v Prostějově slavnostní koncert ke 100. výročí založení
republiky. Vystoupení si pro vás připra-

vil její Dechový orchestr, jehož členy
jsou žáci hudebního oboru, studenti
středních i vysokých škol, učitelé a absolventi školy. Je jich dobrá šedesátka.
„Základem repertoáru jsou koncertní
skladby našich i zahraničních autorů,
ale také transkripce populárních melodií různých žánrů. Aktuálně se orchestr
zaměřuje na propagaci skladeb patřících
do takzvané symfonické dechové hudby,“ píše se na webových stránkách dechového orchestru.

Ten pro svoji hudbu využívá saxofony,
basklarinet, hoboj, fagot, bicí nástroje,
klavír, harfu a další. Uskupení je to tedy
velké a jedinečné.
Vstupné na koncert činí 100 korun,
pro mládež a seniory 50 korun. Předprodej vstupenek je možné využít
na pokladně divadla, která funguje
v pondělí a středu od 10:00 do 12:00
hodin a od 13:00 do 17:00 hodin
a v úterý a čtvrtek od 13:00 do 17:00
hodin.

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70

Školní 1, Prostějov
pondělí 29. října
17:30 JOHNNY ENGLISH
ZNOVU ZASAHUJE
americká komedie
20:00 DOGMAN
drama Francie
úterý 30. října
17:30 JOHNNY ENGLISH
ZNOVU ZASAHUJE
20:00 ZLATÝ PODRAZ
romantické české drama
středa 31. října
17:30 JOHNNY ENGLISH
ZNOVU ZASAHUJE
20:00 JÁ, MARIA CALLAS
francouzský dokument
čtvrtek 1. listopadu
17:30 ZLATÝ PODRAZ
20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
životopisné drama USA
pátek 2. listopadu
15:30 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
fantasy film USA
18:00 JOHNNY ENGLISH
ZNOVU ZASAHUJE
20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
sobota 3. listopadu
11:00 POHÁDKY KARLA ZEMANA
animovaná pohádka Československo
14:30 PRAGUESHORTS
– ANIMOVANÉ KRÁTKÉ FILMY
animované ČR
16:30 POHÁDKA NARUBY
18:00 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
20:30 BOHEMIAN RHAPSODY
neděle 4. listopadu
10:30 KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
pohádka ČR/Slovensko
15:30 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
17:30 BOHEMIAN RHAPSODY
20:00 CLIMAX
francouzské hororové drama

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
pondělí 29. října
10:00 KRÁLÍČEK PETR
animovaný rodinný film USA
14:00 JURSKÝ SVĚT
americké sci-fi
úterý 30. října
10:00 COCO
animovaný hudební film USA
14:00 JUMANJI: VÍTEJTE
V DŽUNGLI
dobrodružný film USA
sobota 3. listopadu
15:00 V ČERTÍCH SLUŽBÁCH
pásmo pohádek ČR
17:30 V HUSÍ KŮŽI
animovaná komedie USA
20:00 JÁ TONYA
životopisná komedie USA

Kulturní klub

DUHA

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

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 4. listopadu
14:00 a 16:00 PERNÍKOVÁ
CHALOUPKA
loutkové divadlo

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

ZLATÁ
BRÁNA

nám. T.G.Masaryka, Prostějov
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 do 4. listopadu
do 12. prosince
100LETPROSTĚJOVSKÉHOSPORTU
„LIDE ČESKOSLOVENSKÝ,
výstava z historie
TVŮJ ODVĚKÝ SEN STAL
SE SKUTKEM!“
ŠPALÍÈEK
výstava u příležitosti 100. výročí založení
Československé republiky
Uprkova 18, Prostějov
do 18. listopadu
TOWER CAFE &
MAURIC REMEŠ - PŘÍBĚH LÉKAŘE
A SLAVNÉHO MORAVSKÉHO
COCKTAIL BAR
PALEONTOLOGA (1867 – 1959)
Školní 4453/49, Prostějov
výstava je věnována známému moravskému
do 31. října
paleontologovi a přírodovědci
POD PŮLNOČNÍM SLUNCEM
do 18. listopadu
výstava fotografií
ZMIZELÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO
výstava fotografií

Galerie Mánes

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

Galerie Cyril
Věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská, Prostějov
do 26. října
ATELIÉR MULTIMÉDIA SŠDAM
výstava fotografií (Z. Rejsová,
M. Kotková, M. Lopatyuk, V. Musilová)

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
neděle 4. listopadu
17:00 KONCERT
vystoupení dechového orchestru
ZUŠ V. Ambrose

Zámek Prostìjov

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
úterý 30. října
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
pokračuje desátý ročník oblíbené
výtvarné dílny - drátkování
čtvrtek 1. listopadu
15:00 PORADNA SOS
do 30. listopadu
LUŠTÍME S KNIHOVNOU
poslední kolo luštitelské soutěže o ceny
do 31. prosince
SRDCOVKA MADAGASKAR
výstava fotografií prostějovských
cestovatelů Jany Římské a Miloše Kouřil
(Galerie na Půdě)

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

Zámek Konice

Pernstýnské nám.8, Prostějov
do 29. října
do 31. ledna 2019
KONICE V DATECH 1918 - 1938
ZE SBÍRKY UMĚLECKÝCH DĚL
výstava fotografií
MĚSTA PROSTĚJOVA
výstava obrazů
<<< www.vecernikpv.cz
(vstup přes kavárnu Gallery Dvořák)

akce v regionu...
Svatba upírů v Náměšti
Bojíte se rádi? V tom případě vás určitě potěší již tradiční
akce Tajemný zámek v Náměšti na Hané, která se bude konat v pátek 2. a v sobotu 3. listopadu vždy od 17:00 do 22:00 hodin. Nutná je telefonická objednávka na čísle 737 291 359. Letos akce proběhne pod podtitulem
Svatba upírů. Těšit se můžete na příběh z 18. století, ve kterém se mladý šlechtic
Richard zamiluje do krásné tajemné dívky. Brzy se však ukáže, že šlechtická společnost, v níž se dívka pohybuje, ve dne spí a v noci se věnuje poněkud neobvyklému způsobu obživy, totiž vysávání krve.

Osudové osmičky v Němčicích
Základní škola Němčice nad Hanou v rámci oslav 100. výročí vzniku Československa srdečně zve na Výstavku panelů zachycujících osudové osmičky naší historie.
Výstava bude k vidění v budově základní školy od 31. října do 2. listopadu od 9:00
do 15:00 hodin.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
MC Cipísek
Raisova 1159, Prostějov
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* v úterý 30. října od 17:30 hodin se koná kurz efektivního * kurz šití na stroji pro začátečnice a pokročilé švadlenky porodičovství III. - BÝT POVZBUZUJÍCÍM RODIČEM vedou opět L. Křenková a S. Wantulová, dle rozpisu obou
skupin je na programu vždy v pondělí 17:30-20:30 hodin
* individuální právní poradenství s A. Hálkovou dle objedEkocentrum Iris
nání, korespondenční poradenství zdarma
Husovo nám.67, Prostějov
* ve středu 31. října se uskuteční další z cyklu předná- * individuální poradenství v péči o dítě s I. Halouzkovou
šek bylinkáře Vládi Vytáska „LÉČIVÁ MOC BYLINEK dle objednání
IV.“ o využití léčivých rostlin pro léčbu různých nemocí * individuální poradenství v oblasti zdravého pohybu pro
dospělé a děti - zdravý pohyb, správný vývoj dětí, odstraa potlačení bolesti.
nění bolesti a špatného držení těla cvičením, aromaterapie, podpora zdraví přírodními prostředky apod. s H.
CENTRUM PRO RODINU
Peterkovou dle objednání
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin se koná dopoSONS PROSTÌJOV
lední program pro maminky s dětmi a od 16:30 do * v pondělí 29. října od 14:30 hodin se koná RELAXAČ18:00 hodin - příprava dětí na školu
NÍ CVIČENÍ s paní Světlanou.
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin se uskuteční první * PREZENTACE KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
školička - dopolední kroužek typu miniškolky a od 17:00 se uskuteční v úterý 30. října od 10:00 hodin
do 19:30 hodin přednáškové večery dle aktuální naRÙZNÉ...
bídky, příprava snoubenců
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je na programu první Svaz tělesně postižených ve spolupráci s aktivními seniory
školička - dopolední kroužek typu miniškolky a od 16:30 do pořádá jednodenní zájezd do Velkého Medéru dne 9. 11.
17:30 hodin kroužek „Aby malé bylo velké“ zaměřený na 2018. Bližší informace na tel. 724 706 773, 588 008 095
základní etické hodnoty a předávání víry pro děti od 3 do 6 let nebo v kanceláři č. 106 Kostelecká 17 PV.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší
informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588 008 095,
724 706 773
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH
OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01,
tel. 775 549 777 oznamuje, že poradenské pracoviště
v Prostějově, má provozní dobu: pondělí a středa od
8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen
po předchozí domluvě. Můžete využít služeb našeho
zařízení v podobě odborného sociálního poradenství
a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství
ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí).
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.

BASKETBAL:
sobota 3. listopadu:
16:00 BCM Orli Prostějov – Sokol Pražský
(6. kolo extraligy kadetů, Národní sportovní centrum Prostějov)
neděle 4. listopadu:
10:00 BCM Orli Prostějov – USK Praha
(7. kolo extraligy kadetů, Národní sportovní centrum Prostějov)

FLORBAL:
sobota 3. listopadu:
8:30 5. kolo Regionální ligy mužů, sk. 7
(týmy Kostelec na Hané, Přerov „B“, Letka
Ostrava „B“, Český Těšín, Mohelnice, SH
v Kostelci na Hané).

HÁZENÁ:
neděle 4. listopadu:
10:30 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK –
HC Olomouc 1966 (6. kolo 2. ligy mužů,
sk. Jižní Morava, SH Kostelec na Hané).
16:00 TJ Sokol II Prostějov – TJ Tatran Bohunice (6. kolo 2. ligy mužů, sk. Jižní Morava, SH ve Studentské ulici v Prostějově).

LEDNÍ HOKEJ:
sobota 3. listopadu:
11:00 SK Prostějov 1913 – Černí Vlci
(Liga mladších žáků „D“, ročník 20072008, sk. 29, zimní stadion Pv).
neděle 4. listopadu:
12:30 Prostějov - Břeclav (liga dorostu,
zimní stadion v Pv)

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI
Pátek
Neděle

2.11.
4.11.

9.00 - 10.00
15.15 - 16.15



navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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„UZAVŘENÝ“
RICHARD
KRAJČO

ƔƔ Vstup na koncert skupiny
Kryštof v prostějovském divadle byl
novinářům zakázán
strana 24

AUTOBURZA
PRO VETERÁNY

ƔƔ Na parkovišti před supermarketem Tesco v Držovicích se opět
sešli příznivcí autoveteránů
strana 25

-%89

Kamennou svatbu oslavili
[  *\  
] \$^ _

strana 25

Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Soutěžní vrchol této sezóny čeká Raft team Tomi-Remont Prostějov. Jeho početná
výprava absolvuje od 4. do 10. listopadu Mistrovství světa 2018 kategorie R4 (čtyřmístných člunů)
v Argentině, konkrétně ve vysokých horách Patagonie na řece Aluminé.
„Letíme ve středu 31. října, reprezentovat Českou republiku budou na šampionátu hned čtyři
naše posádky: muži, ženy, junioři a veteráni. K tomu máme ještě dvoučlenné zastoupení v lodi
juniorek,“ informoval Večerník kapitán prostějovských vodáků Zbyněk Netopil.
Co výsledkové ambice? „Letos je to hodně otevřené, protože na rozdíl od několika předchozích
mistrovství nejsou největšími favority domácí. Nejen proto se chceme poprat o maximum špičkových umístění včetně medailí, či přímo titulů,“ vyhlásil Netopil bojovně. Tak držíme pěsti!

Ve čtvrtek načít Šelmy v poháru,
v sobotu přehrát Přerov extraligově

ƔƔ Mateřská škola ve Smetanově
ulici ve Vrahovicích hledá nového
ředitele či ředitelku, magistrát vypsal
konkurz.
ƔƔ Již třiadvacátou sezónu pohádek
pro nejmenší zahájil soubor Pronitka
na stálé scéně Sokola I na Skálově náměstí v Prostějově.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

3x foto: Michal Kadlec

URČICE Během sobotního odpoledne nebylo v určické sokolovně k hnutí. Především místním seniorům přijelo ze Slovenska zahrát a zazpívat Duo Jamaha. Alfons Kotvan a jeho
syn Marian dokázali doslova rozezpívat a také roztančit celý zaplněný sál. „Vystoupení Dua
Jamaha jsme měli objednáno už rok a půl a teprve nyní se nám konečně podařilo ho získat.
Koncert je rozdělen na dvě části s přestávkou, aby si naši senioři odpočinuli,“ usmívala se
Lenka Buřtová, vedoucí Kulturního klubu při Obecním úřadu Určice.
(mik)

boje na zelených trávnících aneb

PROSTĚJOV Úvodní fáze soutěžního
ročníku 2018/19 se pro volejbalistky
VK Prostějov nesla ve znamení venkovních zápasů, když z prvních šesti
kol UNIQA extraligy ČR nastoupily
hned pětkrát na hřištích soupeřů. Teď
se představí doma dvakrát ve druhé polovině tohoto týdne.
Nejprve ženy vékáčka přivítají Šelmy
Brno ve čtvrtek 1. listopadu od 17.00
hodin, půjde o vstupní duel čtvrtfinále Českého poháru. Odveta je na
programu tři týdny poté a lepší v součtu obou střetnutí postoupí do závěrečného turnaje Final Four druhé nejvýznamnější tuzemské soutěže.
V sobotu 3. listopadu od 15.00 hodin pak Hanačky hostí Volejbal
Přerov, což bude utkání 7. extraligového dějství. Tenhle mač slibuje – stejně jako předchozí se Šelmami – tvrdý a divácky zajímavý boj,
neboť oba protivníci mají poměrně kvalitní kádr i dost vysokou nebezpečnost.
Pokud by vás nenalákal volejbal, můžete si v sobotním sportem nabitém dni vybrat jiné menu. Třeba druholigový fotbal 1.SK Prostějov
– FK Varnsdorf (14.00 hodin), nebo prvoligový hokej LHK Jestřábi
Prostějov – České Budějovice (17.00 hodin), či národně ligový basketbal BK Olomoucko – ČEZ Nymburk (18.00 hodin). Zdejší fanoušek bude během 3. 11. opravdu na roztrhání!
Podrobné pozvánky na všechny zmíněné bitvy najdete uvnitř listu.
(son)

vs.

3 78

ƔƔ Volejbalové starší žákyně VK
Prostějov absolvovaly kvalifikaci nového ročníku Českého poháru U15
a s bilancí 4 vítězství – 2 porážky postoupily pro 1. kolo soutěže do druhé
nejvyšší výkonnostní skupiny.
ƔƔ V sobotu 27. října jsme si připomněli 105. výročí narození slavného
prostějovského rodáka Otto Wichterleho

ƔƔ Volejbalistky Prostějova sehrály bitvu s Olomoucí, kterou rozhodl
až pátý set těsným rozdílem
strana 36

ŠLÁGR VEČERNÍKU – VOLEJBAL

JEDNOU JAMAHA
3 45

46

ƔƔ V plném proudu už je boxerská extraliga družstev mužů ČR
2018/19, ale má pouze tři účastníky
a rohovníci BC DTJ Prostějov se
do ní nepřihlásili. Tématu se budeme podrobněji věnovat v některém
z příštích Večerníků.

STRHUJÍCÍ DERBY
VOLEJBALISTEK

KAM ZA F

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 14. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 14. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 14. KOLO

II. TØÍDA OFS PV – 2. KOLO

II. TØÍDA OFS PV – 2. KOLO

TJ SOKOL ČECHOVICE
SK LIPOVÁ
NEDĚLE 4.11. 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL URČICE
NEDĚLE 4.11. 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci na Hané

TJ SOKOL OTASLAVICE
TJ SOKOL JEZERNICE
SOBOTA 3.11. 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Otaslavicích

TJ SOKOL DRŽOVICE
TJ HORNÍ ŠTĚPÁNOV
SOBOTA 3.11. 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Držovicích

TJ HANÁ NEZAMYSLICE
TJ SOKOL TIŠTÍN
SOBOTA 3.11. 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Nezamyslicích
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Pondělí 29.října 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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výsledkový servis / sport

Tenistky na Turnaji mistryň
skončily před branami finále
SINGAPUR, PROSTĚJOV Krůček před účastí v boji o titul na
singapurském Turnaji mistryň
skončila členka prostějovského
klubu Karolína Plíšková. Do finále se nepodívala ani další hráčka
TK Agrofert Barbora Strýcová v
deblu společně s Andreou Sestini
Hlaváčkovou. Semifinálové utkání prohrály s dalším českým párem Krejčíková - Siniaková.
Plíšková si postup do semifinále
zajistila po závěrečném vítězství v
Bílé skupině nad klubovou kolegyní Petrou Kvitovou, které se Turnaj
mistryň vůbec nevydařil. Její další
soupeřkou byla Američanka Sloane Stephensová, které v první sadě
česká hráčka nadělila kanára. Následující dvě sady ovšem prohrála,
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přestože v té druhé ještě vedla 2:0 a
servírovala. „Právě devátá hra utkání
hodně ovlivnila. Soupeřka byla najednou uvolněná, vzala mi podání a
vrátila se do hry. Ve třetím setu mi
úplně došla energie,“ uvedla Plíšková, semifinálovou účast ale brala jako
slušný úspěch. „Kdyby mi to někdo
řekl tři čtyři týdny zpátky, kdy jsem
bojovala někde v Tokiu o každé kolo,
abych se sem dostala, určitě bych to
vzala.“
Ve stejné fázi skončil turnaj pro dvojici Sestini Hlaváčková - Strýcová,
ani zkušený pár ale po porážce netruchlil. „Je to škoda, ale během sezóny jsme si užily hodně zábavy a už
postup na Turnaj mistryň je krásný,“
řekla Strýcová.
Bez vítězství skončila již ve skupině

Petra Kvitová. „Nějaké šance přišly v
každém zápase a já si je bohužel nevzala, zato soupeřky ano. V tom byl
jediný rozdíl,“ hodnotila své vystoupení v Singapuru Kvitová.
(lv)
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Karolínu Plíškovou
povedou dvě trenérky

SINGAPUR, PROSTĚJOV Ještě
před koncem sezóny má hráčka TK
Agrofert Karolína Plíšková jasno, s
jakým týmem se bude připravovat
na další tenisové bitvy. Trenérkou
prostějovské tenistky zůstává Rennae Stubbsová z Austrálie a stejně
velkou roli nově dostane bývalá
slavná španělská hráčka Conchita
Martínezová.
„Někdy je těžké trénovat celý rok s
 P<
] %$ 
jedním člověkem. Doufám, že mi to2345673/ ,-/*-2-+8,0
hle bude vyhovovat. Cítím se dobře
( F A"# !"))

/;=>]-7f>5>/+,-/];_<`{]` 8 " !"N @ ! s oběma. S Conchitou jsem byla jen
& 0 N  & 0 N" &0  .0
C;<E $M<9PQ 'P<; ! ?w V `]; D :  0  0 ,   0 H : 0
HÁZENÁ
 h W\ \ '   %X ;?PQ 'E/ !- A' 0 + 0 H  & 0 &
/$'*-_%E/ !-/ - $
' { )  } h 
B
"
1'

'Q?  %'?  !6B VB  /
; 0$%B? !E- /D $QE- /D !w/C CD $
*6B V!?  $Y/R* <;?
V 9?s!PQ ?w5 h  W'  \ \  \X ;?PQ 
B-D !?4D BND $*3 V4!J)- $
%%3-t!<+W / $G-4VO!?4@D 
6 ? 4$ Q ?4D  !3-t 3 V4$  Q
<;  !) B  )W$ C=$s>=  GA 
Z;$t$ V m9!? %  W   \ ' \X ;?PQ
*4 !+ ;Bt-$G%HEV !)W4
 4 $%%+-!;-0  $%*
)W'!+-V $C=$s>= 'G(
 ;;~ V 5=<;$;  h W     X ;?}
PQ 'J4- !J|/DC =-4 $''?-DV 
!X/  =-4 $  ?:; !B --$  *
Y;-  !U^-$ '* B  !B <-$ %'
E WF  !+  4;$ % U^- !Y;- 
? TD $A3V C=$s>= G 9P@ `}
"#$=>9 V t9$   W \ \  ' \X ;?}
PQ '<0 !>-3Y-@ -$A8V 
!)    <W  -$ A +WV   '' 3W-
! -  <O  < 40$ C=$s>=  '( 
t9] V ^M9P})!9P & \ W' \  \  \X
;?PQ A EW -  !)-CD   $ A
EW - G*X/D ! EO V $
%?4; !X/D $Q !8V 
)-CD $* - W!B8T  X/ $!6E$
C=$s>= A*

23

pár týdnů v rámci turnajů, kde nic
moc nestihnete. Tak uvidíme, jaký na
mě bude mít vliv, až mě bude trénovat dva tři týdny v kuse. Věřím, že v
přípravné části se dá udělat dost věcí,“
komentovala trenérskou sestavu pro
příští sezónu Plíšková.
Bývalá světová jednička se až do letošního roku připravovala pod vedením
českých trenérů. Po Jiřím Vaňkovi
přišel David Kotyza a následně Tomáš Krupa. Pak se tenistka rozhodla
hledat kouče v zahraničí a to bude
platit také pro rok 2019. S trenérskou

dvojicí už probrala tréninkový program v přípravě. Conchita Martínezová bude mít Plíškovou na starost na
Tenerife, kde budou příjemné tréninkové podmínky. Do Čech se vrátí, aby
odehrála finále extraligy, kde je Prostějov opět favoritem na zlat medaile.
Kolem vánočních svátků se přesune
do Brisbane a v Melbourne bude mít
obě trenérky zároveň, na Australian
Open povede Plíškovou Martínezová, protože Stubbsová bude mít povinnosti vyplývající z její spolupráce
pro televizní stanici ESPN.
(lv)
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V SK Prostějov 1913 se usilovně chystá
novinka, kterou hráči na vlastní kůži pocítí už v pátek 2. listopadu. Lépe řečeno
brankáři – trenéři Dalibor Sedlář, Štefan
Žigárdy a Vojtěch Němec totiž povedou speciální brankářské tréninky.
Jako první je ve zmíněný listopadový
termín absolvují gólmani ze starších
kategorií, konkrétně juniorky, dorostu
a starších a mladších žáků. Následující
týden se na novinku mohou těšit jejich
mladší kolegové z ročníků 2009, 2010
či 2011.
Speciální tréninky se budou skládat ze
dvou částí. Ta na ledě potrvá hodinu,
mimo mantinely se pak mladí prostějovští brankáři budou připravovat přibližně 30 až 45 minut. Dohlížet by na
ně měli vždy dva koučové, každý pak
bude informovat rodiče dětí „svých“
kategorií, jak budou celé hokejové procedury konkrétně probíhat. (kom)
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MALÁ KOPANÁ

DRUHÉ LIZE PO PODZIMU
DOMINUJÍ DŘEVNOVICE,

DRUHOU POSTUPOVOU PŘÍČKU

DRŽÍ SK DŘEVÁCI

PROSTĚJOV Podzimní část okresních soutěží v malé kopané ČUS
Prostějovska 2018/19 je definitivně minulostí, neboť poslední turnaj
byl v sobotu odehrán také ve 2. lize
mužů.
Na domácím hřišti se stoprocentně
dařilo týmu SK Dřevnovice, který
vyhrál všechny tři své zápasy (včetně
jedné dohrávky) a první polovinu sezóny zakončil s absolutní výsledkovou
úspěšností na vedoucí pozici tabulky.
Druhé postupové místo drží o pouhé
tři bodíky zpět SK Dřeváci Čehovice/
Hluchov, na průnik mezi elitu pak mohou reálně pomýšlet ještě třetí FC Juniors Semos Hluchov s patnácti body
na kontě. V jarním pokračování každopádně půjde o zajímavý boj.

MALÁ KOPANÁ
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kultura v Prostějově a okolí

   

 

PROSTĚJOV Uplynulé úterý se
v Městském divadle v Prostějově
konal velkolepý koncert skupiny
Kryštof, která svým fanouškům
přinesla vskutku ojedinělý zážitek.
Jednalo se totiž o akustický koncert. Večerník chtěl svým čtenářům z této jedinečné akce přinést
reportáž, bohužel kvůli několika
nedorozuměním mu byla produkce odepřena…
Kapela Kryštof se po letech vrátila do
Prostějova. Tentokrát v rámci turné
JenomPísničkyTour s jedinečným tříhodinovým akustickým koncertem,
na němž se hodně hrálo, ale i hodně
povídalo. Turné se původně mělo konat pouze letos na jaře, pro velký zájem

<<< www.vecernikpv.cz

kde mají diváci možnost zhlédnout portfolio Matěje
Smetany. To svou instalační formou odkazuje na určitou
procesuálnost a stereotypy fungování výstavních institucí. Tedy to, jak je umělec vůbec vybrán k pořádání výstavy pomocí portfolia, po samotnou instalaci, během či
v rámci které je využito různých materiálních pomůcek
(např. koště, páska, zástěra, aj.). Skupina DUMB tak lehce až dadaistickou formou těmto předmětům denní galerijní potřeby vštěpuje uměleckou hodnotu. Výstavu si
nenechte ujít a ideálně si ji spojte s návštěvou filmového
klubu, tak aby zážitek z výstavy byl kompletní.
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Foto: kino Metro 70

však bylo rozšířeno také o podzimní
termíny. A tak se dostalo i na Prostějov.
Vystoupení pořádala agentura ZL Production, která si ovšem nepřála, aby
Večerník byl u koncertu. „Bohužel vás
sem nepustíme, agentura si to nepřeje.
Můžete přijít pouze za tři hodiny na
autogramiádu kapely,“ tlumočil informace od přítomných pracovníků
agentury vedoucí technického úseku
František Tabery. „Koncert není v naší
režii, agentura si prostory divadla pronajímá, proto je na nich, koho sem pustí a koho ne,“ doplnil.
Večerník přitom týden předtím kontaktoval agenturu ZL Production na
e-mail
agentura@zlproduction.cz
ohledně rozhovoru se skupinou. Na

Barevný komiks, který ale rozhodně není pro děti. Tvůrci
Marek Šindelka, Vojtěch Mašek a Marek Pokorný se vydali
po stopách kuřimské kauzy hýbající před lety společností.
Knihu si velmi oblíbili herci z projektu LiStOVáNí a zpracovali ji do svého scénického čtení. Což ale v případě komiksové knihy není tak jednoduché. „Vymyslet scénické čtení

Svatá Barbora

BYLI JSME
U TOHO

Foto: internet
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z komiksu, který je z půlky postavený na obrázcích, musí
být docela oříšek. Ale věříme, že si ho diváci užijí,“ prozradil
s úsměvem autor komiksu Marek Šindelka. Na výtvarném
zpracování strávil měsíce práce, ale jestli se vyplatilo, hodnotit sám nechce. „Možná je spíš na někom jiném, aby naši
knihu hodnotil. Ale my věříme, že jsme pro ni jednoduše
udělali maximum. S Vojtou jsme velmi dlouho pilovali scénář, Marek Pokorný na kresbě strávil roky neskutečné dřiny,
několikrát kompletně změnil styl a překresloval celé kapitoly, než byl spokojený. A hlavně jsme skvěle fungovali jako
tým, nejšťastnější období práce bylo, když jsme se scházeli
všichni tři společně a vymýšleli všechny ty ‚záběry’. V tom
má komiks blízko k filmu. Člověk musí hodně promýšlet
prostor, perspektivu, kompozici,“ prozradil autor. Že je
v Prostějově LiStOVáNí oblíbené, doložily vyprodaný Národní dům a ohlušující potlesk po konci představení. „Já na
to úplně zapomněla, ale ta kauza je absolutně neuvěřitelná.
Knížku si musím určitě pořídit a přečíst,“ vstřebávala dojmy
po představení slečna Katarína.
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Budějovicích, Havlíčkově Brodě a Bratislavě. Průměrně uvádí až 10 premiér ročně – pro dospělé, mládež i děti. Ročně se
LiStOVáNí dostane až do 80 českých měst a odehraje téměř
300 představení. „Projekt především dokázal, že ‚má smysl’,
má své věrné diváky, kteří jej sledují jako literární seriál a kteří si často představované knihy čtou, stejně jako další knihy
představovaného autora či nakladatelství. LiStOVáNí tak
výborně podporuje čtenářství jako takové. Svou živou akční
formou dokazuje především dnešní mladé generaci, že dnes,
kdy je možné skoro všechno, pořád ještě není kniha pasé,“
prozradil Lukáš Hejlík, autor projektu LiStOVáNí.

PROSTĚJOV V pondělí 22. října se
v prostějovském divadle uskutečnil beznadějně vyprodaný koncert Moravské
filharmonie Olomouc. Byl věnován stému výročí založení republiky. Vstupenky

ten mu však nikdo neodpověděl. Na
žádost o rozhovor podanou prostřednictvím dalšího e-mailu reagoval až
vedoucí společnosti Jan Lippert. „Díky
za nabídku, ale bohužel z časových důvodů rozhovory neposkytujeme,“ vysvětlil. Nakonec však ochotně přislíbil,
že možná půjde interview udělat jinou
cestou.
O reportáži v e-mailové domluvě
ovšem nepadlo ani slovo, osobně
k pořadatelům se přímo na akci Večerník neměl možnost dostat a získal
jen zprostředkované informace, které
potvrdily, že si agentura nepřeje, aby
byl přítomen vystoupení. A tak vám
bohužel reportáž z tohoto jedinečného
koncertu přinést nemohl.
(tem)

NA „KRYŠTOFY“ NÁS NEPUSTILI

Za každou výstavou dnes stojí realizační tým. Mimo
umělce, který výstavu vytvoří, a kurátora, který ji zprostředkuje divákům popřípadě se i sám podílí na směřování výsledných děl, patří do realizačního týmu například
architekt výstavy a instalátor, ten řeší design instalace výstavy. Dále zde najdeme edukátora výstavy představujícího prostřednictvím galerijních animací a doprovodného
programu výstavy i těm nejmenším, mimo další pozice
v galerijním provozu najdeme i propagátora výstavy. To
je člověk mající na starost PR a reklamu výstavy. A právě
k této pozici a jejím aktivitám se vztahuje výstava v kině
Metro 70. Skupina DUMB pracuje s faktem, že po nich
dalším vystavujícím bude umělec Matěj Smetana. A tak
jejich výstava formálně funguje jako reklama na výstavu
následující. Hlavním bodem výstavy je reklamní spot,
jenž poběží před každým filmem promítaným v kině
v rámci filmového klubu a který Matěje Smetanu bytostně obsahuje. Kromě videa se výstava nachází samozřejmě i v rámci klasických výstavních prostor foyer kina,

Jakub ČERMÁK

PROSTĚJOV V kině Metro 70 najdete od 24. 10. do 18.
11. výstavu od brněnské umělecké skupiny DUMB s názvem Smetana: Již brzy ve vašem kině. Skupina DUMB
se skládá ze zaměstnanců Domu umění města Brna, z čehož vznikl také název skupiny. Cílem skupiny je tematizovat jednotlivé procesy výstavního provozu současného umění. I Večerník se zašel na výstavu podívat.

Pondělí 29. října 2018
www.vecernikpv.cz

byly již dávno před vystoupením vyprodány.
Cyklus symfonických básní Má vlast z dob
národního obrození k oslavě české státnosti
v podání Moravské filharmonie Olomouc

dirigoval Stanislav Vavřínek. Koncert uspořádal Olomoucký kraj ve spolupráci se statutárním městem Prostějov. A v zaplněném
hledišti se pochopitelně objevili i nejvyšší
představitelé těchto úřadů.
(mik)

Divadlem zněla Má vlast, koncert beznadějně vyprodán

knihy. Nejde ale jen o čtení některých
pasáží, jde o komplexní představení s rekvizitami, kostýmy a hudbou. Projekt
působí pro všechny generace na pěti
stálých scénách v Praze, Brně, Českých

Brněnští umělci vystavují v Metru

Co je LiStOVáNí

Vybraní autoři a jejich dílo či přímo
specifická kniha jsou pak před diváky
Projekt LiStOVáNí neboli cyklus scé- přehrávány v podobě scénického čtení.
nických čtení představuje každý měsíc Jde vždy přibližně o hodinové divadelní
aktuální knihy, které se objevují na trhu. vystoupení, ve kterém je přenášen děj

PROSTĚJOV Hlavní hrdinka mrazivé komiksové novinky žur- EXKLUZIVNÍ
nalistka Andrea má za úkol napsat článek o nikdy neobjasněné
reportáž
kuřimské kauze, kterou před několika lety žila celá naše zem, pro Večerník
nebyl nikdo, kdo by o ní nevěděl. V jejím středu stála dospělá
žena vydávající se nejprve za jedenáctiletou dívku a později za Jakub
stejně starého chlapce. V příběhu se vršily nové záhady, konČERMÁK
spiračních teorií stále přibývalo. 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 a vždy se jí narýsuje možná varianta,
která je následně popřena, každá nalezená odpověď pokládá další otázky. Mrazivý komiks se
představil v Prostějově jako scénické hraní neboli LiStOVáNí. Projekt, který si za roky působení
získal nespočet fanoušků také v Prostějově. I Večerník se zašel na ve čtvrtek večer do Městského
divadla v Prostějově oblíbenou divadelní formu podívat.
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PROSTĚJOV Desetkrát za posledních jedenáct let ovládly prostějovské volejbalistky Český pohár žen.
V aktuálním ročníku této soutěže
omlazené družstvo VK tak maximalistický cíl nemá, ale samozřejmě
chce dosáhnout na co nejlepší možný výsledek. A jako první soupeř mu
v cestě stojí nebezpečné Šelmy Brno.
Jde o čtvrtfinále ČP hrané na dva zápasy doma + venku. Hanačky začínají tuhle dvoudílnou minisérii doma
v hale Sportcentra DDM Prostějov,
úvodní duel se zde koná ve čtvrtek 1.
listopadu od 17.00 hodin. Odveta je
pak na programu o dva týdny později
(14. 11., 19.00) v jihomoravské metropoli.

Druhá nejvýznamnější tuzemská soutěž
přitom už má za sebou dvě kola. V tom
zahajovacím hraném skupinově bojovaly
oddíly z nižších soutěží, ve druhém se připojilo i osm extraligových klubů. Kromě
finalistů minulého ročníku vékáčka a Olomouce, jež měli volno.
Nyní tedy přicházejí čtvrtfinálové bitvy,
kdy se výsledky obou vzájemných střetnutí v dané dvojici protivníků sčítají. Do závěrečného turnaje Final Four postoupí celek
s lepším celkovým poměrem sad, pouze
při jejich rovnosti (například 3:1 a 1:3)
by po skončení odvetného mače přišel na
řadu rozhodující zlatý set do patnácti bodů.
Brněnské Šelmy přitom jsou velice kvalitním sokem. Opírají se o pětici nadmíru
zkušených opor, současných či někdejších

reprezentantek ČR. Jsou jimi nahrávačka
Soňa Nováková, libero Markéta Chlumská (obě Exagelky), univerzálka Tereza
Matuszková, smečařka Simona Janečková
a blokařka Kristýna Boulová. Tyto matadorky doplňují mladé naděje převážně ze
zaniknuvšího Fénixu.
Ambicióznímu kolektivu nevyšel vstup
do extraligy, ale postupně se zvedá a už se
pustil do očekávaného sběru bodů. Premiérové vítězství 3:0 zaznamenal právě
v poháru na půdě KP Brno B, načež ve své
hale ligově vyzval prostějovské obhájkyně
mistrovského titulu. Bylo z toho více než
dvouhodinové drama plné zvratů, na jehož
konci za stavu 2:2 na sady Jihomoravanky
vedly 9:4 v tiebreaku. Přesto ještě zvítězil
hanácký soubor, finální rezultát po jeho

ráda, že jsme se potom od třetího setu
zlepšily a zápas dovedly až do tiebreaku.
V úplné koncovce nám poslední dva
míče za vyrovnaného stavu 13:13 utekly, škoda.“
Čím jste se po debaklu 10:25 ve
druhém dějství zvedly?
„Zpřesnily jsme tu přihrávku a taky zkvalitnily servis, díky čemuž se dařilo líp

 Favorizované Olomouci se tedy
dá konkurovat?
„Ano, to jsme poznaly už ve vzájemném přátelském utkání během přípravy.
A my se proti Olomouci rozhodně budeme pokaždé snažit, aby šlo o zajímavý
i co nejvíc vyrovnaný souboj.“
 Nakolik jste spokojená se svým
vlastním výkonem v derby?
„Pořád tam byla spousta nevynucených
chyb, někdy až hloupých. Ale snažila
jsem se na hřiště vnést energii, snad se
to aspoň částečně povedlo. Každopádně
můj výkon může být ještě mnohem lepší. Jak v útoku, kde bych se měla prosazovat víc, tak na přihrávce, která mi často
ulítává. Dnes od třetího setu už to bylo
lepší, ale dál musím pracovat, abych hrála stabilně na vyšší úrovni.“

 Výkyvy máte i kolektivně pořád velké. Věříte, že se výkonnost
podaří v dalším průběhu sezóny
ustálit?
„Trénujeme hodně a jde o to práci
z přípravy přenést do soutěžních
zápasů. Asi potřebujeme víc si věřit,
zdravé sebevědomí. Abychom třeba
jedno celé utkání dobře přihrávaly,
udržely všechny tři sety kvalitní výkon a zvítězily jasně 3:0. To by nám
myslím pomohlo.“

Foto: Marek Sonnevend

úžasném závěru zněl z pohledu domácích
2:3 (-23, 19, 17, -15, -13).
„Ani nemusím zdůrazňovat, jak těžkého
soupeře ve čtvrtfinále Českého poháru
máme. V nedávném vzájemném utkání
ukázal své schopnosti, byť jsme nakonec
dokázali těsně zvítězit. Ale každý zápas je
jiný a proto víme, že se hlavně musíme
maximálně připravit. A následně odvést
v obou čtvrtfinálových soubojích co nejlepší výkon. První duel doma samozřejmě
bude hodně důležitý, ovšem nikoliv rozhodující. Pokusíme se vybojovat dobrou
výchozí pozici pro odvetu, neboť klíčový
v konečném součtu může být každý set,“
shrnul kouč VK Prostějov Lubomír Petráš
s tím, že celý mančaft moc touží proniknout mezi elitní kvarteto ČP.

3:2

LIBEREC, PROSTĚJOV Nejdelší
štreku v rámci UNIQA extraligy žen
ČR 2018/19 podstoupily prostějovské volejbalistky za duelem 6. kola
soutěže, neboť cestovaly do Liberce.
Tamní silná Dukla je stejně jako předtím UP dva sety přehrávala, byť ne tolik markantně. Ke cti lvicím VK slouží,
že opětovně nesložily za nepříznivého
průběhu zbraně a dlouhý vyčerpávající boj zas dotáhly do tiebreaku. V něm
zpočátku vedly o tři body, načež ale
náskok ztratily. A podruhé krátce za
sebou utrpěly venku čestnou, zároveň
bolestnou porážku 2:3.
Přímý souboj o druhé místo tabulky začaly Hanačky tím, že z prvních tří výměn
dvakrát byly v síti. Což ovšem pohotově
vynahradily dvěma bodovými bloky. Díky
tomu udržely zpočátku krok a dokonce
těsně vedly, než přišla mizerná pasáž plná

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

jak se utkání vyvíjelo...
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kou koncovku si pohlídaly rovněž díky
poslednímu spornému míči, který sudí
darovali protivnicím – 25:23.
Stejně jako start části číslo dvě vyšel
i nástup do té třetí lépe prostějovskému
mančaftu. Tentokrát stačila dvě vydařená
postavení a na ukazateli hned svítilo 1:6,
posléze stav poskočil dokonce na 3:9. Leč
slovní spojení herní vyrovnanost je pro
současný kolektiv VK zatím neznámý pojem, proto okamžitě následoval prudký
výpadek vedoucí k vyrovnání během několika málo minut (10:10). Libereckým
ženám přitom jen stačilo využívat nevynucených zaváhání, někdy až triviálních
minel. V této fázi však střetnutí začalo
připomínat čtvrteční derby v Olomouci
tím, že jeho průběh šel vyloženě nahoru –
dolů. Tudíž se úřadující šampiónky země
z propadu bleskově vzepjaly náhlým
progresem a utekly do klíčového trháku
dvěma čtyřbodovými nápory (10:14,
12:14 – 12:18). Zbytek téhle sady poté
měly kromě jednoho menšího výkyvu

„První sadu jsme prohráli v jednom postavení a druhý až v koncovce, další dva sety jsme
byli jasně lepší. Tiebreak rozhodoval opět až závěr, který měli domácí jistější. Prohrát podruhé v řadě takhle těsně mrzí, přesto však jsem s předvedeným výkonem na hřišti kvalitního Liberce převážně spokojený.“

Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov

„Bylo to kvalitní utkání se spoustou pěkných momentů na obou stranách, stejně tak i s chybami.
Dvě sady jsme zvládli výborně, pak se nám nepodařilo úroveň výkonu udržet. Ale cením si toho,
jak holky zabraly v tiebreaku a že dokázaly silný Prostějov porazit.“

Libor GÁLÍK – VK Dukla Liberec



dalších chyb hlavně na přihrávce potrestaná šestibodovou šňůrou domácích (5:6
– 11:6). A po následném vyrovnaném
prostředku úvodní sady bylo ještě mnohem hůř. Hostujícímu družstvu se totiž nedařila žádná herní činnost (kromě obrany
na síti), kvalitně šlapající Dukla měla jasně
navrch a zaslouženě utekla až na 22:12. Teprve poté se vékáčko vzpamatovalo čtyřmi
získanými balóny za sebou (22:16), nicméně na záchranu setu již bylo navzdory
zlepšenému závěru pozdě – 25:20.
Ve druhém dějství tlačily Prostějovanky
servisem. Přesněji přijímaly i důrazněji útočily, skvěle se chytila střídající mladá nahrávačka Šmídová. Série z 5:5 na 5:10 znamenala slibnou výhodu, bohužel zanedlouho
v jednom postavení pro změnu udeřily
Severočešky a náskok vzal podobně rychle
za své (7:12 – 11:12). Navíc vzápětí se skóre otočilo (14:13), Horká a spol. spadly do
nové krize. Sice ji pak dokázaly překonat,
aby z 18:16 srovnaly na 19:19, ale soupeřky znovu odskočily (22:20). A dramatic-

(14:20 – 17:20) bezpečně pod kontrolou – 18:25.
Bylo vidět, že hra hanáckých plejerek nabrala i přes některé přetrvávající nedostatky
vyšší kvalitu. Mohly se opřít o účinnější podání, až na výjimky slušnou přihrávku, fungující defenzivu i vcelku solidní zakončení.
A když se ještě povedlo hned zkraje čtvrtého dílu výtečně zapodávat Toufarové +
přidaly se neprostupné bloky, spatřil světlo
světa nový úprk na 0:5. Ani zde se sice spolek bodově tažený Horkou (jí především),
Kojdovou, Toufarovou a Bezhandolskou
nevyvaroval některých klopýtnutí především vinou občas zhoršeného příjmu
(3:9 – 7:9, 9:14 – 12:14), ovšem i tak hosté
pořád vedli. Největší nebezpečí obratu
výsledku nastalo potom, co obrozené Gálíkovy ovečky dotáhly na nerozhodných
18:18. Naštěstí v ten moment vytáhla
Šmídová několik dobrých servisů, Slavíková obětavých zákroků v poli a Toufarová
perfektních zásahů na síti, čímž obhájkyně
mistrovského titulu naprosto ovládly koncovku – 20:25.
Moravské bojovnice tedy čekal po dvou
dnech znova rozhodující tiebreak, který
otevřela tři zkažená podání. Nervy asi oboustranně pracovaly, nicméně Prostějov od
skóre 2:2 doslova vydřel tři velice dlouhé
výměny, což mu zajistilo nadějnou převahu
3:6. Leč Liberec oplatil obdobnou mincí, na
straně VK se přidaly dvě zbytečné hrubky
a rázem tak došlo k otočení vývoje na 8:7.
Pohledné utkání vrcholilo dramatickým finišem, v němž se těsné vedení dál přelévalo

Prostějov (son) - Coby velké bojovnice se prezentovaly volejbalové mladší
žákyně VK Prostějov ve druhém dějství krajského přeboru U13. Všechny
tři své zápasy elitní skupiny A totiž
vyhrály těsně 2:1 a díky tomu stanuly
v čele tohoto kola i průběžného pořadí soutěže. Mladé Hanačky postupně
udolaly po nelehkých bitvách Přerov, UP Olomouc a VAM Olomouc,
v prvních dvou případech vydřely dramatické tiebreaky shodně 17:15. A třetí mač pak byl úspěšně zvládnutým
přímým soubojem o prvenství.
KP MLADŠÍCH ŽÁKYŇ – 2. KOLO
Skupina A – výsledky: VK Prostějov
A – Přerov A 2:1 (16, -23, 15), VK Prostějov A – UP Olomouc A 2:1 (-12, 19,
15), VK Prostějov A – VAM Olomouc
2:1 (16, -20, 8). Pořadí: 1. VK Prostějov
A 6, 2. VAM Olomouc 5, 3. UP Olomouc A 4, 4. Přerov A 3.
Skupina C – výsledky: VK Prostějov
B – Uničov 0:2 (-20, -12), VK Prostějov
B – Šternberk 0:2 (-11, -17), VK Prostějov B – UP Olomouc B 0:2 (-18, -18).
Pořadí: 1. Šternberk 8, 2. UP Olomouc
B 6, 3. Uničov 4, 4. VK Prostějov B 0.
POŘADÍ PO 2. KOLE
1. VK Prostějov A 27, 2. Přerov A 24,
3. VAM Olomouc 20, 4. UP Olomouc
A 20, 5. Šumperk 17, 6. Kojetín 13, 7.
Moravská Třebová 12, 8. Přerov B 10, 9.
Šternberk 9, 10. UP Olomouc B 6, 11.
Uničov 4, 12. VK Prostějov B 2.

] %$&(
šly do vedení v KP

Prostějov (son) - Působení prostějovských volejbalistek v elitním poháru klubové Evropy už je minulostí, momentálně se tým vékáčka chystá na druhý
nejvyšší CEV Cup. A pokus postoupit
do jedné ze základních skupin Champions League absolvuje krajský rival UP
Olomouc. Pro druhé kolo kvalifikace
vyfasovaly Hanačky úřadující vicemistryně této soutěže, rumunský celek Alba
Blaj. Ten na jaře senzačně prošel až do
finále minulého ročníku Ligy mistryň,
ale od té doby nezůstal v jeho hráčském
kádru kámen na kameni a aktuálně není
zdaleka tak silný, jako během loňské sezóny. I proto mu dokázaly svěřenkyně
Jiřího Teplého v úvodním vzájemném
duelu na vlastním hřišti vyrovnaně
vzdorovat, aby srdnatým pojetím nakonec podlehly těsně 2:3. „S výkonem
týmu jsem maximálně spokojený,
holky nechaly na palubovce všechno,“
ocenil olomoucký kouč. Odveta se na
Balkáně hraje v úterý 30. října.
Champions League žen 2018/19 –
výsledky 1. předkola: Graz (Rakousko) – Sliedrecht (Nizozemsko) 0:3
(-13, -14, -17) a Sliedrecht – Graz 3:0
(12, 9, 14). Výsledky 2. předkola (první zápasy): Olomouc (Česko) – Blaj
(Rumunsko) 2:3 (23, -16, -24, 25, -13),
Sliedrecht – Stuttgart (Německo) 0:3
(-14, -22, -19), Brčko (Bosna a Hercegovina) – Mylhúzy (Francie) 1:3 (-15,
-18, 27, -19), Békéscsaba (Maďarsko)
– Lodž (Polsko) 1:3 (20, -22, -23, -18).

|  !`%
CHL vzdorovala Blaji
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RYCHLÝ

V ostře sledovaném derby mezi volejbalistkami Olomouce
a Prostějova domácí favoritky ztratily jasné vedení a málem
přišly o celou bitvu. Trenér UP Jiří Teplý během zápasu jakoby vzýval trojici Exagelek (Veronika Trnková, Andrea
Kossányiová, Julie Kovářová), jež v létě odešly z VK právě
k rivalovi:„Tak holky, co s tím uděláme?“

Foto: Marek Sonnevend

Kouč Olomouce vzýval přeběhlice

OBRAZEM

ZAUJALO NÁS -

ze strany na stranu (8:9, 11:10). Teprve
tuhle mírnou výhodu již Dukla neztratila
a drtivým sprintem v podobě tří posledních bodů získaných pro sebe z vyrovnaného stavu 12:12 dospěla k pětisetovému
vítězství – 15:12 a 3:2.
(son)
Výsledkový servis
z utkání najdete na straně 22!
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Z mého pohledu šlo o až bláznivé
střetnutí, neustále nahoru a dolů. Jak
byste jej zrekapitulovala vy?
„První dva sety, to jsme vůbec nebyly
my. Nedařilo se nám hlavně odpřihrávat,
ani zablokovat a zaútočit. Vlastně nešlo
vůbec nic, výkon byl špatný. Proto jsem

Marek SONNEVEND

ubránit domácí útoky. Na těchto činnostech jsme se chytily, potom šla nahoru
hra celého týmu.“
 Mohly jste podlehnout hladce
0:3, stejně tak zvítězit 3:2. Berete
konečný výsledek jako zisk, nebo
ztrátu?
„Po tom průběhu, kdy jsme prohrávaly jasně 0:2, je ten získaný bod určitě
fajn. Na druhou stranu platí, že když
jsme se už dostaly do tiebreaku, a navíc v něm těsně před koncem dotáhly
ztrátu, tak těsná porážka mrzí. Každopádně se v součtu celého zápasu
nemáme za co stydět. A ten způsob,
jakým jsme z jednoznačného průběhu
ve prospěch soupeře ještě zabojovaly
o výhru, je pro nás určitě povzbuzením.“

jsme nakonec mohly i vyhrát“

„Ze ztráty 0:2 je získaný
bod fajn. Na druhou stranu

3HWUD.RMGRY¿SR83

OLOMOUC Už se stává v letošní sezóně pravidlem, že do
osudu utkání žen VK Prostějov promlouvají významně pozitivním způsobem střídající hráčky. Během čtvrtečního derby
na olomoucké palubovce to nejvíc platilo pro smečařku Petru
Kojdovou, která do atraktivní bitvy plné zvratů naskočila z lavičky již před půlkou zahajovací sady a předvedla možná svůj
nejlepší výkon tohoto extraligového ročníku.

ale též ve všech dalších činnostech. Takže
nejen na často probírané přihrávce, nýbrž
i třeba v útoku, kde je naše úspěšnost dost
nízká. Někdy za to může horší nahrávka,
jindy slabší řešení zakončujících děvčat.
Nejvíc se každopádně můžeme opřít zatím o obranu, především o bloky. Bohužel
celkově přetrvává trend z přípravy, kdy nejsme schopni udržet vysokou herní úroveň
celou dobu. Máme výpadky, vinou toho
špatné úseky. A dobrý volejbal předvádíme
maximálně dva sety v kuse, víc ne. Nezbývá než dál intenzivně pracovat na trénincích a věřit, že se ve všech uvedených ohledech dokážeme postupně zkvalitňovat. Já
jsem přesvědčený, že tenhle náš kolektiv na
to má potenciál,“ nepochybuje kouč.
Stávající pořadí elitní tuzemské soutěže
podle něho odpovídá realitě. „Silná Olomouc potvrzuje předpoklady, také Liberec navazuje na dobré výkony z přípravy.
I když jsme se teď při lepším zvládnutí
vzájemného utkání mohli dostat před něj.
V každém případě je za námi těsno, neboť
velice slušně si vedou Olymp s Přerovem
a nahoru jdou nebezpečné Šelmy Brno.
Proto bude moc důležité zvládnout příští zápasy a odrazit případný útok těchto
družstev,“ doplnil Luboš Petráš.

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz
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Komiks Svatá Barbora MRZÍ Šelmy přijedou ve čtvrtek pohárově,
Přerov v sobotu extraligově
rezonoval v městském divadle

milujeme vecerník
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aneb názor
Heleny Horké


608 960 042

VÝHODNÉ

Tolikrát útočila Helena
Horká v součtu zápasů
UNIQA extraligy v Olomouci a Liberci. Navzdory
svému vyššímu věku i předchozím zdravotním problémům tohle extrémní vytížení zvládla bravurně, neboť
při zakončení dosáhla téměř
poloviční úspěšnosti, což je
na univerzálku hranice extratřídy.
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NA MARATÓNY
SI ZVYKEJTE

Letošní ročník UNIQA extraligy žen ČR má za sebou šest kol. A prostějovské
volejbalistky během nich už čtyřikrát hrály na plných pět setů, svedly dramatické tiebreakové bitvy přesahující svou délkou dvě hodiny. Náhoda? Vůbec
ne! Spíš naprosto logický jev.
V drtivé většině předchozích sezón měl A-tým vékáčka takovou sílu, že národním soutěžím suverénně dominoval, vyrovnané zápasy připouštěl jen výjimečně a případné porážky utrpěl ještě sporadičtěji. Až z hlediště od některých fanoušků zaznívalo, že je jeho převaha příliš značná a chybí větší zápletka
včetně toho si dění na hřišti v jednoznačných duelech pořádně užít.
Teď už je všechno jinak, přičemž nová situace přesně odpovídá tomuto volání
po dlouhých, rovnocenných a často až infarktových bojích. Až bych já osobně
řekl, jestli jich zatím není příliš mnoho. Ne každý totiž má na takové nerváky
naturel…
Každopádně se projevuje, že kolektiv VK není momentálně natolik silný, aby
papírově slabší soupeře opakovaně smáznul 3:0, případně 3:1. Stejně jako
umí skvěle zabojovat proti favoritům (viz Olomouc) či výkonnostně srovnatelným družstvům (Liberec) i z krajně nepříznivého vývoje.
Potom je zřejmé, že z takového stavu věcí v současnosti rezultuje vysoké procento pětiseťáků. A vůbec bych se nedivil, kdyby v nejbližších týdnech pravidelně přibývaly další. Tak se na to nervově připravte! Teprve poté, co Hanačky stabilizují svou výkonnost bez tolika extrémních výkyvů, bude možná
trochu klidněji.

Marek
Sonnevend

   g    

„Čtvrteční derby v Olomouci mělo dvě úplně rozdílné poloviny. A vzhledem
k tomu, jak ten zápas začal a s námi to vůbec nevypadalo růžově, ještě můžeme
být rády za bod. Dokonce z toho v druhé půlce byl i hezký a pohledný duel, velkým herním zlepšením jsme po vyrovnání na 2:2 sahaly dokonce po vítězství. Což
nevyšlo o kousek. V sobotu v Liberci škoda prvních dvou setů, tam nám dlouho
trvalo, než jsme začaly hrát svůj volejbal. Od třetího šel náš výkon nahoru a pátý
je už vždy i trošku o štěstí, které bylo na straně domácích. Prohrát dvakrát za sebou takhle těsně 2:3 v úplných závěrech samozřejmě mrzí, ale musíme zároveň
zohlednit, že jsme v obou utkáních dotahovaly z 0:2. A ono pak honit výsledek
po špatném úvodu není zrovna lehké. Příště potřebujeme hrát dobře hned od prvních míčů, neprospat vstup. Stejně jako musíme snížit množství zbytečných chyb,
kterých někdy děláme docela hodně. Proto pořád máme takové výkyvy, s čímž se
u našeho obměněného týmu dopředu počítalo. Naším úkolem teď je dál poctivě
pracovat a postupně se zlepšovat, pokud možno ve všem.“
Helena HORKÁ, univerzálka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Jedna z dějinně nejdelších vítězných
šňůr v podání volejbalistek VK Prostějov byla přestřižena. Šlo o sérii
sedmačtyřiceti výher za sebou v soutěžních duelech nad českými soupeři, kterou Hanačky táhly od závěru
sezóny 2016/17. Tam ji odstartovaly
posledními dvěma úspěchy ve finálové sérii UNIQA extraligy proti Olomouci, načež nepodlehly žádnému
z tuzemských protivníků celý minulý ročník ani v nejvyšší soutěži, ani
v Českém poháru.
Navzdory letnímu oslabení hráčského kádru pak v úspěšné jízdě pokračovaly též zkraje aktuálně rozběhnutých soutěží 2018/19, byť Olymp
Praha doma i Šelmy Brno venku
udolaly jen velice těsně 3:2 a 15:13
v tiebreacích. Teď se od nich štěstí
odvrátilo při stejně dramatických
porážkách v Olomouci, respektive
v Liberci. Ke kulaté padesátce přitom
nechybělo mnoho…
Připomeňme, že historicky absolutně nejdelší šňůra triumfů žen vékáčka v mistrovských soubojích s protivníky z ČR čítala vynikajících 112
utkání (!) mezi lety 2009 až 2012.

_*  
zastavila na èísle 47

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Největší hráčská opora prostějovských volejbalistek z minulé sezóny nebyla během té aktuální v úplné pohodě. Až
do uplynulého týdne, kdy ne zcela ideální formu zbrzděnou i poraněním zad povýšila dvěma skvělými výkony
v těžkých duelech venku. Sice je pravda, že ve čtvrtek ani v sobotu nezačala šlágry o extraligové čelo
vůbec dobře, ale pak se v obou případech pronikavě zlepšovala až k výtečnému finiši. Díky
tomu dosáhla v derby na hřišti Olomouce 26
bodů při užitečnosti +16 (23 útoků + 3 bloky,
úspěšnost zakončení 46 procent) a v bitvě na
půdě Liberce dokonce 29 bodů včetně celkové
užitečnosti +19 (23 útoků + 5 bloků + 1 eso,
úspěšnost zakončení 40 procent). Což jsou výborné statistiky dokládající, že Hela Horká znovu je
velkou tahounkou!

Helena HORKÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Ženy VK podlehly 2:3 u obou nejvýše postavených celků
a samy jsou v extraligové tabulce třetí

Pondělí 29. října 2018
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společnost
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„Porážka v Liberci mrzí víc, než ta olomoucká. Jednak si myslím, že jsme
s Duklou výkonnostně srovnatelní, a kromě toho jsme tam po špatném vstupu
zvedli svou hru již od druhé sady. Kterou
jsme mohli získat pro sebe, tím pádem by
třeba celý výsledek vypadal jinak. Od třetího setu jsme totiž byli jednoznačně lepší
a podle mě to platilo taky většinu pátého,
kde jsme však doplatili na zbytečné chyby. Nikoliv systémové, ale individuální
v různých situacích. Ty nás v tiebreaku
připravily jak o slibný náskok, tak o úplný
závěr. Což byla škoda, na vítězství jsme
určitě měli,“ zalitoval Petráš.
V čem spatřuje největší rezervy svých
svěřenkyň v rozběhnuté sezóně? „Stále
děláme příliš mnoho těch zmíněných
nevynucených chyb zejména v mezihře,
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Foto: Marek Sonnevend
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Potom však přišel prudký zvrat. „Prospěla nám některá střídání, zpřesnil se příjem a hlavně jsme zlepšili obranu na síti.
Taky se chytila Hela Horká, která brala
útok hodně na sebe a uhrávala většinu
důležitých balónů. Tohle všechno dohromady nakoplo celý mančaft, zápas jsme
zaslouženě dovedli až do vyrovnaného
tiebreaku. Na jeho konci měli trochu víc
štěstí domácí, ale i přes těsnou porážku si
ceníme bodu získaného na hřišti nejvíc
favorizovaného týmu české ligové soutěže,“ zdůraznil Petráš.
V sobotu na severu Čech se scénář vývoje
střetnutí 2:0 – 2:2 – 3:2 opakoval, byť samozřejmě s určitými odchylkami v jeho
přesném vývoji. Například herně nejhorší bylo tentokrát ze strany Prostějovanek
hned úvodní dějství a svůj progres nastartovaly mnohem dříve, vlastně už zkraje
druhé části. Leč pravidelné výkyvy je zase
poslaly do dvousetového manka. Následné srovnání stavu se odvíjelo podobně
jako v metropoli Hané, rovněž tiebreak
měl nervydrásající zápletku až do vyrovnaného skóre 12:12. Bohužel podruhé za
sebou nejzazší koncovka utekla.

3:2

Den před hanáckým soubojem svedlo úpéčko působivou bitvu v předkole
Champions League s rumunským celkem Alba Blaj, jarním finalistou tohoto
elitního poháru Evropy. Po těsné porážce
2:3 zahájilo přímý souboj o tuzemské
vedení dvěma bloky přímo na zem, ale
pak odpověděly vydařenou pasáží hostující hráčky (2:0 – 3:5). Potom však
nebyly znovu schopné překonat bloky,
a to hodně dlouho, z čehož rezultovala
sedmibodová šňůra mnohem lépe útočících soupeřek ze 4:6 na 11:6. Vékáčko
se zde dostalo silně dolů, zpět do vstupní sady jej vrátilo střídání Kojdové. Ta se
okamžitě chytila, mančaft probrala a celý
zlepšený tým čtyřmi výměnami za sebou
vyrovnal (13:9 – 13:13). Leč celkově
dělaly Prostějovanky víc chyb ve všech
činnostech, vázla spolupráce nahrávačky
se zakončujícími parťačkami a olomoucké plejerky dál blokovaly jako divé. Po
odskočení z 18:16 na 22:16 už nebylo co
řešit – 25:20.
Hned zkraje druhého dějství Petrášovy
svěřenkyně opět zatuhly v jednom po-

Marek SONNEVEND

OLOMOUC Krajské derby mezi
volejbalistkami Olomouce a Prostějova v rámci 5. kola UNIQA extraligy ČR 2018/19 mělo pořádné
grády! Úvodní dva sety patřily domácím, po výprasku v tom druhém
mělo UP nakročeno k suverénnímu
triumfu. Pak se ale ztrápené ženy
VK pronikavě zlepšily a své zmátoření o dvě stě procent téměř dotáhly k senzačnímu obratu. Z 2:0 vyrovnaly na 2:2, v tiebreaku z 12:9 na
13:13. Úplný závěr už sice neuhrály, avšak i bodík vyrvaný největším
favoritkám soutěže má – obzvláště
po takovém průběhu – velkou hodnotu!

UP OL
VK PV

stavení. Košická účinně podávala, úplně
tím rozvrátila přihrávku na druhé straně
sítě a ženy v růžovém absolutně nezvládaly otočit. Nejprve při sérii na 6:1, poté
až na 9:2. Následně se sice chytily, aby
průběh dostaly do řešitelného skóre 12:9,
ovšem vzápětí pomohly dominujícím
favoritkám spoustou vlastních hrubek.
Soubor UP válcoval úřadující mistryně
republiky drsným způsobem, nezabralo
ani protočení celé sestavy VK. A zrodil se
zasloužený dílčí debakl – 25:10.
Třetí díl se nesl v duchu extrémních zvratů, střídavě ve prospěch obou družstev.
Nejdřív měly jasně navrch Horká a spol.,
neboť konečně zabraly na plné obrátky
(1:5, 5:9, 9:11). Mezitím dvakrát vypadly
z konceptu a nechaly rivalky dotáhnout
či srovnat (4:5, 9:9), načež sebevědomá
Teplého parta zase šlápla na plynový
pedál. Za stavu 14:11 se zdálo být rozhodnuto, jenže přišlo další obrovské
otočení vývoje. Prostějovské bojovnice
náhle předváděly výborný volejbal počínající od výrazně zkvalitněného příjmu,
perfektním úsekem utekly na 17:22 a již
se neohlížely zpět – 19:25.
Převelice nevyrovnaný mač pokračoval
také ve čtvrté části, nadále platilo úsloví:
každý chvilku tahá pilku. Nicméně od
skóre 4:4 děvčata z metropole Hané nabrala zpátky ztracenou jistotu, zatímco
obhájkyně národního titulu se vrátily
k rozháranému pojetí plnému nepřesností (10:5). Ani tohle však nebylo zdaleka
definitivní, protože nové masivní zhoupnutí přineslo bleskové dotažení na 10:10
a stejně rychlý zvrat z 12:10 na 12:15!
Tady se hostující borkyně obdivuhodně
vzpamatovaly, jejich sokyně naopak nechápaly. Načež samy zahnaly krizi a vedení zanedlouho vrátily na svou stranu
(16:16, 19:17). Zkrátka totálně bláznivý
zápas… Zvlášť když o dvě minuty později svítilo na ukazateli 19:20! Šlo se do
dramatické koncovky, v níž neskutečné
povstání hostujících gerojek vygradovalo
úžasným finišem – 22:25!!
Původně jednoznačný duel tak musel
rozetnout až tiebreak. Lépe do něj odz 9:9 na 12:9. Jenže asi nikdo se za daných okolností nemohl divit tomu, když
vékáčko ještě jednou své manko zlikvidovalo (13:13)! Bohužel naposledy.
Nesmlouvavou řežbu definitivně zlomila dlouhá výměna na 14:13, po níž dala
Sokolová eso a byl konec – 15:13 a 3:2.
(son)
Výsledkový servis
z utkání najdete na straně 22!
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Jiøí TEPLÝ – VK UP Olomouc
„Po náročném utkání v Champions League o pouhý den dříve jsme měli ze zápasu
s velmi kvalitním protivníkem obavy. Proto jsme prostřídali sestavu a holky, které tentokrát dostaly důvěru, se postavily k prvním dvěma setům zodpovědně. Zlom přinesla
třetí sada a chvíle, kdy jsme dorovnali ztrátu a šli nad soupeře. V tu chvíli přišla zbytečná
nekoncentrovanost, ta nás stála i čtvrtý set a udělala ze zápasu drama.“
Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov
„Do utkání jsme moc dobře nevstoupili a byli pořád pod tlakem ze strany soupeře.
Neprosazovali jsme se v útoku, neubránili zejména Kossányiovou. Ve všech herních činnostech byly obrovské kvalitativní rozdíly. Ve třetím setu nám ale domácí
dali čuchnout, my jsme se chopili šance, zatlačili podáním, začali bodovat obranou na síti a rázem byli ve hře. Tiebreak už je hlavně o štěstí, i přes porážku v něm
jedeme dál.“



jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 2:0, 2:2, 3:5, 4:6, 11:6, 11:8, 13:9, 13:13, 15:13, 17:14, 18:16,
22:16, 22:19, 24:19, 25:20. Druhý set: 0:1, 6:1, 9:2, 10:4, 12:4, 12:6, 13:9, 18:9, 25:10.
Třetí set: 0:4, 1:5, 4:5, 5:6, 5:9, 9:9, 9:11, 14:11, 14:17, 16:17, 16:20, 17:22, 19:23, 19:25.
Čtvrtý set: 1:0, 1:2, 4:2, 4:4, 7:4, 10:5, 10:10, 12:10, 12:15, 14:15, 16:16, 19:17, 19:20,
21:21, 21:23, 22:25. Pátý set: 0:2, 2:4, 6:4, 6:6, 7:7, 9:7, 9:9, 12:9, 12:11, 13:13, 15:13.
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startovaly desetinásobné šampiónky
Česka (0:2, 2:4), které se nacházely
v ohromné euforii. Ta vyprchala během
dalšího z mnoha obratů na 6:4, po němž
získal mírnou výhodu papírově silnější
soubor. Ne napořád, od okamžitého
srovnání na 6:6 vše začínalo nanovo. Strhující podívaná překypovala absolutní
herní i atmosférickou šťávou a zdánlivě
klíčový dopad měl trhák Olomouce
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Hodně silné emoce přineslo zvláště čtvrteční hanácké derby, v němž měl papírově
kvalitnější výběr UP dvě sady jasně navrch a v té druhé dokonce potrestal zmatky na opačné straně sítě dílčím debaklem
25:10. Přesto se pak málem zrodilo senzační otočení celého mače. Ženy vékáčka
totiž pronikavě zlepšily svůj výkon, dostávaly rivalky do úzkých. A po setovém
vyrovnání na 2:2 za nerozhodného stavu

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

13:13 v rozhodujícím tiebreaku je pouhé
dva míče dělily od nečekaného, tím sladšího triumfu. Nenastal jen o fous.
„Začátek nebyl z naší strany moc dobrý.
Olomouc nás držela pod tlakem, nejen
kvůli horší přihrávce jsme se trápili v útoku a navíc se nedařilo ubránit Andreu
Kossányiovou. Ve druhém setu se naše
hra rozpadla úplně, dělali jsme hromadu
chyb, byli bezradní. A od soupeře rozjetého z předchozího ukání Champions
League jsme dostali pořádnou nálož,
z hlubokého útlumu se nemohli dlouho
dostat,“ rekapituloval trenér VK Lubomír
Petráš, že to s jeho kolektivem vypadalo
po padesáti minutách vždy prestižního
souboje zle nedobře.

PROSTĚJOV Vzhledem k velmi náročnému programu, který prostějovské volejbalistky měly během uplynulého týdne UNIQA extraligy ČR 2018/19, neudržely dle očekávání svou dosavadní neporazitelnost. Dokonce padly v obou venkovních bitvách: jak u olomouckého favorita, tak na půdě rovněž silného Liberce. Současně však
ze shodných stavů 0:2 pokaždé vydřely jednobodový výsledek 2:3
a dokázaly se v dramatických duelech postupně zlepšovat. Tudíž
nešlo ani zdaleka o žádný propadák. Na druhou stranu ale prohry
nakonec mrzely, neboť vítězné obraty byly doslova nadosah.

R  :  R&   '+ &
 " O?  " .   +

-%89

„Bábkovi byli v obci již na vymření, ale tímto sňatkem se rod opět obnovil. V současné době nejbližší rodinu tvoří dvacet osob. Všichni bydlí k radosti prarodičů v Seloutkách a jsou s nimi téměř v každodenním
kontaktu. Věříme, že příjmení Bábek se ze Seloutek jen tak neztratí a tato
rodina se bude nadále rozrůstat,“ uzavřela Helena Tesaříková.
(mls)

Hanácký auto moto veterán klub v AČR
Prostějov pořádá tato dostaveníčka dvakrát do roka. Zatímco jarní burzu navštívily stovky lidí, nyní v říjnu už takový zájem vidět nebyl. „Trošku jsme podcenili
fakt, že podobná akce se dnes koná i na
jiných místech v okolí Prostějova. Hodně prodávajících zamířilo tam,“ mrzelo
Petra Studeného, hlavního organizátora
akce a předsedu Hanáckého auto moto
veterán klubu. Přesto se i v sobotu přišlo
na parkoviště na okraji Držovic podívat
poměrně dost lidí, kteří sháněli různé
náhradní součástky na starší vozidla.
„Tato autoburza je již tradičně zaběhlá
a zůstali nám věrní prodejci, kteří sem
přijíždějí každoročně. Trošku se teď na
podzim obměnil nabízený sortiment,
ale většinou i dnes zde kupující najdou

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Tradiční podzimní
Motoristická burza konaná na parkovišti před hypermarketem Tesco
v Držovicích přilákala minulou sobotu dopoledne sice méně prodávajících i kupujících, než je z minulosti obvyklé, ovšem i tak byly k vidění
velmi zajímavé kousky. Například
legendární „tatraplán“, který si prohlížely desítky zájemců.
'   ) & + . 
! <% 

trovky či historických motocyklů před
renovací,“ pozval Večerník mezi vystavující nadšence automobilismu Petr
Studený.
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to, co potřebují. Dají se zde sehnat nejen
náhradní díly pro historická vozidla,
ale dneska zde najdete i člověka, který
zájemcům nabízí prodej legendární ta-
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tem směrování Hitlerových agresivních
choutek na východ. Připomněl také, že
koncem září byl už osud Československa zpečetěn a i ona příkladná mobilizace byla jen symbolickým aktem, protože „kdyby nebyl Hitler přesvědčen,
že dosáhne svého cíle mírovou cestou,
nenechal by k ní nikdy dojít“.
Československo předalo odpovědnost
za svou obranu někomu jinému, v tomto případě smluvním partnerům Francii a Sovětskému svazu, což byl podle
Šmucra hlavní problém. „Poslední
příležitost, kdy měla naše republika reagovat vojenskými prostředky, byl 12.
březen 1938, tedy okamžik anšlusu
Rakouska,“ je přesvědčen.
Několik desítek posluchačů zaujal trefným tvrzením, že Čechové zpackali
i vojenský převrat, který byl na spadnutí mezi 1. a 6. říjnem 1938, kdy generalita zjistila, že byla vládou podvedena
co do rozsahu německého záboru.
Přednáška byla doplněna ilustracemi
a představením dobové výzbroje československé a německé armády a systému hraničních opevnění.
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na plumlovské přehradě. VSJ mix – tedy tým složený
ze 16 mužů, 4 žen a bubenice vybojoval ve své kategorii druhé místo na 200 metrů a zvítězil na kilometrové
trati. Dívky a ženy ve své kategorii nenašly přemožitelky a vyhrály jak na trati 200, tak i 1000 metrů. „Nejvíce
nás ale překvapila naše dráčata, která předjela na kilometrové trati několik dospělých posádek a umístila se
tak na úžasném třetím místě,“ vypíchla Nedomová.
Letos se členové VSJ rozhodli zúčastnit i mistrovství
republiky. V Račicích si mezi českou elitou vyjela
ženská posádka VSJ krásné 6. místo na trati 200 metrů, 5. místo na 500 metrů a 6. místo na 2000 metrů.
„Chtěli bychom moc poděkovat za finanční podporu městu Prostějov, neboť i díky těmto prostředkům
jsme mohli vyrážet na více závodů a zapojit více dětí.
Naše juniorská posádka funguje již čtvrtým rokem
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PROSTĚJOV Vrahovická sací jednotka (VSJ) je
posádka složená z mužů, žen i dětí ve věku jedenáct až sedmnáct let, která se věnuje oblíbenému
sportu – jízdě na dračí lodi. Letos slaví desáté výročí založení posádky.
Členové Vrahovické sací jednotky původně jezdili jen
občas. Příliš netrénovali a ani s technikou to nebylo
nijak valné. Nicméně časy se změnily. „Nyní trénujeme pravidelně jednou až dvakrát týdně na plumlovské
přehradě. Během roku vyrážíme na několik závodů
nejen na Moravě,“ prozradila nám Zuzana Nedomová, která je kapitánkou ženského družstva a zároveň
i trenérkou nejmladších dráčat.
Letošní sezóna byla pro všechny posádky Vrahovické
sací jednotky obzvlášť povedená. Jedním z neúspěšnějších závodů byl Plumlov open, který se konal 1. září
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a jejich výsledky jsou neuvěřitelné. Pokud by se k nim
chtěl někdo v příští sezóně přidat, neváhejte a ozvěte
se nám. Těšíme se na další sezónu a děkujeme všem
našim fanouškům “ uzavřela Zuzana Nedomová.
Vše o činnosti Vrahovické sací jednotky se můžete
dozvědět na stránkách http://vsj.webnode.cz/ či na
jejich facebookovém profilu.
(mls)

pová-lázně Lubomír Žmolík. „Mám
z toho samozřejmě velkou radost.
V Olomouckém kraji je spousta šikovných a schopných starostů, kteří by si
toto ocenění také zasloužili. Pro mě to
bylo obrovské překvapení. Když nás
zhruba dvě stovky nominovaných starostů z celé ČR zasedly ve Španělském
sále Pražského hradu, nikdo z nás
netušil, kdo bude za jednotlivé kraje
oceněn,“ řekla Ivana Dvořáková, která jedním dechem poděkovala všem
svým spolupracovníkům od místostarosty přes zastupitele, tajemníky
až po všechny zaměstnance úřadu.
„Skutečně to beru tak, že toto ocenění
Martin ZAORAL
patří rovněž jim,“ dodala žena, která se
Významného uznání se v pátek 7. září starostkou poprvé stala v roce 2005.
dočkala starostka Němčic nad Hanou Předtím čtyři roky na radnici působila
Ivana Dvořáková. Ve Španělském sále jako místostarostka.
Pražského hradu byla oceněna v sou„Nejvìtší úspìch?
těži Nejlepší starosta 2014–2018. Bylo    
to vůbec první podobné ocenění pro
některého ze starostů obcí na Prostě- Během uplynulých let se ve městě
jovsku, v premiérovém ročníku před podařilo opravit náměstí v centru
čtyřmi lety zvítězil starosta obce Li- stejně jako prakticky všechny chodníNĚMČICE NAD HANOU V nejlepším se má přestat! Heslo, které
sice každý zná, ale jen málokdo se
jím dokáže řídit. Jen málokomu
z umělců, sportovců a zejména politiků se z výsluní podařilo odejít
v pravý čas. Naplnit uvedené motto
se po třinácti letech úspěšného působení ve funkci pokusí starostka
Němčic nad Hanou Ivana Dvořáková. Ta se nedávno z Pražského hradu vrátila s cenou pro Nejlepšího
starostu Olomouckého kraje. „Po
volbách už funkci obhajovat určitě
nebudu,“ stojí si stále za svým.

kde stavět. To, jak věřím, napomůže
dalšímu rozvoji našeho města,“ reagovala na náš dotaz Ivana Dvořáková,
která se již opakovaně nechala slyšet,
že po letošních volbách již nebude
v rámci místní samosprávy usilovat o některou z uvolněných funkcí
a bude si užívat důchodu. „Jdu sice
do voleb na čtvrtém místě kandidátky, ale starostkou ani místostarostkou
určitě nebudu. V tom mám už čtyři
roky naprosto jasno, chci se věnovat
rodině a načerpat nové síly. Pokud
i nadále bude někdo stát o moje rady,
pak samozřejmě i po volbách ráda
pomůžu,“ uzavřela Ivana Dvořáková.
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ky a silnice, u základní školy vyrostla
moderní sportovní hala, kterou využívají jak žáci, tak i účastníci velkých
akcí, rekonstrukce se mimo mnoha
jiného dočkalo i tamní kino Oko,
kde se pravidelně koná velká spousta
kulturních a společenských akcí, pozoruhodným rozvojem prošla třeba
i místní knihovna. „Dívám se vždy
do budoucna a tak za svůj asi největší úspěch považuji to, že se podařilo
najít využíti pro plochu po zbořeném
cukrovaru. Tento rozsáhlý pozemek
nebude ležet ladem, naopak už nyní
je na něm vybudována infrastruktura,
takže mladé rodiny budou mít u nás

se už před čtyřmi lety rozhodla, že ve funkci po volbách skončí

Úspěšná první dáma Němčic nad Hanou
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Nosným tématem byly mýty spojené
s touto neblahou událostí československých dějin. První navazoval hned
na první prezentovanou a poměrně
známou fotografii, kdy britský premiér
Chamberlain ukazuje na letišti po příletu z Mnichova jakousi listinu. „Není
to Mnichovská dohoda, jak si mnozí
vykládají, ta jej až tak nezajímala a toto
téma bylo na konferenci vyřešeno za
pár desítek minut. Onou listinou je anglo-německá deklarace, zaručující mír
mezi Británií a Německem,“ vysvětlil
Šmucr. Tato deklarace měla být garan-

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Další ze série přednášek pořádaných Klubem historickým
a státovědným v prostorách Státního
okresního archivu v Prostějově proběhla minulé úterý a jejím tématem
bylo nedávné výročí Mnichova 1938.
Přednášející, jímž byl ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera Michal Šmucr, člověk nanejvýš fundovaný, pojal téma
ze dvou pohledů, a sice politického
a vojensko-historického.

sací jednotka oslavila desáté narozeniny
„O Mnichovu a mýtech“ Vrahovická
Její posádky sbíraly úspěchy na Mistrovství ČR v závodech dračích lodí

     

SELOUTKY „Jsme již dnes natolik vzdělaní, že nás už nemůže
nic překvapit. Kromě šťastného
manželství,“ napsal už před více
než sto lety Oscar Wilde. Zázraky
se ovšem dějí i dnes! Příkladem
šťastného manželství může být
vztah mezi Bohuslavem a Marií
Bábkovými, kteří 26. září oslavili
65 let společného manželství.
Kamennou svatbu si může vychutnat
skutečně jen velmi málo párů. Manželé Bábkovi toto životní jubileum oslavili ve velmi dobré kondici. „Bohuslav
Bábek je ve svých čtyřiaosmdesáti letech druhým nejstarším občanem Seloutek. Vyučil se mechanikem a v naší
obci snad není rodina, která by za jeho
aktivního života od něj nepotřebovala
pomoc. Převážně ho lidé vyhledávali
kvůli opravě kol,“ vyjádřila se místostarostka Seloutek Helena Tesaříková.
Se svojí ženou Marií pocházející ze stejné obce se Bohuslav Bábek seznámil při
práci v OP Prostějov. Rok po svatbě se
jim narodil syn Bohuslav a v roce 1958
také syn Jaromír. Později se těšili z narození pěti vnuků a šesti pravnoučat.

KAMENNÁ SVATBA

DVĚ PŘIJATELNÉ PROHRY, KTERÉ PŘESTO V Seloutkách se slavila ,:yIKH=>Cy;REyBy220.*i,
Zájemci pořídili i náhradní díly na historická vozidla
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KONICE Uplynulý čtvrtek 18.
října se mohli obyvatelé Konice
potěšit z cestovatelské besedy
o Novém Zélandu. Cestovatel, fotograf a spisovatel Petr Nazarov
vyprávěl o životě tamních obyvatel, exotické krajině, rozmanitosti
ostrovů a přírodě mísící se s moderní civilizací. Téměř dva roky žil
na Novém Zélandu a procestoval
všechny tamější ostrovy. Vybranou prezentaci plnou krásných
fotografií doprovázel dobrodruh
svým komentářem.
„Když jsem začal cestovat, tak jsem
si většinou své zážitky nechával buď
pro sebe, nebo je sdílel s přáteli a ro-

dinou. Skoro po deseti letech cestování po desítkách zemí jsem se rozhodl, že by nebylo na škodu se o ty
zážitky podělit i s dalšími, a tak jsem
začal organizovat tyto cestovatelské
besedy,“ prozradil cestovatel Petr
Nazarov.
„Co se týče fotografování, stále se
cítím jako nováček, měl jsem ale to
štěstí, že jsem mohl spolupracovat
s mnoha skvělými fotografy jako
Rikki Cooke, Debbie Delatour, od
kterých jsem se toho strašně moc
naučil,“ přidal cestovatel.
Návštěvníci besedy v místní knihovně například nakoukli do života domorodých
tradičních kmenů, mohli si prohlédnout

Foto: Petr Nazarov

přírodní krásy celého souostroví a naučit se něco o novozélandských tradicích.
„Beseda se jmenuje Dva roky v zemi
Aotearoa, což maorsky znamená Nový
Zéland. Za dobu svého cestování jsem
navštívil přes deset zemí, ve kterých
jsem strávil několik měsíců, v některých dokonce i několik let. Cestování
mi dalo to nejlepší vzdělání, a to školu
života. Když poznáváte cizí kulturu,
lidi a podobně, tak zároveň poznáváte
i sebe, svoje hranice a svoji osobnost.
Dozvíte se o sobě spoustu věcí,” myslí
si Petr Nazarov.
Svoje cesty a poznatky také shrnul
do několika knih, které jsou k dostání v každém knihkupectví.
(jč)
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o životě na Novém Zélandu

se v Konici rozpovídal
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Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Od pátku odpoledne stojí v Prostějově nová
lípa srdčitá. V rámci výročí sta
let založení Československé
republiky se prostějovské Ekocentrum Iris rozhodlo uctít toto
kulaté výročí příjemným gestem.
Na začátku lesa u jízdárny Cavalo
v biokoridoru Hloučela tak od
pátku stojí mladá lípa, kterou
ekocentrum společně se třiceti
přítomnými lidmi zasadilo.
Večerník se přišel na sázení také
podívat.
nejmenší byly připraveny chytré
rébusy, informativní a edukační
hry s přírodní tematikou, drobné
občerstvení i teplé nápoje. Co ale
všechny přítomné zaujalo nejvíce,
bylo vypuštění dravého ptáka, který
se zotavoval v záchranné stanici a po
uzdravení mohl být vypuštěn zpět do
přírody. „Je to majestátní zvíře. Snoubí
se v něm ladnost, rychlost a neskutečný
instinkt zabijáka,“ obdivoval dravce
pan Filip Matoulek. „Snad se mu
povede dobře a nezapomněl lovit,
ale tato zvířata to mají v krvi,“ dodává.
„Počasí nám přálo a i přes lehký
nepříjemný vítr svítilo slunce. Myslím,
že akce přivábila hodně lidí,“ měla
radost jedna z hlavních organizátorek
z Ekocentra Iris.
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Až na třicet lidí přišlo uctít výročí
k prostějovské jízdárně, kde celá
akce začala v pátek kolem čtvrté
odpoledne. „Sázení lípy je tradiční
akt a tento víkend se bude dít všude
po celé České republice, takže jsme se
rozhodli uctít vznik první republiky
stejně,“ prozradila Večerníku jedna
z organizátorek celé akce z Ekocentra
Iris. Do ruky však lopatu a krumpáč
nevzali pouze pracovníci ekocentra,
ale každý se mohl zapojit a pomoci
tak lípu zasadit. „Je to náš národní
strom a moc pěkný strom. Už moje
babička věděla, že lipový čaj má
léčivé účinky,“ vylíčil Večerníku jeden
z přítomných Karel Záruba. Zasazení
stromu však nebylo to jediné, co bylo
od organizátorů připraveno. Pro ty

Ochránci přírody vypustili i dravce

Cestovatel Petr Nazarov Ekocentrum Iris zasadilo lípu

18102311204

Z úvodního vystoupení v novém působišti měl příznivé dojmy. „Benátky bojovaly
a bruslily, ale my jsme byli jednoznačně
lepší. Akorát jim výborně zachytal gólman, i proto utkání skončilo jen 5:1. A to
jsme ještě výsledek zvýšili až v závěru, kdy
se nám dařilo soupeře jasně přehrávat.
Rozhodla větší kvalita našeho týmu, třeba
Divoch s Nouzikem jsou prostě rozdíloví
hokejisté,“ hodnotil Kverka, jenž prošel
mládežnickými výběry České republiky a kromě mateřských KV oblékl též
dresy Sokolova, Kadaně či Slavie Praha.
V kabině elhákáčka se sešel s karlovarským parťákem Danielem Krejčím trávícím zde měsíční hostování. „Dan mi
po příchodu sem hodně pomohl, stejně
jako pan Vykoukal. To je výborný trenér
a sportovní manažer, který tu všechno
vede a hned ze začátku se mnou dost
mluvil. Celkově musím říct, že to má
v Prostějově vysokou úroveň,“ pochvalovala si čerstvá akvizice dravčí letky ze
západu Čech.
(son)

PROSTĚJOV Programový sprint
Chance ligy před blížící se reprezentační přestávkou vrcholí během
tohoto týdne 20. + 21. kolem soutěže. Pro hokejisty LHK Prostějov to
bude sprint mimořádně atraktivní i
náročný zároveň, neboť vyzvou dva
top soupeře – byť každý je IN z jiného důvodu.
Pokud vezmeme nejbližší duel na ledě
HC Přerov (středa 31. října, 18.00 hodin), je jeho lákavost okamžitě nabíledni. Vždyť i každé malé dítě z obou
nemilujících se měst ví o maximální ri-

valitě mezi Jestřáby a Zubry, kterou živí
především znesvářené tábory fanoušků.
Ze sportovního hlediska pak bije do
očí pronikavě lepší bilance vzájemných
střetnutí pro svěřence Kamila Přecechtěla, kteří včetně zářijového lupu na
prostějovském zimáku poměrem 4:1
porazili ptačí dravce devětkrát z posledních deseti pokusů!
Borci elhákáčka zkusí tohle prokletí zlomit za situace, kdy vybouchli dvakrát za
sebou (v Jihlavě 2:8, se Slavií Praha 3:6) a
klesli na devátou pozici. Leč ani hanácký
sok na tom není bůhvíjak, během uply-

nulých pěti dějství se radoval jedinkrát
(5:0 právě nad sešívanými), jinak vše prohrál (doma Vsetín 1:2p, venku Benátky
0:4, venku Jihlava 0:5, venku České Budějovice 1:3). Tím pádem jsou tuři sedmí
pouhé dva bodíky před elhákáčkem.
Po přerovském derby přijde na řadu pro
změnu tahák jiného charakteru. Ne tolik
emotivní, zato s výzvou překonat na svém
kluzišti nejkvalitnější možnou překážku.
Jestřábi totiž přivítají ČEZ Motor České
Budějovice, zatím naprosto dominantního vládce tohoto prvoligového ročníku.
Jihočeši vévodí průběžné tabulce s obřím

náskokem osmi bodů, když aktuálně
uspěli šestkrát v řadě za sebou (venku
Frýdek-Místek 5:2, Vsetín 3:2 a Slavia
Praha 3:2p, doma Poruba 8:1, Jihlava 4:1
a Přerov 3:1). Zastavit rozjetého giganta?
Pro muže Prostějova složitý dílčí úkol, za
dané situace takřka mission impossible.
„My musíme jít do závěrečných dvou
utkání před pauzou s jedním hlavním cílem: abychom přestali dělat vzadu tolik
fatálních chyb. Jinak neporazíme ani Horní Dolní, natož Přerov nebo Budějky. To
jsou pochopitelně velice silní soupeři, ale
přesto věřím, že se zodpovědným výko-

3:6

PROSTĚJOV Hokejovým Jestřábům se doma na sešívané Pražany
dlouhodobě nedaří, na vlastním
kluzišti s nimi pravidelně prohrávají. Tak jako v sobotním duelu 19.
pokračování Chance ligy mužů ČR
2018/19, který měl sice díky stoletému výročí republiky slavnostní
nádech, ale výsledkově dopadl jako
normálně. Tedy triumfem Slávistů.
Leccos napověděl už začátek střetnutí,
kdy měli marodkou sužovaní Hanáci
v nezvyklé sestavě s nově složenými
útoky (včetně dvou ruských posil z Pardubic) rychle za sebou dvě přesilovky
včetně jejich šestnáctisekundového
překrytí 5 na 3. Jenže s touto výhodou
naložili prachbídně, nevytvořili si jedinou vyloženou šanci. A s pokusem
Zdráhala i dvojnásobným zakončením

LHK PV
SLA PR

vyrovnat a přesto hrát dobrý hokej, vítězit.“
yy Jde pro vás navzdory vysokým
porážkám o cenné zkušenosti?
„Samozřejmě ano v mém věku. Já si vážím každého utkání, do kterého mě trenéři pošlou, a svůj vděk se snažím vrátit
co nejlepším výkonem. Taky mám
radost, že jsem se dneska mohl ukázat
doma prostějovským fanouškům, kteří
jsou výborní. Užil jsem si každou vteřinu na ledě i každý zákrok.“
yy Máte před sebou vždy ostře sledované derby s Přerovem, kam zajíždíte ve středu. Co očekáváte?
„Já jsem v Přerově dva roky působil a
znám tedy tamní trenéry i většinu hráčů,
samozřejmě taky prostředí. Na derby se
moc těším, fandové při něm vždycky
vytvoří super atmosféru. A my hokejisti
víme, že je potřeba dát do tohoto souboje naprosté maximum. Zkusíme se zvednout, potěšit naše příznivce.“

Foto: Josef Popelka

třetiny strávili vepředu hosté díky přesilové hře. Leč nebezpečný pokus Vlčka
zpoza kruhů i Saňův golfák od modré
zlikvidoval Neužil.
Hned zkraje druhé části pak draví ptáci
otočili skóre. Divíšek v brejku dvou proti
jednomu ideálně naservíroval před bránu volnému Žálčíkovi, jenž neváhal a
zavěsil – 2:1. Všechno se zdálo na dobré
cestě, bohužel však místo doražení načnutého soupeře nastal totální zkrat. Čas
24.10, červenobílí vybojovali v útočném
pásmu puk, ten doputoval po odrazu k
Veselému a kanonýr přesným švihem z
mezikruží vymetl pravou šibenici – 2:2.
Čas 24.53: v rozklížené obraně Prostějova vznikl zmatek a Neužil neměl kotouč
pod kontrolou, tudíž Furch mohl černou pryž píchnout po ledě pod jeho rozklekem – 2:3. Čas 26.15: bezprostředně
poté, co Divíšek krásnou střelou z pravého kruhu orazítkoval horní tyč, podnikl
bleskový výpad Doležal a nadvakrát překonal nejistého Neužila – 2:4. Za pouhé
dvě minuty tak mančaft HC dokonale

zvrátil vývoj utkání, kromě toho vyhnal
gólmanskou jedničku z kasy. Střídající
mladík Huf nejprve jen přihlížel marné
snaze svých parťáků vrátit se do zápasu
(Venkrbcův nápřah z úhlu, Kverkovu
zajímavou možnost po vyjetí od zadního mantinelu i pokusy zápěstím Prokeše
s Matýsem zneškodnil Šorf), pak měl
sám práci. Možnosti Tejrala + Ondráčka
ještě vyřešil, tutovku Veselého v početní
výhodě už ne. V 37. Drtina vrátil nevyhozený puk před svatyni a zapomenutý
snajpr procedil Hufa mezi nohy – 2:5.
Aby bylo i ve třetí periodě pořád o co
hrát, to zařídil třináct vteřin před sirénou
v pádu Žálčík pohotovým doražením
Divíškova nahození, zatímco Šorf vůbec
nevěděl, kde kotouč má – 3:5.
Za daných okolností snad každý očekával po návratu z kabin na led maximální
snahu jestřábí party o záchranu mače.
Jenže kde nic tu nic, místo toho málem
potrestal další strašidelnou hrubici při
zakládání akce Veselý. Jeho loženku
vychytal Huf, za svá záda nepustil ani

potom chyběl v přesilovce při zakončení několikrát krok nebo větší důraz.
A jakmile odvážná zkouška dlouhé power play zahájené už čtyři minuty před
vypršením normální hrací doby nevedla ke korekci, nýbrž k pohodlnému
zasunutí Doležala do opuštěné klece,
bylo vymalováno – 3:6.
(son)
Statistiky z utkání najdete na straně 23!

„Mám radost, že jsme po sérii tří porážek konečně naplno zabrali. Už minule proti Budějovicím došlo k hernímu zlepšení, které jsme tentokrát podpořili i výsledkově. Rozhodující byla blesková odpověď na druhý gól Prostějova, kdy jsme třemi trefami rychle za
sebou otočili skóre z 2:1 na 2:4. Zbytek zápasu pak kluci odehráli v pohodě a dobrým
výkonem měli všechno bezpečně pod kontrolou.“

Miloš ØÍHA - HC Slavia Praha.

„Jsem velice rozčarovaný z individuálních chyb našich obránců. Ti nejsou od toho, aby ohrožovali svou bránu, ale tu soupeřovu. Výkony, které poslední dva zápasy předvedli, nejsou ani
na úrovni okresního přeboru. A při takhle fatálních chybách, které si dovolujeme udělat, nelze
vítězit. To samé platí o brankáři. Obrovské poděkování patří fanouškům, kteří nás podporovali celý zápas i přes nepříznivý průběh. Tím větší je zklamání z dnešního výsledku.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

  

nepříjemné projektily Drtiny a Ondráčka. Domácí se mezi 41. a 50. minutou zmohli na jedinou, byť nádhernou
spolupráci Divíška s Žálčíkem, jemuž
překazil hattrick perfektním zákrokem
Šorf. Teprve od 51. prostějovský tým
sevřel protivníka aspoň trochu do kleští, ale k ničemu kloudnému to nevedlo.
Dvě slibné příležitosti zahodil Starý,

      
Divíška si bez větších problémů poradil Šorf. Načež se okamžitě po konci
druhého vyloučení dostavil trest. Obrovské chyby v rozehrávce využil Šagát,
který náhle jel sám na Neužila a přelstil
ho jednoduchým zasunutím bekhendem mezi betony – 0:1. Plejery LHK
tenhle moment viditelně srazil dolů,
brzy mohli inkasovat znovu. Jedovku
Krejčíka z mezikruží ale Neužil kryl.
Roli asi hrálo i vynucené přeskládání
ofenzivních formací, domácím forvardům vázla jakákoliv kombinace. Teprve postupně se zvedali prostřednictvím
několika ran z různých pozic (Venkrbec, Zdráhal, Luňák) a jejich tlak
rostl, až přinesl vyrovnání. Běžela 14.
minuta, když Mikliš vypálil od modré,
Šorf vyrazil k číhajícímu Dvořáčkovi
a ten zblízka pohotově doklepl – 1:1.
Nápor navíc pokračoval, během chvíle
ohrozili hostující klec Starý s Kovaljovem (oba vedle), za dorážkou se marně
sápal Žálčík. V 18. ještě jednou minul
z levé strany Starý, aby závěr úvodní



„Zkusit zavřít bránu a tím mančaftu
pomoct, aby s výsledkem něco udělal,
třeba ho ještě otočil.“
yy Věřil jste tedy v možný obrat?
„Ano, věřil. Hokej je nejrychlejší kolektivní hra na světě, během dvou minut se
klidně dají dát i čtyři góly. Bohužel jsme
to zachránit nezvládli.“
yy V čem vidíte důvody tolika inkasovaných branek v posledních dvou
kolech?
„Sám nevím. Měli jsme předtím šňůru dobrých zápasů, teď naopak přišla
menší krize. Ale to se během dlouhé
sezóny stává. Věřím, že pořádně potrénujeme a opět se zlepšíme.“
yy Nakolik tým sráží četné absence
zraněných hráčů včetně velkých opor?
„Svou roli to určitě hraje. Na marodce jsou
například Nouzič a Mára Račuk, tedy vynikající hokejisté a naši tahouni, chybí i
řada dalších kluků. Musíme se s tím však
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PROSTĚJOV Zápasovou premiéru za hokejové Jestřáby v mužské Chance lize absolvoval mladý gólman, teprve devatenáctiletý Daniel Huf. Jak ve
středu na jihlavském ledě, tak v sobotu doma proti Slavii Praha střídal při
debaklech 2:8, respektive 3:6 parťáka Jakuba Neužila. A zatímco Dukla ho
překonala za polovinu střetnutí hned čtyřikrát, Pražané to dokázali během
čtyřiatřiceti minut pouze jedinkrát. Právě po tomhle osobně zvládnutém
partu odpověděl talentovaný strážce svatyně LHK na několik otázek.
nem spokojený. Chytalo se mi dobře.“
EXKLUZIVNÍ
yy Co nervozita?
rozhovor
„Přepadla mě jen na chvíli poté, co jsem
pro Večerník
se dozvěděl, že mám jít na led. Rychle
Marek
však opadla a bral jsem to tak, abych
ukázal, že umím chytat. Hokej je hra,
SONNEVEND
snažím si jej užívat.“
yy Byl jste si napodruhé v ostrém yy Jsou pro pohodu důležité první
duelu za muže už jistější?
vydařené zákroky?
„Dnes jsem se cítil mnohem líp a vě- „Určitě jo. Nejlepší je si na puk sáhnout
děl, co od toho čekat. Snažil jsem se při několika lehčích střelách kvůli rozdo utkání naskočit s klidnou hlavou, chytání, než když na vás hned někdo
klukům pomoct třeba ještě zachránit jede úplně sám.“
celý ten zápas. Což bohužel nevyšlo, yy S jakými pocity se vlastně jde na led
ale přesto jsem tentokrát se svým výko- místo kolegy za nepříznivého stavu?

Prostějov – Přerov: letošní sezóna
doma 1:4, minulá sezóna doma 1:2 a 6:4,
venku 0:2 a 1:4.
Prostějov – České Budějovice: letošní
sezóna venku 3:4, minulá sezóna doma
2:3p a 7:2, venku 3:5 a 4:1.
(son)

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

nem bez zbytečných hrubek jsme i proti
nim schopní hrát vyrovnaně a bodovat.
Jen tomu kluci musí dát všechno, co je
potřeba,“ vypíchnul hlavní trenér LHK
Jiří Vykoukal, jakým směrem vyšle své
ovečky do netuctových bitev.
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„Z naší strany šlo
o festival individuálních
chyb, některé osobní
výkony byly příšerné.“

Výrok:

Daniel Huf: *+,    ,  - , .

tější bude současnou krizi překonat. „V
mužstvu můžete mít, koho chcete, třeba
špičkové hokejisty a hvězdy. Ale pokud
se budou dopouštět tolika fatálních
chyb, nenaděláte vůbec nic. Hráče tady
máme od toho, aby předváděli kvalitní
výkony, tak ať to dělají. A přestanou tak
strašlivě chybovat. Jedině potom můžeme pomýšlet znovu na vítězství,“ pravil
Jiří Vykoukal nekompromisně.

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

voligové Hanáky premiérově nastoupil
v pondělí doma proti Benátkám nad Jizerou, aby se při vítězství 5:1 hned uvedl dobrým výkonem i krásnou asistencí na čtvrtou branku Tomáše Nouzy.
„Do Varů přišel nový útočník, takže
já jsem tam byl rázem navíc, třináctý
v sestavě. Chtěl jsem ale hrát, a protože
naše vedení má dobré vztahy s Prostějovem, tak mě poslali sem,“ prozradil
Kverka důvody svého přesunu přes celou republiku.

Poslední dva zápasy před pauzou, oba šlágry: ve středu
derby v Přerově, v sobotu doma se suverénním Motorem

PROSTĚJOV Početná marodka zejména v ofenzivních řadách přiměla vedení LHK Jestřábi Prostějov
k angažování nového člena hráčského kádru. Stal se jím formou střídavých startů šestadvacetiletý forvard
z extraligového HC Energie Karlovy Vary Jaromír Kverka!
Syn známého plejera a někdejšího reprezentanta ČR se narodil 24. ledna
1992, měří 171 centimetrů, váží 75
kilogramů a má levé držení hole. Za pr-

72

35

O tom, že ofenziva Jestřábů stále funguje vzdor potížím vzadu výborně,
svědčí dvaasedmdesát nastřílených
gólů v dosavadních osmnácti zápasech Chance ligy 2018/19, což dělá
průměr přesně čtyři branky na jedno
utkání. V téhle statistice zaostávají
úplně všichni soupeři včetně suverénního lídra z Českých Budějovic.
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pondělí 9. ledna 2017
Pondělí 29. října 2018
www.vecernikpv.cz
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posila, tentokrát do útoku: na střídavé starty
DEBAKLY Další
z Karlových Varů přišel Jaromír Kverka mladší!

jubileum...

JESTŘÁB PODLE

lední hokej

-

V dalších dvou střetnutích naopak
mančaft LHK ukázal svou horší tvář.
Znovu přitom ožil strašák defenzivních hrubek individuálního rázu,
jenž Hanáky pronásledoval celou
přípravu i zkraje soutěže. Poté nastalo zlepšení odváté čtrnácti obdrženými kusy od Jihlavy a Slavie Praha.

Otevøená
zadní vrata

Vzhledem k papírově slabšímu soupeři by se to zdálo jako naprostá
povinnost, ale s prořídlou sestavou
kvůli zraněním nebylo pro Jestřáby pondělní zdolání pojizerského
celku žádnou samozřejmostí. V
tomhle případě však situaci ustáli
hladkým triumfem 5:1.

  
Zvládnuté
Benátky

HOKEJOVÉ
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Mezi hokejovými mantinely

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

Snad jediné, co hokejistům Prostějova dobře fungovalo během
slavnostního mače v sobotu proti
sešívaným, byla spolupráce dvou
útočníků Tomáše Divíška a Lukáše Žálčíka. Prvně jmenovaný
bard dvakrát asistoval, mladší
snajpr v obou případech skóroval. A blesková akce 2 na 1 v
úvodu druhé třetiny, kdy Žálča
zblízka nezadržitelně zavěsil po
přesné přihrávce Divocha zleva,
měla snad až extraligové parametry.

Nejkrásnější
akce

-

„V pondělí proti Benátkám jsme zabojovali a dobře se poprali jak s početnou marodkou,
tak s úporně bránícím soupeřem. Sice to trvalo docela dlouho, ale hosty jsme k ničemu moc
nepustili a trpělivostí nakonec proměnili aspoň některé z mnoha šancí. Velká škoda, že pozitivní atmosféru se nám nepovedlo přenést do dalších dvou zápasů. V Jihlavě jsme favoritovi
sami pomohli spoustou vlastních chyb, které Dukla trestala, a byl z toho debakl. Se Slavií
jsme pak doplatili na mizernou dvouminutovku v úvodu druhé třetiny. Dát gól na 2:1 a
hned vzápětí tři rychle za sebou inkasovat, to by se vyspělým týmům stávat nemělo. Bez
ohledu na počet chybějících hráčů, čímž nemůžeme všechno omlouvat. Taky bych vinu za
hrubky vzadu neházel jen na beky, musíme si celý mančaft víc pomáhat. Hrát kompaktně
pospolu do útoku i do obrany, zodpovědně plnit taktiku a ne opakovaně propadávat. To
pak můžeme nasázet gólů kolik chceme a stačit to nebude. Věřím, že zvedneme hlavy, abychom poslední dva těžké souboje před reprezentační přestávkou v Přerově a proti Budějicím
Matouš VENKRBEC,
zvládli mnohem líp.“
útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Nějakou dobu laboroval se zraněním, ale zdravotní pauza se
na něm nijak vážně neprojevila. Vyhlášený rychlík znovu
létal po ledě jako blesk (možná trošku pomalejší než
obvykle) a v každém ze tří zápasů prostějovských hokejistů během uplynulého týdne jednou skóroval. V
pondělí proti Benátkám nad Jizerou zvyšoval v 39.
minutě na 2:0 (při výsledku 5:1 tedy vsítil vítězný
gól), ve středu na ledě Jihlavy korigoval na 2:5 (debaklu 2:8 nezabránil) a v sobotu se Slavií Praha
vyrovnával na 1:1 (muži LHK následně padli 3:6).
Kdyby takovou formu měli všichni Dvořáčkovi parťáci, nemohl by hanácký tým tolik klopýtat.

DAVID DVOØÁÈEK

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019
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Jestřábi sice smáznuli Benátky, ale pak dostali výprask
v Jihlavě a vinou hrubek nestačili ani na Slavii

lo, naděloval 8:2. „Dělali jsme příšerné
individuální chyby, byl to z naší strany
doslova jejich festival. Čehož silná Dukla
samozřejmě využila. Náš nejhorší výkon
v sezóně,“ soptil rozčilený Vykoukal.
O další tři dny později neměl žádný důvod k úsměvu, spíš právě naopak. Tým
LHK bez zraněných či nemocných Tomáše Nouzy, Marka Račuka, Václava
Meidla, Vojtěcha Krejčiříka i dalších sice
otočil proti Slavii Praha z 0:1 na 2:1, leč
vzápětí vyrobil takové defenzivní minely, že konečnou porážku 3:6 zkrátka
nešlo odvrátit.
„Není mi z toho dobře, protože nás soupeři podle mého názoru nijak nepřehrávají. My sami ale děláme tak katastrofální a fatální chyby, že je to prostě hrůza.
Dneska Honza Zdráhal, Láďa Havlík,
Dan Krejčí i další vyrobili strašné kiksy,
navíc teď týmu nepomáhá ani gólman
Kuba Neužil. To je skoro co šance, to

obdržená branka,“ kritizoval Vykoukal.
Četné minely svěřenců mu prý hlava
nebere. „Na trénincích ty situace děláme
a nacvičujeme, v zápasech pak přijdou
taková pro mě zcela nepochopitelná zaváhání, navíc opakovaná. Dneska jsme
Slavii tímto způsobem nechali otočit
výsledek z 2:1 na 2:4 během pouhých
dvou minut, s tím se pak těžko něco
dělá,“ krčil lodivod Prostějova rameny.
Jiskru naděje ještě zažehla trefa takzvaně
do šatny na 3:5. „Do poslední třetiny
jsme samozřejmě šli s tím, že zkusíme
aspoň vyrovnat. Několik solidních příležitostí jsme ale neproměnili a výsledek
se zachránit nepodařilo,“ konstatoval.
Svádět dva debakly za sebou na absence
nehodlal. „Nějakou marodku má každý
klub. Mnohem víc si za poslední dvě
vysoké prohry můžeme sami těmi strašidelnými hrubkami. Od obránců potřebujeme, aby je vzadu nedělali, a Kuba
Neužil taky musí chytat líp, navázat na
minulou sezónu,“ neváhal být Vykoukal
adresný.
V záplavě nahromaděných trablů poněkud zanikl příchod dalších dvou zahraničních posil, konkrétně mladých útočníků z Ruska. Jsou jimi jednadvacetiletí
Anton Kovalev a Dmitri Zhukenov, jež
nedávno angažovaly extraligové Pardubice z Avangardu Omsk. „Útočníků
máme momentálně málo, tak jsme se
v rámci spolupráce s Dynamem snažili
mančaft operativně doplnit. A tihle dva
kluci napoprvé určitě nepropadli,“ zhodnotil sobotní počínání vyslanců slovutné KHL.
S žádným z marodů nelze před reprezentační přestávkou počítat, tím složi-
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totiž jejich soupeř a ve 13. minutě mohl
vést, kdyby Chrtkovu gólovou ránu
z mezikruží nevytěsnil Neužil do pravé
tyče. Vzápětí měl dvě vyložené šance ve
vlastním oslabení Venkrbec, leč sólem
ani individuálním průnikem nepřekonal
Hosnedla. Ten kapituloval až v 16. poté,
co Prokeš brankáře překvapil nahozením
z téměř nulového úhlu, jež nečekaně propadlo do sítě kolem bližší levé tyče – 1:0.
Zanedlouho Severočeši málem vyrovnali
tečovanou přihrávkou Psoty, kterou skvělým zákrokem na poslední chvíli zastavil
Neužil. Před odchodem do kabin během
přesilové hry pak ještě pálil Nouza opakovaně jako u Verdunu, ovšem chyběla větší
přesnost.
Uprostřed zápasu tlak ptačí letky zesílil,
zvýšení skóre viselo ve vzduchu. To zlomil až ve 39. minutě Dvořáček využitím
přesilovky přesným příklepem k pravé
tyči – 2:0.
V jiné ložence neuspěl ani zkraje 44.
Luňák, což mohli Benátečtí potrestat.
Naštěstí Husovu jedovku z ideální pozice mezi kruhy zmařil Neužil a početní
převahu protivníka domácí suverénně
ustrážili. Potom už přišel čas na závěrečný úder papírově silnějšího kolektivu.
Sedm minut před koncem Havlík nahodil od modré puk, ten se od zadního
mantinelu odrazil do zad zmateného
Hosnedla a od nich putoval pomalu do
jeho svatyně – 3:0. V 56. pak nová posila Kverka během přesilové hry krásnou
bekhendovou zadovkou našel před bránou úplně volného Nouzu, který zblízka zavěsil do levé šibenice – 4:0. Pouze
škoda, že se strážci domácích tyčí nepodařilo udržet čisté konto, jež by si za svůj
výkon zasloužil. V čase 57.40 připravili
Neužila o shutout Dlouhý křížnou nahrávkou do pravého křídla a nehlídaný
Mikyska bleskovým zavěšením ze dvou
metrů pod víko odkryté klece – 4:1. Výbornou náladu v hledišti ale tenhle moment nezkazil, zvlášť když v 59. minutě
Jestřábi nádherně vyšachovali celou
hostující pětku na ledě, Mikliš nezištně
naservíroval Venkrbcovi a kapitán dával
do prázdné – 5:1.
(son)
Statistiky z utkání najdete na straně 23!

„Naše hra po většinu utkání byla velmi slušná. Dostávali jsme však laciné góly, naopak sami
nevyužili ani ty nejvyloženější příležitosti. Což je škoda, protože si myslím, že jsme tady
mohli bodovat. Kvalitní Prostějov ale byl produktivnější než my.“

Jiøí KUDRNA – HC Benátky nad Jizerou

„Byl to těžký zápas z pohledu našeho útoku. Soupeř hrál velmi obětavě v obranném pásmu,
hodně blokoval střely a my jsme se dlouho nemohli z mnoha šancí víc prosadit. Proto děkuji hráčům, že nakonec dokázali soupeřovu pevnou obranu zlomit.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

  

8:2

JIHLAVA, PROSTĚJOV Středeční
duel 18. kola Chance ligy mužů ČR
2018/19 prostějovským hokejistům
hrubě nevyšel. Na Vysočině u jednoho z favoritů soutěže, kterému se letos
nedaří podle jeho představ, dostali
největší výsledkový nářez aktuálního
ročníku.
Masakr načal ve 4. minutě Dostálek, jemuž chytře přenechal puk Anděl a autor
vedoucí trefy přehodil ležícího Neužila –
1:0. Potom se dlouho hrálo v nestejném
počtu hráčů. Nejprve domácí promarnili
téměř šest minut klasických přesilovek,
následně hosté nevyužili 79 vteřin dvojnásobné početní výhody. Nepsané pravidlo zní, že za tohle se v ledním hokeji
draze platí, což tentokrát platilo měrou

DU JIH
LHK PV

vrchovatou. V drcení zápasových nadějí
LHK přitom v 19. pokračovali Tůma
přihrávkou zleva před bránu a Harkabus
pohotovým zakončením – 2:0.
Ze druhé třetiny neuplynuly ani čtyři
minuty, když Hanáci ztratili ve vlastním
obranném pásmu kotouč a Tůma trestal
přesnou ranou z pravého kruhu – 3:0.
V polovině střetnutí ujel do sóla Jiránek,
aby nadvakrát překonal Neužila – 4:0.
Načež došlo ke střídání brankářů, do
klece putoval mladý Huf. Toho nemilosrdně přivítal Anděl tím, že vystihl jeho
špatnou rozehrávku a nabil Jiránkovi,
jehož úloha byla již snadná – 5:0. Pak přišla jediná lepší pasáž Prostějovanů za celý
mač vměstnaná do 36. minuty. V ní ránu
Luňáka vyraženou Lundströmem pohotově doklepl Venkrbec – 5:1. A pouhých
dvacet sekund nato hned z dalšího útoku
protlačil černou pryž z bezprostřední blízkosti za Lundströmova záda i Dvořáček
– 5:2. Jenže myšlenky na zázračný zvrat
okamžitě zašlapala pod led další hrubka
v defenzivě, kterou po uvolnění Andělem
využil zcela volný Dostálek – 6:2.
Aby toho nebylo málo, rozjetá Dukla
v poslední části debakl elhákáčka ještě
zvýraznila. Ve 47. Dostálek napřáhl ze své
parkety na pravém kruhu a povedenou
jedovkou dokonal hattrick – 7:2. Šest
minut před koncem zatáhl Havránek do
rychlého brejku, hezky předložil Hrníč-

kovi a ten uklízel do zívající svatyně – 8:2.
Úplnou tečku za silně nevydařenou partií
ze strany sestřelené jestřábí letky pak ještě
udělal Havlík ostrým naražením Jiránka
na mantinel, za což vyfasoval trest na pět
minut plus do konce zápasu. Dlouhou
přesilovku však soupeř nezužitkoval, neboť závěr se spíš jen v poklidu dohrával.
(son)
Statistiky z utkání najdete na straně 23!

„Z naší strany to byl festival individuálních chyb. Veškerá příprava, kterou jsme k zápasu
dělali, byla k ničemu, protože naše individuální výkony byly příšerné. Jihlava toho využila
a zaslouženě vyhrála, navíc tak vysokým rozdílem.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

„Soupeř má spoustu šikovných hráčů a úvod byl takový trošku na obě dvě strany. Potom
jsme cíleným tlakem a využitím chyb hostů odskočili na 5:0, ale na chviličku vypadli z role
a Prostějov toho hned využil. Celkově jsme však samozřejmě rádi, že se nám utkání povedlo jak herně, tak osmi nastřílenými góly.“

Petr VLK – HC Dukla Jihlava

  

Osmička v Jihlavě? Nejtěžší debakl této sezóny!

PROSTĚJOV Další vložené pondělí
v programu Chance ligy mužů ČR
2018/19 vyslalo na prostějovský zimní stadion HC Benátky nad Jizerou.
A hokejoví Jestřábi tento mladý, nepříjemně důrazný celek v 17. dějství
soutěže přehráli i nakonec vysoko
porazili, když postupně zlomili jeho
defenzivní odpor.
Hned od začátku bylo patrné, že hosté
budou spoléhat na zajištěnou obranu
a vyrážení k rychlým brejkům. Na ty však
v úvodu nedošlo, neboť Hanáci je většinu
času svírali v kleštích své útočné snahy.
Leč veskrze jalové, když několik ne moc
nebezpečných střel zpacifikoval Hosnedl
a vstupní aktivita domácích s přibývajícími minutami opadala. Nepomohla
ani spíš nevydařená přesilovka od 9. do
11., následně měli borci LHK dokonce
sami problémy. Do početní výhody šel

LHK PV
HC BEN

Benáteckou obranu prolomilo pět gólových kusů

Zkraje uplynulého týdne přitom negativnímu zlomu nic nenasvědčovalo. Hanáci výborně zvládli vložený pondělní
duel na vlastním ledě, kde přejeli Benátky nad Jizerou 5:1. A kouč právem chválil. „Hlavně pro kluky v útoku to nebylo
jednoduché, protože soupeř obětavě
bránil. Hráčům děkuji, jak nakonec dokázali hostující defenzivu zlomit,“ spokojeně konstatoval Jiří Vykoukal.
Tím však jeho příjemná nálada vyprchala, pohodu ve středu vystřídalo naštvání.
V Jihlavě totiž prvoligový favorit, jemuž
se v dosavadním ročníku moc nedaři-

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Slušně rozjetá sezóna prostějovských hokejistů dostává první vážnější trhliny. A nemůže za to zdaleka jen početná
marodka, s níž se momentálně potýkají. Ještě větším problémem
je nová vlna šílených chyb v zadních řadách, která teď katapultuje snahy Jestřábů o trvalé i bezpečné usazení v horních patrech
Chance ligy mužů ČR 2018/19. Průběžná tabulka soutěže po 19.
kole je po dvou propadácích registruje až na deváté příčce.

JASNOU VÝHRU DEVALVOVALY DVA

letos slavíme
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Právě končící říjen příliš radosti do řad fotbalového
eskáčka nepřinesl. Vzhledem k reprezentační přestávce se sice hrála jen tři kola a hanácký tým navíc
hned dvakrát zajížděl na půdu soupeřů, nicméně
úvodní dva měsíce svými výsledky namlsaly a s jídlem roste i chuť. Leč po víkendech plných hojnosti,
přišlo chudší období vyplněné třemi remízami a dvěma porážkami, tak dlouho ještě od svého návratu na
druholigovou scénu úřadující vítěz Moravskoslezské
fotbalové ligy na vítězství nečekal. Nicméně navzdory poměrně vyrovnané tabulce netřeba panikařit,
bodů jsou na kontě již téměř dvě desítky a třeba poslední kvarteto by muselo svůj dosavadní zisk téměř
zdvojnásobit. Slabší série dostihne v dlouhém ročníku dříve či později každé mužstvo a otázkou je vždy
pouze délka tohoto období. V případě Prostějova
trvá v tuto chvíli měsíc a půl, do konce podzimu tady
ale budou ještě tři příležitosti zažít znovu radost z tříbodového vítězství. Podaří-li se to alespoň jednou,
bude moci být dlouhá zimní pauza z psychologické
dimenze zcela poklidná.

# #

V obraně to sice stále občas pokulhává, jak v trochu
větším měřítku přesvědčily středeční výjezd do Jihlavy a osm obdržených branek na tamějším ledě, směrem dopředu to ale Jestřábům šlape. Zatím v každém
střetnutí se minimálně jednou prosadili a pouze jednou z toho byly méně než dva zásahy, s průměrem
zhruba čtyři góly na zápas jsou vůbec nejlepší v celé
soutěži a plynule tak navazují na svou pověst z posledního ročníku. A není to jen zásluhou přesilovek.
Vykoukalovi svěřenci sice dokáží proměnit přibližně
každou pátou a jsou v tomto třetí nejlepší, čtyři pětiny přesných ran si ale připsali při rovnovážném počtu
hráčů na ledě. A k postrachům soupeřů se jmenovkami Divíšek, Nouza se zdárně přidaly i letní posila
Marek Račuk a staronová tvář Lukáš Žálčík. A protože dozadu to až tak hladce nejde, o čemž svědčí
i téměř desítka bitev s alespoň čtyřmi inkasovanými
góly, padá právě v prostějovských zápasech bezkonkurenčně nejvíce branek, kupříkladu o zhruba třicet
víc než v utkáních Zubrů. I proto se vyplatí jít na stadion a sledovat to naživo.

gg

GLASGOW, PROSTĚJOV S jedním umístěním v top ten, třemi individuálními výsledky v nejlepší dvacítce
a podílem na kvalitním vystoupení družstev juniorů a žen se z mistrovství Evropy konaném na Britských ostrovech vrátilo duo TJ Prostějov Dominika a Daniel Ponížilovi. A tím jejich letošní mezinárodní vystoupení
nekončí, už za necelé dva měsíce se představí i na mistrovství světa v Kataru.
Počátek srpna byl ve znamení evropského šampiontu v několika sportech. Sportovní gymnastika zaznamenala své
kontinentální vyvrcholení ve skotském Glasgow. Do moderní haly uprostřed historického města se první srpnový
týden sjelo na sto třicet žen a přibližně stejný počet juniorek,
druhý srpnový týden tam zavítalo zhruba sto padesát mužů
a obdobné množství juniorů ze všech koutů Evropy.
Ve všech kategoriích nejvíce vyčnívaly výkony Italů, Rusů,
Britů, Francouzů, Němců a Belgičanů, kteří se podělili
o přední příčky jak v juniorských, tak v dospělých kategoriích. Do výsledků však významně zasáhli i čeští sportovci.
Nejméně se dařilo mužům, kteří obsadili až pětadvacáté
místo. Mnohem lépe již na tom byly díky devatenácté příčce české juniorky, stejnou pozici si v konečných výsledcích
družstev vybojovali junioři. A ženy to dotáhly až na krásné
patnácté místo. V těchto kategoriích závodili i prostějovští
sourozenci Dominika a Daniel Ponížilovi, členové oddílu
sportovní gymnastiky TJ Prostějov a svěřenci trenérů Veroniky Lukášové a Miloslava Musila.
Teprve šestnáctiletá Dominika Ponížilová tvořila společně
s duem TJ Bohemians Praha Anetou Holasovou, Kristýnou Brabcovou, Lucií Jiříkovou ze Sokola Brno I. a Sabinou
Hálovou ze Sokola Kampa Praha družstvo žen. Mimo něj si
,   + c   
na své konto připsala také osmnácté místo v celkovém pořa'  0  +'  "  
dí víceboje a čtrnácté místo na přeskoku. Od finále ji dělilo
   +  +
pouhých šestatřicet setin bodu.

+ + @
O dva roky starší Daniel Ponížil reprezentoval již potřetí
a naposledy družstvo juniorů. Parťáky mu byli Ondřej
Kalný a Martin Fiala z SK Hradčany Praha, Vojtěch Šácha
ze Sokola Brno I. a David Bega z TJ Sokol Kolín. Mezi jednotlivci, což byl na rozdíl od dospělých kategorií oficiálně
vyhlašovaný závod, si mezi více než osmdesáti evropskými
vícebojaři stoupl na osmnácté místo, přičemž mezi českými
juniory a muži získal nejvyšší bodové hodnocení. Mimo to
se probojoval do finálového závodu na přeskoku a v konečném skóre obsadil úžasnou sedmou pozici. Společně s ním
se finále na přeskoku zúčastnil i Ondřej Kalný, který s vyšší ,   +& "  &  "  & +
    &&  +'  + + @
obtížností skoků stanul těsně pod bednou.
(jim)

Dominika čtrnáctá mezi ženami

Včera tomu bylo přesně sto let od vzniku Československa. Pro nás pracující je škoda, že tento zřejmě
nejvýznamnější státní svátek připadl na víkend a byli
jsme tak ochuzeni o den volna navíc, nicméně to
oslavám a připomínání si památných událostí neubralo. Každé velké výročí je vždy mimo jiné prostorem pro ohlédnutí a bilancování, co se za dané období událo, co se podařilo a co třeba ne. Tak tomu bylo
i v případě sportu a pokusů z řad fanoušků i přímých
aktérů o sestavení nejrůznějších žebříčků. Takové
pořadí je vždy značně subjektivní, nicméně během
debat zazněla minimálně jedna důležitá věc. Záleží
sice na kvalitním materiálním zajištění, dostatečném
počtu hal i talentu pro dané odvětví, nicméně zcela
zásadní je, aby činnost člověka bavila, aby mu přinášela radost a potěšení. Pak je ochoten věnovat se jí
naplno a dokázat jí také něco obětovat. Platí to jak na
profi úrovni, tak i mezi amatéry. Pro většinu z nás je
sport jen koníčkem a aktivním odreagováním, prostorem pro setkávání se s kamarády. A bez radosti
z pohybu by to nešlo.

   g

 &   " &   1  " 44  2
Foto: Facebook

Vyběhnout do cvičné věže,
zmáknout sto metrů přes překážky,
a to individuálně i jako součást
štafety, a být co nejrychlejší
v požárním útoku. To jsou disciplíny požárního sportu. Mistrovství
světa v tomto odvětví se konalo od
12. do 16. září na Slovensku. Jednou ze členek ženského českého

reprezentační družstva obhajujícího
loňské vítězství byla i jednadvacetiletá Martina Pekrová z Dětkovic. Nakonec to v konkurenci deseti týmů
z celého světa s obhajobou nevyšlo.
„Druhé místo určitě bereme. Porazily nás pouze Rusky, které jsou na
rozdíl od nás profesionálky. Mají to
zaplacené, zatímco my to děláme
pouze ve svém volném čase. Navíc
většina z nich má za sebou tvrdou atletickou průpravu. Před rokem jsme
měly s holkami štěstí, když Rusky
totálně pokazily požární útok. To se
však letos neopakovalo. I tak jsme
s nimi bojovaly až do poslední chvíle,“ prozradila Večerníku Martina Pekrová a dodala, že si celý šampionát
perfektně užila. „Organizace i parta
byly opravdu skvělé. Požární sport
mě stále moc baví a účast na takové
akci pro mě znamená motivaci do
dalšího tréninku,“ uzavřela sympatická dívka.

se z MS vrátila se stříbrem
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HASIČKA Z DĚTKOVIC Dan skončil sedmý mezi juniory,
DĚTKOVICE Mistryně světa,
republiková šampionka a také
olympijská vítězka. Výčet úspěchů
Martiny Pekrové z Dětkovic je
skutečně úctyhodný. Všestranně
nadaná dívka je členkou
reprezentačního družstva České
republiky v požárním sportu.
V polovině letošního září se vrátila
z mistrovství světa, které se konalo
na Slovensku. Česká reprezentace
na něm obsadila skvělé druhé místo, když rychlejší byly pouze Rusky.

sport
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Foto: internet

V závěru končící sezóny 2018 měla
extrémně nabitý program, hrála turnaje šest posledních týdnů za sebou.
Přesto dokázala postoupit ze základní skupiny na Turnaji mistryň a jen
kousek ji dělil
od účasti ve
finále. Dobrá práce,
Kájo!

KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ

(

Trenér prostějovských hokejistů
Jiří Vykoukal po domácí prohře
s pražskou Slavií, kterou zavinily
obranné hrubky
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Více než dvacet členů bude čítat
výprava Raft teamu Tomi-Remont
Prostějov na Mistrovství světa R4,
jež proběhne příští týden v Argentině. Elitní vodáci ČR tam odletí ve
středu reprezentovat naši zem ve
všech věkových kategoriích.

! (

Hokejisté LHK Jestřábi Prostějov
dostali v Jihlavě napráskáno 8:2.
Dukla sice je jedním z favoritů letošní Chance ligy, přesto byl takový nářez příliš. Zvlášť když Hanáci
následně podlehli i doma Slavii
Praha 3:6 a za dva duely inkasovali
dohromady čtrnáct gólů.

DEBAKL:

Přísloví o tom, že nové koště dobře
mete, přesně sedí na současné fotbalisty FC Kralice na Hané. V krajském
přeboru se zle trápili, než je předminulý týden převzal nový provizorní kouč,
současně kapitán mužstva Lukáš Krobot. Následně smetli Zábřeh na Moravě 4:1 a o uplynulém víkendu si doma
poradili i s Litovlí 3:2.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

PROSTĚJOV Speciální autobus svážející fanoušky z okolí, soutěž pro příznivce, dvě státní hymny
před utkáním, diváci vyzdobení národními symboly, jejich úvodní červeno-modro-bílá vlajkosláva a televizní šoty na velkoplošné obrazovce o přestávkách. To vše přinesl sobotní zápas hokejistů LHK Jestřábi Prostějov proti Slavii Praha, který se celý nesl v duchu oslav sta let od vzniku
Československa. Pouze plánované celotribunové choreo fandů z kotle chybělo, neboť jej poškodil
déšť a po opravě tudíž přijde na řadu až 3. listopadu proti Českým Budějovicím.
Významné jubileum naší země připomíná také krásná výstava 100 let prostějovského sportu, která je
až do 4. listopadu ke zhlédnutí ve druhém patře obchodního centra Zlatá Brána. Unikátní expozice obsahuje spoustu cenných informací, fotografií i relikvií, tak se během posledního týdne jejího trvání ještě
zajděte podívat!

Marek SONNEVEND
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I sportovci slavili výročí
státu, blýsknul se hokej
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fotbal

HRÁČ

PODLE

VEČERNÍKU

/?8;@-9%9/
Nastoupil od začátku utkání, patří mezi typy hráčů, kterým
zařazení do základní sestavy přináší motivaci navíc.
V ofenzivě po pravé straně využíval své rychlosti,
centroval míče před branku, na druhou stranu
využil i dobré přihrávky pro pohotovou střelu
z voleje. Přestože nebyla přesná, na rozdíl od
jiných se o střelbu aspoň pokusil.

Tentokrát
 kvůli

#!
němu fotbalisté 1.SK Prostějov prohráli v Jihlavě
FOTOGALERIE

klikni na

JIHLAVA Tak tohle je už doopravdy moc! Místo vedení po
obrovských šancích porážka v posledních sekundách. Trenér
Oldřich Machala emotivně strhl z krku visačku a asistent Petar
Aleksijević přešel raději do své mateřštiny. Takové „zaříznutí“ si
eskáčko rozhodně nezasloužilo, jenže neproměnění šancí jde
za ním. Domácí trpělivě čekali na svou příležitost a dočkali se jí.
Zatímco Jihlava se bude nadále hřát na výsluní, Prostějov zřejmě přejde do druhé poloviny tabulky.

původní
zpravodajství
pro Večerník

,8658,
89%:3;59

Tomáš
KALÁB

aneb

pohledem karla kroupy
„Těžko se mi to hodnotí. Měli jsme čtyři nebo i pět vyložených šancí. Asi jsme urazili Pána
Boha, že jsme ty šance zahazovali, tak nás nakonec potrestal, že si neodvážíme ani ten
bod. Celý zápas jsme byli lepší, alespoň na ty šance, bohužel Vysočina má tři body, my nemáme nic. Oni měli snad jenom jednu střelu mezi tři tyče a bohužel to tam padlo. Trenéři
nás upozorňovali na to, že spousta mužstev tady měla hodně šancí, byť to potom vždycky
Jihlava vyhrála. Nebylo to nikdy tak jednoznačné, jak by vyplývalo z postavení v tabulce.
Kdybychom dali z těch pěti šancí jeden, dva góly, tak se tady nemáme vůbec o čem bavit
a zaslouženě jsme měli vyhrát. Prostě nám to tam teď přestalo padat poslední dva zápasy,
nesváděl bych to na pokles formy. Šancí jsme měli za dva zápasy sand deset, ale bohužel
máme dva zápasy s nulou. Musíme to prostě zlomit nějakou ‚šmudlou‘. Já sám jsem měl
dnes tutovku, člověk to chce vždycky proměnit, ale bohužel to tam někdy nespadne. Od
zápasu s Varnsdorfem očekávám podobný průběh jako s Vítkovicemi, ale věřím tomu, že
si šance zase vypracujeme a konečně je i proměníme.“
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

Úvod utkání měl slavnostní ráz, protože právě 13. kolo obou profesionálních soutěží připadlo na víkend,
v kterém jsme si připomněli sté výročí založení Československé republiky.
Domácí týmy měly k dispozici speciální banery s oběma letopočty, na
hrací ploše zavlála česká, nebo chcete-li československá vlajka, a nechyběla
ani státní hymna, kterou snad měli
poněkud nekritičtí pořadatelé pustit
raději z amplionů v instrumentálním
provedení.
Pak už si podali ruce oba kapitáni
a šlo se zcela všedně na věc. Eskáčko
přijelo do Jihlavy v poněkud okleště-

né sestavě, do pole mělo k dispozici
právě jen tři náhradníky. Ke zdravotním problémům Šteigla se totiž ještě
v pátek ráno přidalo podezření na angínu u Biolka. Martin Sus sice s mužstvem do Jihlavy odjel, vzhledem ke
stopce za předchozí vyloučení ale seděl pouze na tribuně.
Trenér Oldřich Machala tak neměl
při skládání sestavy příliš na výběr.
Na pravého beka se dostal opět Machynek, povinnosti defenzivního
záložníka si až do svého zranění plnil
Pernackij a v křídelních prostorech
operovali Koudelka s Hapalem.
„Utkání jsme i tak zvládli velmi dobře,
vždyť jsme po většinu zápasu byli
lepším mužstvem. Šancí jsme měli
poslední dva zápasy hodně, je to obrovská škoda,“ litoval po zápase trenér
Machala a pokračoval: „Závěr zápasu
jsme měli dohrát, nabídnutá standardní situace soupeři byla chybou,
Z ní jsem měl taky oprávněný strach.“

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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Oba hostující trenéři naordinovali
svým svěřencům přísně defenzivní
taktiku, na druhou stranu nabádali
Poláka a zejména Žikola, aby více vyplňovali prostor mezi obranou a útočným hrotem, aby Kroupa nezůstával
úplně osamocen. Dlužno říci, že hráči
si své úkoly plnili výborně a domácí
dlouho nevěděli, jak se s organizovanou hrou soupeře vypořádat. I když
přelom obou poločasů byl opticky
v jejich režii, zcela absentoval pocit
nebezpečnosti jejich útočného snažení.
Jak přejít po standardce soupeře do
rychlého brejku naprosto ukázkově

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

JAN
KOUDELKA

9

MINIŠPÍL
ZNÁMKA
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Prostějov (tok) - Na složení týmu
začínají mít vliv karetní tresty. Zatímco Sus bude na utkání s Varnsdorfem
k dispozici, stopku za čtyři žluté mají
obránci Schuster a Slaninka. Oba si
tu poslední vysloužili v nastaveném
čase a trestuhodně. Slaninka za zdržování hry, přičemž zakopnutí míče
nebylo vůbec nutné, Schuster se po
brance nezdržel slovního komentáře.

1%!  
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JAKUB
FULNEK
ZNÁMKA
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Číslo přesahující regulérní hrací
dobu přineslo rozhodnutí o třech
bodech pro domácí Vysočinu

'  >

Prostějov (tok) - Podzimní program
fotbalových soutěží, i těch profesionálních, se pomalu chýlí ke svému
závěru. V předposledním kole první
poloviny soutěže domácí 1.SK Prostějov uvítá na svém hřišti Za Místním
nádražím soupeře z dalekého severu
Čech, z Varnsdorfu.
Varnsdorf si v aktuální sezóně připsal
také hodně remíz, o jednu méně než
Prostějov. Dosáhl ale pěti vítězství,
čtyři z nich s nejtěsnějším rozdílem
1:0. Mezi ně patří důležité domácí
výhry nad Hradcem Králové či Jihlavou. Všechny body naopak doma
přepustil Třinci. Dvaceti bodů před
nedělním odpoledním utkáním
dosáhl velice úsporně, vstřelil ve
dvanácti zápasech pouhých devět
branek, ovšem také jen šest obdržel.
Sestava Varnsdorfu by mohla vypadat
takto: Porcal – Zbrožek, Kozma, Kouřil, M. Richter – Bláha, Dordić, Kocourek (M. Kubista), Kodeš, Rudnickij
(Barac) – Ondráček (Schön).
Hráči se připravují na náročné
utkání proti soupeři, který bude
urputně bránit, ale s vědomím, že
by už byla zase doma vhodná výhra
za tři body.

Ze
(
  

FRANTIŠKA JURY

"Ještě teď v neděli večer jsem výsledek z Jihlavy pořádně nerozdýchal.
Dostat gól v posledních sekundách
po prohraném souboji od hráče,
který zůstane v šestnáctce úplně
sám, je hodně špatné. Navíc po
zápase, kdy jsme byli v celkovém
kontextu lepším mužstvem, vypracovali si více gólových šancí. Když
připočtu k těm zhruba čtyřem
s Vítkovicemi ještě tři v Jihlavě, je to
z hlediska proměňování gólových
příležitostí varovné. Ze dvou
zápasů jsme měli mít z tohoto úhlu
pohledu šest bodů a máme jeden.
Dostáváme se do situace, kdy už
opravdu potřebujeme vyhrát a já
věřím, že se nám to v nejbližším
domácím zápase podaří. Máme
kádr dostatečně kvalitní na
to, abychom se pohybovali
v horní polovině tabulky."

předvedla dvojice Slaninka–Koudelka. Jejich postup dva na brankáře by
za jiných okolností možná znamenal
jasné vedení, jenže do nadějné situace
ještě zasáhl vracející se Fulnek a bylo
po naději.
Když ovšem mužstvo nepromění ani
takovou tutovku, pak stěží může žehrat na prohrané utkání. I když i domácí ještě na hřišti po utkání uznali,
že se jim podařilo z pověstné nevábné
lepkavé hmoty uplést bič. Na druhé
straně trenér Machala marně rozhazoval rukama, že z posledních dvou
utkání měl mít jeho tým na kontě šest
bodů a má jediný. Jeho chyba to jistě
není.
Jestli se efektivita proměňovaní šancí
rychle nezlepší, bude mít eskáčko do
konce podzimu zaděláno na velký
problém. Má totiž nalosována mužstva, která jsou určitě hratelná, a dá se
předpokládat, že šance přijdou. Nebudou-li přetaveny v branky a následně v body, Prostějov se ke kýžené dvacítce bodů po podzimu neposune.
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JIHLAVA Na Vysočině sehrálo
eskáčko zápas, který vůbec neodpovídal konfrontaci s lídrem tabulky. Domácí se k optickému tlaku
vzmohli až po změně stran, jenže
právě v té době přicházely největší
šance Prostějova. Když ale neproměníte ani nájezd dva na nikoho,
nemůžete neúspěch svalovat na nikoho jiného. V závěru nastaveného
času přišel trest a Hanáci se tak vrací
domů s prázdnou, byť bod by jim za
předvedený taktický a vysoce zodpovědný výkon rozhodně slušel.
Hned v úvodu utkání prověřil zleva Slaninka pozornost domácího brankáře
Vízka. Domácí se osmělili po pěti minutách, byla z toho ale jen série rohových
kopů. Prostějovské snažení po volném
kopu ukončil ofsajd, domácí při svém
pokusu netrefili brankový prostor. Na-

víc pohrdli zajímavou standardní situací po necelé půlhodině hry, kdy po faulu
na Novotného kopali zpoza šestnáctky
přímý kop, jenže Levin přestřelil Brédovu branku. Těsně před přestávkou
se po Brédově zákroku dostal k dorážce
Preisler, jenže se vůbec nezorientoval
a poslal míč hodně mimo branku.
Po změně stran to zkoušel Koudelka,
ale nemířil přesně. Po deseti minutách
našel Koudelka Kroupu, jenže jeho
pokus zlikvidoval Vízek, stejně jako
pozdější Koudelkovu střelu. Po nabídce Žikola to z voleje zkoušel Hapal, potřeboval by ale branku na ragby.
Na domácí straně zaujal průnikem
Fulnek, jenže jeho nabídku Levin nezužitkoval. Po rohovém kopu se dostal
k míči Machynek, jeho střela se téměř
otřela o tyčku jen z vnější strany. Čtvrt
hodiny před koncem to zkoušel zprava
opět Hapal, i jeho pokus však Vízek
vyrazil. Na druhé straně mířil Zoubele
dobře pod břevno prostějovské branky, Bréda míč vytáhl na roh.
Právě po tomto rohu přišla největší šance eskáčka. Slaninka šel spolu

%,-/01023405647
Michal ŠMARDA - asistent trenéra FC Vysoèina Jihlava:
„Narazili jsme na velmi nepříjemného protivníka, který se prezentoval velmi organizovanou hrou. Byl nepříjemný v přechodové fázi, v rychlých protiútocích, musíme
přiznat, že si vytvořil nějaké gólové šance. Jsme rádi, že jsme je přežili a máme vzadu
nulu. Trpělivým výkonem, i když některé pasáže hry nebyly optimální, v koncovce
jsme nevolili správná řešení, jsme dospěli ke kýženému bodovému zisku. Ke konci
zápasu myslím soupeři docházely síly, kluci tomu věřili a šli za vítězstvím do poslední
minuty a byli odměněni. Vítězství si velice vážíme.“

Oldøich MACHALA - 1.SK Prostìjov:
„Utkání se mi nemůže hodnotit dobře, protože jsme prohráli gólem v nastaveném
čase. Myslím, že jsme si takový výsledek nezasloužili, protože si troufnu tvrdit, že 70
% zápasu jsme byli lepším týmem než domácí. Vypracovali jsme si hodně brankových
příležitostí, ale pokud zahodíme i ty nejvyloženější, tak se strachujeme o výsledek
a potrestání přišlo až v nastavení. Odehráli jsme z mého pohledu velmi dobrý zápas,
domácí jsme skoro do ničeho nepustili. Porážku jsme si opravdu nezasloužili.“

s Koudelkou do brejku dva na nikoho,
jenže doběhnuvší Fulnek ve spolupráci s Vízkem situaci pro domácí zachránil. Ještě v poslední minutě normální
hrací doby mohl rozhodnout Kroupa,
jeho střela z hranice šestnáctky šla těsně nad břevnem.
Pak už přišlo pětiminutové nastavení
kvůli ošetřování Pernackého. V jeho
závěru dostali domácí možnost vol-

ného kopu, míč si v pokutovém území našel volný Zoubele a podél Brédy
jej poslal do sítě. Hned poté pískal
sudí konec, takže domácím se opět
podařilo rozhodnout zápas až na poslední chvíli.
Statistiky z utkání,
ostatní výsledky a průběžnou
tabulku F:NL najdete
na straně 26

„Chytat proti bývalému prvoligistovi je motivace“

připustilbrankářMiloslavBréda
PROSTĚJOV Ještě před nějakými pěti měsíci chytal Miloslav
Bréda (na snímku) druhou slovenskou ligu a netušil, že si brzy
zachytá proti českým prvoligovým celkům. Pravda Jihlava se po
sestupu už tímto statutem pyšnit nemůže, ale má docela solidně
našlápnuto k návratu do nejvyšší soutěže. Přesto Bréda držel po
celý zápas čisté konto. Až do poslední minuty nastavení...

Tomáš KALÁB

yy Dostal jste příležitost chytat proti
nedávno ještě prvoligovému týmu,
jak jste viděl zápas z brankové čáry?
„Na zápas jsem se těšil, protože potkat
bývalé české prvoligové mužstvo je bezesporu motivace. Navíc jsme hráli na
pěkném stadionu pod umělým osvětlením, takže do zápasu jsem šel s chutí.
Myslím, že i ostatní bylo dostatečně na-

motivovaní a připravení. Na to, že jsme
hráli s prvním týmem tabulky na jeho
hřišti, jsme myslím sehráli dobrý zápas.
Škoda, že jsme neproměnili šance, které
mohly skončit brankami, a zápas by byl
úplně jiný. Možná bychom i vyhráli.
Jenže v samotném závěru přišla standardní situace a bohužel pro nás dopadla smolně.“
yy Jak se to vůbec seběhlo, Zoubele
tam zůstal úplně sám?

„Přesně tak, byla to standardka z mé
levé strany, míč se vrátil zpět před bránu a soupeř se tam ocitl úplně sám
proti mně. Trochu jsem proti němu
vystoupil, ale on míč z našeho pohledu
smolně trefil, takže mi prošel mezi nohama, pozdě jsem na to reagoval.“
yy Hráli jste proti vedoucímu
týmu tabulky, jaký na vás udělala
Jihlava dojem?
„Na Jihlavu a její způsob hry jsme byli
připravení, takže jsme vycházeli z bloku, byli kompaktní vzadu a hráli zodpovědně. Dělali jsme, co jsme mohli,
ale bohužel nám to nevyšlo. Soupeř byl
silný ve standardních situacích a centry z křídelních prostorů, což potvrdil.
Žádnou vyloženou gólovou příležitos-

1+/

ti si ale Jihlavané nevytvořili. Ta branka
byla spíše otázkou šťastných odrazů.“
yy Domácí zápas s Varnsdorfem se
asi bude hodně podobat tomu s Vítkovicemi. Věříte v úspěch?
„Varnsdorf je na tom v tabulce zhruba podobně, jako my. Dávají hodně
málo gólů, ale také málo dostávají,
takže budou asi také hodně zalezlí.
Budeme hrát do plných, ale nějaký
ten gól už musíme vstřelit.“

Pondělí 29. října 2018
www.vecernikpv.cz
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

fanoušků je cítit,“
V KLENOVICÍCH UTRHL VÝHRU V PENALTÁCH PIVÍN „Podpora
pochvaluje si
Regionální derby bylo vyhrocené, v závěru padly tři červené karty

||

klikni na

www.vecernikpv.cz

KLENOVICE Třináctým podzimním kolem pokračovaly o uplynulém víkendu krajské fotbalové soutěže. Na závěr první poloviny seBYLI JSME
zóny bylo ve skupině „A“ I.B třídy Olomouckého KFS na programu
U TOHO
tradiční regionální derby. Tentokrát na sebe narazily týmy z vrchních pater tabulky, když třetí Klenovice na Hané hostily druhý tým
z Pivína, který ale dvakrát v řadě prohrál. Přestože domácí už od třetí
minuty prohrávali, dokázali skóre otočit, aby však pět minut před
koncem o výhru přišli. Prestižní souboj tak našel rozuzlení až v penaltovém rozstřelu, v němž více umu prokázali hosté. Kromě čtyř gólů ,&+ C   &( "     "-   "  " 0  & 
   +   .  . )g  (   b D  K &
a atraktivní podívané n azávěr přinesl duel také pěknou řádku karet
obou barev, na straně Pivína šli předčasně do sprchy hned tři hráči. Zapletal po chybě domácího brankáře
Večerník vše sledoval pěkně zblízka v rámci svého vybraného šlágru. Pokorného – 2:2. Na samotném kon~ ' %
ke konci zápasu neunesli a hřiště tak
předčasně musela opustit hned trojice
hráčů Pivína. Nepříjemná kaňka na
účtu zápasu je konflikt s hrubými doJakub
mácími fanoušky, za což si pivínský JaČERMÁK
roslav Svozil vysloužil červenou kartu
a jeho chování bude mít nepochybně
_ !`% ! ještě dohru. To nic nezměnilo na tom,
že zápas došel až do penaltového rozOd začátku sezóny řádící Pivín až po střelu, ve kterém i přes oslabení dokádeseti kolech druhé nejvyšší krajské zali hosté proměnit o jeden pokutový
soutěže poznal, co je porážka. Stalo se kop víc a připsali si tak druhý bod.
tak ale hned ve dvou jdoucích zápasech
~$ % 
po sobě, proto potřeboval v sobotním
derby bodovat a přetrhnout tak počínající negativní šňůru. Domácí Kleno- Skóre se měnilo poprvé ve 3. minutě,
vice naopak chtěly potvrdit vítězství kdy pivínský Frýbort pohotově zakonz předchozíáho dějství a v důležitém čil první větší šanci zápasu a opaření
souboji pro oba kluby před domácími domácí moc nevěděli, jak se to vůbec
fanoušky naplno bodovat. Už před zá- stalo – 0:1. K vyrovnání jim v 11. mipasem bylo jasné, že to bude vyhroce- nutě pomohl brankář Fürst, který ve
vápně fauloval, ale naštěstí to rozhodčí
né derby, a tak se bylo na co těšit.
ocenil pouze žlutým kartónkem. K pe( '$! 
naltě se postavil domácí Prášil a z desítky se nemýlil – 1:1. Poté už zbytek
Oba soupeři se do sebe pustili hned od poločasu patřil brankáři hostí Fürstovi,
prvních vteřin a už po třech minutách který nejprve zlikvidoval slibnou šanci
se radovali z vedení papírově favorizo- Všianskému a těsně před koncem i se
vanější hosté. Že zápas přinese atraktiv- štěstím nedostal branku od Prášila
ní momenty, se potvrdilo o dalších osm z dalšího pokutového kopu.
minut později, kdy domácí pohotovým Po přestávce se iniciativy opět chopili
gólem srovnali. Diváci na stadionu tak domácí, což vykrystalizovalo ve vedoubyli svědky dobrého utkání. Ani ve dru- cí branku v 55. minutě. Domácí Všianhém poločase tempo nepolevovalo, ale ský se se svojí střelou nemýlil – 2:1. Hra
na obou stranách byly vidět určitá ner- se pak celkem dost kouskovala, byla čím
vozita a zbytečná tvrdost. Ani jeden ze dál více nervózní, co obzvláště hosté
soků prostě nechtěl vypjaté derby za nesli dost nelibě. I tak se jim ale podařižádnou cenu ztratit, což někteří hráči lo vyrovnat, když se pohotově prosadil

ci pak ale přišly ty nejvíce nepříjemné
chvíle. První červenou kartu obdržel
Jaroslav Svozil za vulgární gesta a výroky. Hráč ani poté nechtěl opustit hřiště
a zasáhnout musel i delegát svazu. Když
pak další červenou dostal Fürst za zdržování a Makoš za potyčku s agresivním
domácím fanouškem, Pivín dohrával
zápas v osmi lidech. Je až s podivem,
že i poté se dokázali hráči Pivína zkoncentrovat a úspěšně proměnit všech pět
pokutových kopů, díky kterým strhli
konečné vítězství na svoji stranu.

EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

|^$
Tou je protentokrát strážce pivínské
branky Marek Fürst, který svými zákroky držel svůj tým ve hře o body
a těsně před koncem poločasu také
vychytal penaltový kop. Svůj dobrý výkon v zápase ale nakonec pokazil, když
se nechal úplně zbytečně vyloučit za
nesmyslné zdržování hry v posledních
vteřinách zápasu a oslabil tak svůj tým
na následný penaltový rozstřel.

Martin Svozil,
záložník Pivína

KLENOVICE NA HANÉ Po dobrém výkonu logicky nastupuje
radost. Když ale nevyhrajete, a to
i přes solidní výkon, nemůžete mít
po závěrečném hvizdu ten správný
pocit. „Trestali nás po našich chybách a faulech,“ láteřil po sobotním
derby v I.A třídě Olomouckého KFS
Martin Svozil. Ani základní pilíř piDerby vždy přinášejí vypjaté chvíle, vínské zálohy nedokázal vstřelit tolik
ale většinou v pozitivním slova smys- potřebný gól, který by rozhodl zápas.
lu, což se bohužel o tomto utkání říci
nedá. I přes to, že diváci viděli dva Jakub ČERMÁK
góly na obou stranách a celkem sluš-  Jak jste viděl podzimní derby
ný, rychlý fotbal, zápas se spíše zapíše s tradičním rivalem?
do paměti díky tolika kartám, které „Byl to mimořádně těžký zápas,
rozhodčí musel vytáhnout. Šest žlu- hrálo se za deště a byla docela zima.
tých a tři červené karty se ani v kraj- Klenovice hrály to, co potřebovaly,
odzadu na brejky a to jim vycházelo.
ských soutěžích moc často nevidí.
Mají kvalitní hráče, co jim dělají vý* ` kon. Potrestali nás a pak se zatáhli.
Podařilo se nám urvat alespoń ty dva
Deštivé počasí fotbalu zrovna nepřálo, body díky penaltám.“
ačkoliv i díky průtrži mračen se zaplnila  Ve druhém poločase jste jasně
kompletně celá tribuna v klenovickém dominovali, ale vítězný gól z toho
stánku, a tak měl duel náboj vyprodané- nepřišel…
ho stadionu. Jak je zvykem u pivínských „Máte pravdu, to už jsme je vůbec
fanoušků, ti přijeli podpořit svůj tým k ničemu nepustili. Nebyli u naší
v hojném počtu a byli v hledišti slyšet a vi- branky kromě asi dvou rohových
dět, bohužel opět také v negativním slova kopů a jednoho brejku. Je velká škosmyslu. Domácí se ale nenechali zahan- da, že jsme akce nedokázali dotáhbit a pro urážku a dokonce fyzický kon- nout až do kýžené branky. Alespoň
takt nešli daleko. Kulisa zápasu tak nebyla se nám podařilo těsně před koncem
pro nezaujatého diváka příliš líbivá...
vyrovnat. Prohra by byla krutá.“

19,

 Zápas byl celkem vyhecovaný,
přece jen to bylo derby. Dostali
jste nějaké pokyny od trenéra,
které říkaly, ať zachováte chladnou hlavu v kritických situacích,
což se v závěru příliš nepovedlo...
„Takovéto duely vždycky bývají
vyhecované a myslím, že rozhodčí
pískal tak, jak to viděl. Neviděl jsem
žádný vražedný zákrok. Jinak emoce
k fotbalu patří, ty prostě hráč na hřišti někdy neovládne.“
 Sudí se ale nebál poslat ze hřiště hned tři vaše hráče!
„K tomu se nechci moc vyjadřovat.
Ale asi to pískal tak, jak to nejlépe dokáže... My jsme taky hráli, jak nejlépe
jsme dovedli. Je to taky jen člověk,
který dělá chyby. V zápase s vámi mlátí emoce, ale deset patnáct minut po
jeho skončení už jste rozumnější. Tří
vyloučení je pochopitelně škoda, kluci nám budou v příštím zápase hodně
chybět.“
 Na tribuně byli opět mnohem
hlasitější fanoušci Pivína, a sice ať
se v pozitivním, nebo negativním
slova smyslu...
„Paráda. Jejich podpora je v hledišti
znát a je fakt, že hodně jich vyjíždí na
venkovní zápasy, které jsou poblíž,
jako třeba do Prostějova, sem do
Klenovic a tak podobně.“

$!  * % *)
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„Do vstřelení našeho druhého gólu jsme byli lepší. Po
nepodařeném úvodu jsme vyrovnali a v dalším průběhu si dokázali vypracovat šance. Bohužel jsme neproměnili ani penaltu, což je ve výsledku škoda. Měli
jsme územní převahu, ale po vstřelení druhé branky
jsme přestali hrát a po chybě gólmana jsme nechali
soupeře srovnat. Myslím, že jsme měli na vítězství,
jsou to ztracené dva body.“

„V první polovině byly Klenovice lepší, zaslouženě šly do vedení a i první penalta byla jasná. Domácí nás
přehrávali a měli jsme štěstím že jsme v poločase neprohrávali. Ve druhé půlli jsme trošku přeorganizovali hru a stali se lepším týmem. Zaslouženě jsme vyrovnali, a utkání nakonec zvládli díky penaltám. Ve
výsledku jsme tak spokojení se dvěma body. Z pohledu diváka měl zápas všechno - čtyři góly, tři červené
karty a podobně. Mám určité výhrady k panu rozhodčímu, který nás hlavně v první polovině nepustil
vůbec do hry. A co se týče těch karet, tak první byla jasná. Hráč mluvil sprostě a dostal kartu. Brankář
Fürst dostal druhou žlutou, nevím z jakého důvodu, a třetí Makošovi nebudu vyčítat, protože šel bránit
svého rodinného příslušníka před agresivními fanoušky Klenovic.“

2 :2

Klenovice na Hané

Sokol v Pivíně

13. kolo Smoos 1.B.třída skupina A Olomouckého KFS
Sedlák

Vladimír

Vrba

Liška

Popelka

Jaroslav
SVOZIL

HORÁK
Prášil

Pokorný

Valtr

Dreksler

Dadák

J. Svozil
Frýbort
Fürst
M. Svozil

Cetkovský

Šišma

Frys

Šlézar

Branka: 11. Prášil (z penalty), 55. Všianský
Střely na branku:
Rohové kopy:

7
4

Střely mimo branku:

Pospíšil

Trajer

Všianský

Rozehnal

KLENOVICE

6

Makoš

2 :2

PIVÍN

( 1 :1)

P K

Střely na branku:

4 : 5

Rozhodčí: Kylar – Kryl, Dömish

Branka: 3. Frýbort, 84. Zapletal

Diváků: 120

Rohové kopy:

Žluté karty: 74. Prášil, 78. Všianský

Žlutá karta: 10. a 90. Fürst, 28. Frýbort, 30. J. Svozil

Střídání: 79. Grepl za Prášila

90. Fürst, 90. Makoš

5
6

Střely mimo branku:

Červené karty: 88. J Svozil,

Střídání: 28. Zapletal za Sedláka

3

´
menicko

´
´
zapasove

fotbal

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
14. kolo: Nový Jičín – 1.SK Prostějov „B“ (sobota 3.11., 12.30, Kaloč –
Krupa, Karkoška).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
14. kolo: Nový Jičín – 1.SK Prostějov „B“ (sobota 3.11., 10.00, Krupa
– Kaloč, Karkoška).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
– MLADŠÍ:
14. kolo: 1.SK Prostějov – Frýdek-Místek (sobota 3.11., 12.30, Galář
– Slováček, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
– STARŠÍ:
14. kolo: 1.SK Prostějov – Frýdek-Místek (sobota 3.11., 10.15, Slováček – Galář, Ol KFS).

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SKUPINA. „B“:
Dohrávané 2. kolo, sobota 3. listopadu, 14.00 hodin: Protivanov „B“
– Přemyslovice, Hvozd – Kostelec
na Hané „B“, Čechy pod Kosířem –
Plumlov „B“, Zdětín – Brodek u Konice „B“, Kladky – Otinoves (neděle
4.11., 14.00), Ptení volno.

PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
Dohrávané 2. kolo, sobota 3.
listopadu, 14.00 hodin: Držovice – Horní Štěpánov, Nezamyslice
– Tištín, Čechovice „B“ – Brodek
u Prostějova „B“, Skalka – Výšovice (hřiště Pivín), Brodek u Konice
– Určice „B“ (neděle 4.11., 14.00),
Dobromilice – Vrchoslavice (neděle
4.11., 14.00), Vícov – Vrahovice (neděle 4.11., 14.00, hřiště Krumsín).

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
14. kolo, sobota 3. listopadu,
14.00 hodin: Třeština – Jesenec
(Šmíd – Molík, Rozman), Loštice
– Smržice (Šerý – Kundrát, Labaš).

SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
14. kolo, neděle 4. listopadu, 14.00
hodin: Otaslavice – Jezernice (sobota 3.11., 14.00, Kryl – Lizna, OFS),
Haná Prostějov – Kovalovice (sobota
3.11., 14.00, Matulík – Štětka, OFS),
Klenovice na Hané – Troubky (sobota 3.11., 14.00, Kašpar – Lasovský,
OFS), Ústí „B“ – Mostkovice (Doležal – P. Brázdil st., Novák), Tovačov –
Němčice nad Hanou (Hruboš – Kundrát, Bašný), Želatovice „B“ – Pivín
(Rosskohl – Dokoupil, Frais).

ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
14. kolo, neděle 4. listopadu, 14.00
hodin: Chomoutov – Plumlov (sobota 3.11., 14.00, Slota – Kaňok, P.
Brázdil ml.), Protivanov – Brodek
u Přerova (Šrejma – Samek, Šebesta),
Čechovice – Lipová (Straka – Zemánek, Opravil), Kostelec na Hané – Určice (I. Antoníček – Lizna, Winkler).

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
14. kolo, neděle 4. listopadu,
14.00 hodin: Paseka – Konice (Kaňok – Slota, Labaš).

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR:
14. kolo, neděle 4. listopadu,
14.00 hodin: Medlov – Kralice na
Hané (rozhodčí: Štětka – Bartuněk,
P. Brázdil ml.).

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
14. kolo: 1.SK Prostějov – Varnsdorf (sobota 3.11., 14.00).

30
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nachytat na vážkách hlavně při bránění standardních situací, speciálně rohů. „Soupeř pak hned z první
vážnější šance skóroval, když jsme
nebyli dostatečně důrazní po rohovém kopu a z odraženého míče se
dostaly Hlubočky do vedení. My
jsme se snažili hrát, ale do poločasu
jsme se znovu dopustili chyby a domácí odskočili již na rozdíl dvou
branek,“ popisuje průběh Ullmann,
který tak o poločase zareagoval
hned trojitým střídáním.
„Měl jsem tentokrát k dispozici silnou lavičku. Proto jsem vyměnil
hned tři hráče a druhý poločas jsme
začali výborně. Hned po pěti minutách jsme snížili a vypadalo to, že se
nám podaří i srovnat, ale opět po
rohovém kopu si neobsazený hráč
soupeře poradil se šancí a bylo to
znovu o dva góly.“ Ani v dalším průběhu Koničtí své šance neproměnili,
a jak říká nejstarší pravidlo, nedáš –
dostaneš, stalo se. „Martin Paš svoji
šanci zahodil, na druhé straně se Fi-

otěže zápasu ve svých rukou, což korunoval třetí trefou Troneček a fanoušci
byli u vytržení – 3:1. Třináct minut
před koncem sice Miklánek snížil, ale
výhru už si Kralice pohlídaly a podruhé
za sebou naplno bodovaly, což je určitě
změna po nevýrazných výkonech a vysokých prohrách ze začátku sezóny.
„Je to druhá výhra v řadě, takže jsme
za to moc rádi. Kluci ukázali v obou
zápasech velkou bojovnost, i když tento zápas nezačal přesně podle našich
představ. Prohrávali jsme od dvacáté
minuty, ale naštěstí bleskově vyrovnali
díky Répalovi. Je vidět, že se tým umí
v těžkých situacích semknout, ukázali velkou sílu a bojovnost, takže se dá
říct, že celkově změna týmu prospěla,“
konstatoval exkluzivně pro Večerník
Jan Novotný, předseda FC Kralice na
Hané.
Další body a potvrzení formy čekají na
tým už tento víkend, kdy v rámci derniéry podzimní sezóny zajíždí ke starému
známému soupeři z Medlova.
(jč)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku krajského
přeboru najdete na straně 21
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Sokol
Konice
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PROSTĚJOVSKO Třinácté kolo, poslední v kalendáři podzimní části, mají za sebou týmy z I.B
třídy, skupiny „B“ Olomouckého KFS. Jesenec a Smržice, dva regionální zástupci v této soutěži, zažili shodně penaltové rozstřely, když Jesenečtí prohráli venku se Šternberkem a naopak
Smržice porazily Slatinice.

Branky: 20. Režný, 40. Nguyen, 55. Stloukal, 58. Hýbl – 47.
Kamený. Rozhodčí: Dokoupil
– Lizna, Šerý. Žluté karty: 39.
Pudil – 65. Oščádal, 77. Knoll.
Diváků: 100.
Sestava Konice: Vévoda – Drešr (84.
Růžička), Procházka (73. Ryp), Bílý,
Blaha (46. Oščádal) – Kamený, Tichý,
Kořenovský, Krása (46. Knoll) – Širůček, Liška (46. Paš). Trenér: Petr
Ullmann.

4:1
(2:0)

lip Drešr nechal přeskočit po centru
a zápas se poté už tak nějak dohrál,“
neskrýval zklamání po zápase lodivod Konice. „Byl hodně smolný
a nepovedený,“ posteskl si.
Spravit chuť si můžou koničtí fotbalisté tento víkend, kdy v rámci prvního předehrávaného jarního kola
zajíždí na hřiště Paseky.
(jč)

KONICE VENKU NESTAČILA NA HLUBOČKY

tovali atraktivním týmovým výkonem
a bylo vidět, že změna na trenérském
postu celkové náladě v týmu prospěla.
Papírovému favoritovi tak byly Kralice
více než vyrovnaným soupeřem, ale ani
jeden z týmů už se do konce poločasu
nedokázal prosadit a Litovel nedokázala najít recept na dobře pracující defenzívu domácích.
Hned po začátku druhého poločasu
Kralice udeřily, když tradiční střelec
domácích Cibulka si se šancí poradil
zkušeně a nedal brankáři Nakládalovi
šanci – 2:1. Domácí následně drželi

PORAZILY LOŇSKÉHO POSTUPUJÍCÍHO

KRALICE OPĚT NAPLNO BODOVALY,

I.B třída skupina A

„Bylo to náročné utkání, protože
terén i počasí vůbec nenahrávalo kvalitní hře. Ta poslední podzimní kola jsou spíš o soubojích
a o vůli, než o fotbalovosti a já na
to hráče celý týden upozorňoval.
Připravovali jsme se na kvalitního
soupeře, který umí hrát dobře dopředu. Musím ale svoje hráče pochválit, protože jsme si pohlídali
jejich klíčové hráče a šli jsme do
vedení. Druhý gól jsme dali díky
dobře rozbité rozehrávce soupeře.
Sice jsme poté dostali branku, ale
závěr jsme si pohlídali. Byl to takový taktický boj, hodně soubojů,
o tom ta podzimní kola jsou. Jsme
rádi, že jsme to zvládli, protože
i díky těmto bodům jsme druzí

Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

Branky: 31. Halouzka, 89. Skoumal – 90. Chytil. Rozhodčí: Sedláček – Šafařík, Januš. Žluté karty: 44. Lakomý, 90. Haluza – 90.
Huňka. Diváků: 110. Sestava Čechovic: Klimeš – Běhal, Lakomý,
Haluza, Hanák – Novák, Matula
(69. Klváček), Muzikant (75. Jančík), Chmelík (90. Veselý) – Jahl
(80. Skoumal), Halouzka. Trenér:
Lukáš Koláček.
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„Byl to smolný zápas, jen nevím
jestli okolnostmi nebo naší nemohoucností... Vytvořili jsme
si minimálně šest jasných šancí,
kdy šel náš hráč jeden na jednoho
a nedal. Také jsme kopali penaltu,
po právu, ale zahodili jsme, takže
nevím čím to je. Je to už třetí zápas, kdy jsme nedokázali vstřelit
gól, ale doufám, že je to jen přechodné.“

Hodnocení trenéra Protivanova
Milana Pitáka:

Rozhodčí: Drápal – Slota, Kundrát. Žluté karty: 56. Kropáč – 52.
Skoumal. Diváků: 50.
Sestava Protivanova: M. Pospíšil – M. Sedlák, S. Pospíšil (66. T.
Pospíšil), Milar, Z. Pospíšil – D.
Sedlák (76. Liška), Kropáč (89.
R. Sedlák), Dvořák, Sekanina – V.
Nejedlý, Grmela (84. K. Nejedlý).
Trenér: Milan Piták.

0:0

na PK 3:4

a v posledním kole si dáme derby
s Lipovou, kde se nemáme čeho
bát. Hrajeme doma a budeme
chtít vyhrát!“

FLY UNITED KRAJSKÝ
\|]@
Dohrávané 2. kolo, sobota 3. listopadu, 11.45 hodin: Olšany –
Zábřeh (9.00, Dokoupil), Černovír
– Konice (P. Brázdil ml.), Jeseník –
Němčice nad Hanou / Nezamyslice
(OFS), Želatovice – Čechovice (neděle 4.11., 9.00, Lasovský).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!

FLY UNITED KRAJSKÝ
\|_@
Dohrávané 2. kolo, sobota 3. listopadu, 10.00 hodin: Černovír
– Konice (P. Brázdil ml.), Jeseník
– Němčice nad Hanou / Nezamyslice (OFS), Olšany – Zábřeh (10.30,
Dokoupil), Želatovice – Čechovice
(neděle 4.11., 10.45, Lasovský).

SpSM – U12 JIH:
12. kolo: Havlíčkův Brod – 1.SK
Prostějov (sobota 3.11., 14.00).

SpSM – U13 JIH:
12. kolo: Havlíčkův Brod – 1.SK Prostějov (sobota 3.11., 14.00, Švehla).

MORAVSKOSLEZSKÁ
|(_=+@
12. kolo: 1.SK Prostějov – Vítkovice (neděle 4.11., 11.45, Ol KFS –
Ehrenberger, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
|(_=@
12. kolo: 1.SK Prostějov – Vítkovice (neděle 4.11., 10.00, Ehrenberger
– Ol KFS, Ol KFS).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
Dohrávané 2. kolo, sobota 3. listopadu, 10.00 hodin: Konice –
Haňovice (OFS), Želatovice – Čechovice (Petrásek), Určice – Jeseník
(12.00, OFS).

FK
Šternberk B
Jesenec
- Dzbel

a nebylo tam ani koho poslat z lavičky,
takže kluci celý zápas odehráli tak, jak
nastoupili na začátku. Dobře se prezentoval teprve šestnáctiletý Ošlejšek, který odehrál dobrý mač. Kdyby si někdo
vsadil na to, že Jesenec bude hrát venku
na penalty, tak je to tutovka. (ironický
úsměv) Ale stručně řečeno, jeli jsme si
pro bod a ten máme.“

55. Škobrtal – 83. Gottwald. Diváků: 60.
Sestava Smržic: Volf – Zbožínek, Augustin, A. Studený, M. Studený – M. Verner,
Kotlár, Pleva, Š. Verner, Klus - Luža. Trenér: Petr Gottwald.
Po čtvrt hodině hry udeřili domácí jako
první. Avšak vedení si udrželi jen patnáct
minut a pak nastala parádní jízda smržického útočníka Martina Luži, který
během čtrnácti minut zkompletoval haSK
ttrick. Soupeř sice kontroval gólem a sníSlatinice
3:3
žil na 2:3, i tak šly do kabin Smržice ve ve(2:3)
TJ
dení. Po úvodním hvizdu ve druhé půli se
PK 2:4
!

Hodnocení trenéra Jesence
hosté asi ještě zapomněli v šatně, protože
Petra Tichého:
Branka: 16. a 47. Šemro, 39. Veselský – už po dvou minutách přišli o vedení, když
„Co k tomu říct... Jeli jsme do Šternber- 29., 31. a 43. Luža. Rozhodčí: Antoníček se trefil Šemro. Oba týmy poté hrály opaku s hodně kombinovanou sestavou – Majer, Přenosil. Žluté karty: 12. Valsa, trněji a na jistotu, a diváci ve Slatinicích

ní poločas. Možná že Jesenečtí dostali
v kabině od trenéra kartáč, protože
hned od začátku druhé půle na soupeře vletěli a byly z toho dva góly během dvou minut, kterými hosté úplně
otočili zápas. Na plný počet bodů to
ale bohužel nestačilo, protože domácí Hlaváček vrátil remízový stav pouhých šest minut před koncem, a tak se
zápas dostal až do penalt. V těch hosté
úplně propadli, proměnili jen dvě, takže druhý bod zůstal ve Šternberku.
„Dělba bodů je vzhledem k vývoji
utkání zasloužená. Nebudu zastírat,
že při penaltovém rozstřelu jsme měli
štěstí, ale s dvěma body panuje spokojenost a je to výsledek, pro který jsme
si víceméně jeli. První poločas jsme
byli lepší, ale vyrovnávací branka přišla hned na začátku druhého poločasu. Soupeř mohl rozhodnout ke konci,
ale jejich tutovku jsme ustáli.“

Hodnocení trenéra Smržic
Petra Gottwalda:

už se gólu nedočkali. A nedočkali se ani
výhry v penaltách, jelikož domácí borci
proměnili jen dvě a tak druhý bod putuje
k nám na Prostějovsko.

10
0

BŘEZNICE, PROSTĚJOV V posledním podzimním vystoupení
v rámci devátého kola Moravskoslezské divize žen čekal na fotbalistky
Mostkovic výjezd do Březnice, zatím-

BŘEZ
MOS

co druhý regionální zástupce z Držovic měl volný los a tím pádem již o týden dříve zahájil zimní přestávku. Pro
Mostkovické to nebyla nejlepší tečka
za první polovinou sezóny, jelikož si
svěřenkyně kouče Karafiáta musely
přibalit na cestu zpět potupných deset
branek.
Hned od úvodu vletěly domácí hráčky
na své soupeřky a brankostroj se rozjel

v 6. minutě, když se trefila Cibíková.
Po půl hodině to bylo 3:0 a domácí
měli zápas pevně v rukách, i když nikdo asi nečekal, že si ze zbytku zápasu
udělají fotbalistky Březnice až takovou
exhibici.
Ve druhém poločase to byla hra na
jednu branku, jelikož domácí plejerky
mohly hrát v naprosté pohodě a se stále se zvyšujícím náskokem. Ten nako-

nec narostl až do potupné desítky.
„V Březnici se nám vůbec nic nepovedlo, nic nevyšlo. Nasekali jsme
spoustu chyb a ten hrozný výsledek
tomu bohužel odpovídá. Myslím, že
Březnice by měl být hratelný soupeř,
ale s předvedeným výkonem a chybami v obraně jsme na ně neměli,“
poznamenal Robert Karafiát, trenér
mostkovických fotbalistek.

Na smolný zápas nyní hráčky Mostkovic dlouho nezapomenou, neboť
nedělní duel byl jejich posledním soutěžním v tomto roce. Pauzu budou mít
o něco delší než jejich soupeřky, protože volný los na první jarní kolo vyšel
právě na zdejší fotbalistky.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku MSDŽ najdete
na straně 22

Držovické fotbalistky skončily již minule
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Branka: 20. Běhal, 84. Hlaváček – 52.
Navrátil, 53. Poles. Rozhodčí: Brázdil
– Horák, Holý. Žluté karty: 65. Mikula, 81. Běhal – 79. Navrátil. Diváků:
32. Sestava Jesence: R. Burget – Žouželka, Poles, Ullmann, Horák – Ošlejšek, Čížek, Tichý, J. Burget – Navrátil,
Bross. Trenér: Petr Tichý st.
Jesenec přijel do Šternberka vybojovat co nejvíce bodů, ale hned po
dvaceti minutách lovil míč ze své sítě
Burget. Domácí byli na soupeře dobře
připraveni a vedení si udrželi celý prv-

PK 4:2

2:2
(1:0)

´
menicko

´
´
zapasove
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PROSTĚJOVSKO PROSTĚJOVSKO Víkendovým dějstvím pokračovala I.B třída Olomouckého KFS i ve skupině„B“, kde se k premiérovým bodům dostala na samotný závěr podzimního harmonogramu Haná Prostějov. Po dobrém výkonu proti Jezernici
se tým kolem Daniela Koláře konečně radoval z toužebné výhry. Zajímavé derby přinesl zápas Klenovic a Pivína, kde padaly
góly a také karty. O tomto duelu podrobně referujeme v pravidelné rozhledně, kterou dnes najdete na straně 29. Otaslavice
i Mostkovice vstítily svým soupeřům po čtyřech gólech, přičemž „Metle“ nadělovaly rovnou regionálním derby Němčicím.

ločasu. Ve druhém poločase jsme se Drexler (84. Růžička), Vybíhal (58.
dostali do vedení po penaltě, ale bo- Jamrich), Horák, Palla – Dostál, Štěna PK
hužel jsme to neudrželi. Myslím, že pánek. Trenér: Pavel Růžička.
5:6
nakonec to je asi zasloužená remíza
Hodnocení trenéra Lipové
Branky: 35. a 45. Hladký, 47. Spá- a penalty pak jsou loterie, ve které
Pavla Růžičky:
čil – 5., 18. a 85. Preisler. Rozhodčí: byl šťastnější Kostelec.“
S trenérem se bohužel nepodařilo teleKundrát – Štětka, Labaš. Žluté karHodnocení trenéra Kostelce
fonicky spojit.
ty: 57. Parák, 87. Kutný – 81. VymaJaroslava Klimeše:
zal. Diváků: 55.
%
Sestava Plumlova: Simandl – Kut- „Díky bohu jsme urvali nějaké body.

 
ný, Kiška, Ševcůj, Vysloužil – Za- Vstup do utkání se podařil, dali jsme
2:0
Sokol
(1:0)
bloudil, Spáčil, Hrstka (74. Bureš), dva góly a zahodili další tutovky, kte& 
Kotlán – Parák (86. Chmelař), ré kdybychom proměnili, tak vedeHladký. Trenér: Pavel Voráč. Sesta- me 4:0 a nikdo by se nemohl divit. Branky: 66. a 80. Žůrek. Rozhodčí:
va Kostelce: Zelinka – Holoubek, Ale po chybě jsme si naopak bran- Bašný – Perutka, Čampišová. Žluté
Baláš (46. Vinklárek), Chytil, Vyma- ku dát nechali a do konce poločasu karty: 61. Josif, 64. Lísek, 82. Javozal – Grulich, Móri, Klimeš, Popelka bylo srovnáno. Domácí se dostali řík – 40. Zelina, 43. Dračka. Diváků:
– Hruban (78. Lužný), Preisler. Tre- do hry a vlastně se opakoval scénář 102. Sestava Určic: T. Hýbl – Slezák,
z posledních zápasů, kdy jsme pro- Fréhar (46. Antoníček), Zbožínek,
nér: Jaroslav Klimeš.
hrávali. Z toho jsem se osypal hlavně Menšík (89. M. Hýbl) – Mlčoch (46.
Hodnocení trenéra Plumlova
já, ale vyrovnali jsme před koncem Vodák), Dračka (76. Krajíček), HaPavla Voráče:
a na penalty jsme přidali druhý bod.“ louzka, Zelina – Hejduk, Žáček (46.
„Kluci nedodrželi taktiku, kterou
Bureš). Trenér: Pavel Zbožínek.
Sokol Dub nad
jsme si řekli, a to nedostat do dva 
Hodnocení trenéra Určic
cáté minuty gól. Dostali hned dva,
1:5
Pavla Zbožínka:
SK
(1:1)
takže z toho ještě vyvodíme nějaké
" # $
S trenérem se bohužel nepodařilo telezávěry, asi padnou nějaké pokuty.
Kostelec na nás vletěl a vytvořil si Branky: 42. Pazdera – 44., 55. a 80. fonicky spojit.
několik šancí, které proměnil. Měli Štěpánek, 56. Vybíhal, 65. Palla. RozSokol
více šancí, které kdyby proměnili, hodčí: Bartoněk – Lepka, Foral. Žlu'* 
tak je hotovo. My se snažili hrát naši té karty: 70. Štěpánek. Diváků: 85.
2:1
FK Brodek
(1:0)
hru, kombinovat a bylo super, že se Sestava Lipové: Holásek – Moštěk,
+
nám povedlo srovnat do konce po- Žilka, Takáč, Petržela (77. Novák) –

3:3
(2:2)

Kostelec přehrál Plumlov na penalty,
Lipová nadělovala, Určice prohrály
Sokol
  
FC Kostelec
na Hané

I.A třída skupina B

TJ Haná

Sokol
Jezernice

„Byl to od nás fantastický výkon. Čekal jsem vyrovnaný zápas a souboje o
každý metr, ale předvedli jsme super
vystoupení. Soupeře jsme k ničemu
nepustili a byl to jeden z nejlepších
výkonů na podzim. Musím hráče pochválit za hru i výsledek.“
(jč)

Hodnocení trenéra Mostkovic
Iva Kroupy:

Čepa – 49. Bureš. Diváků: 146.
Sestava Mostkovic: Karafiát - Kazda,
Milar, O. Zapletal (71. Krejčí), Sedláček - Šlambor (80. Sekanina), Vojtíšek, Dadák (62. Šubert), Bureš (65.
Hanák) - P. Zapletal, Doseděl. Trenér: Ivo Kroupa.
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82. Chvojka, 85. Holinka. Rozhodčí: Stloukal – Šrejma, Hubený. Žluté
karty: 39. Drmola, 62. Šubrt – 89.
Svozil. Diváků: 40. Sestava Otaslavic:
M. Hon – Tkáč (51. T. Hon), Vogl,
Koudela, Smékal – Gerneš, Chvojka,
Drmola, Zatloukal (85. Valenta) – Nejedlý (83. Holinka), Šubrt (66. Kaláb).
Trenér: Jiří Hon. Sestava Němčic:
Nosek – J. Navrátil, Hamala, Kolečkář,
Jordán – M. Navrátil, Župka, Svozil,
Dorňák (46. Čala (81. Vrána) – Řezáč,
Horák. Trenér: Radovan Novotný.

že chceme bodovat. Za tímto cílem jsme S trenérem se bohužel nepodařilo telefošli od prvních minut, kdy jsme se dostali nicky spojit.
do pár slibných šancí, které se nám ale ne  
podařilo proměnit, ať už zásluhou gólmana Hané
na, či zásluhou tyče. V prvním poločase
2:2
Sokol
(1:1)
se nám ale přeci jen povedlo skórovat a
 
do druhého poločasu jsme šli v dobrém
více se dozvíte v rozhledně
rozpoložení, které se přetavilo na další 3
na straně 29
góly. Dobře hrající defenziva nepustila
soupeře do žádné slibné šance. Teď už se
Sokol
ale soustředíme na další zápas, z kterého si
 
chceme odnést tři body a uzavřít tak pod0:4
Sokol
Sokol
(0:3)
zimní část sezóny. Celé mužstvo předved 

 
lo kvalitní výkon.“
4:0
Hodnocení trenéra Otaslavic
 
(1:0)
Branky: 5. a 37. Milar, 45. P. Zaplenad Hanou
Jiřího Hona:
Hodnocení trenéra Němčic
tal, 69. Šlambor. Rozhodčí: Milek –
Radovana Novotného:
Branky: 40. Zatloukal, 70. Drmola, „Do zápasu jsme vstupovali s myšlenkou,
Vachutka, Pekárek. Žluté karty: 45.

Hodnocení trenéra Hané
Daniela Koláře:

„V prvním poločase jsme předvedli výborný výkon a zaslouženě vedli. Další
šance už nepřinesl. Ve druhé půli byla
hra vyrovnanější a nám docházely síly.
Poté jsme obdrželi vyrovnávací branku,
ale se štěstím se nám podařilo vstřelit vedoucí gól, což jsme už udrželi do konce
zápasu. Jsme rádi, že poprvé v sezóně se
nám povedlo získat plný bodový zisk.“

-û"!-)1+)"3+í'&

Sestava Hané: Marák – Jančiar,
Ohlídal (65. Martinák), Čermák,
Trnavský – Světlík, Krupička, Makowski, Holomek (57. Strouhal)
– Zatloukal (90. Kolář), Macourek
(88. Burianský). Trenér: Daniel
Kolář.

Branky: 35. Světlík, 85. Martinák
– 48. Merta. Rozhodčí: Borůvka –
Novák, Pekárek. Žluté karty: 86.
Strouhal, 88. Macourek – 74. Dvořák 89. Bureš. Diváků: 60.

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

HLUBOČKY, PROSTĚJOV Ve
13. kole I.A třídy, skupiny A Olomouckého KFS vyrazila Konice na
hřiště nepříjemného soupeře do
Hluboček. Že zápas nebude procházka růžovým sadem bylo jasné už po dvaceti minutách, kdy se
domácí poprvé prosadili. Do konce poločasu už bylo skóre 2:0, ale
i jedinému regionálnímu zástupci
v této grupě se podařilo ve druhé
půli vstřelit kontaktní gól. Bohužel
to byla jediná trefa ze strany Konice. Hlubočky si výsledek pohlídaly
hlavně zásluhou dobře zformované
obrany, navíc přidaly další dvě trefy.
„Výsledek hovoří celkem za vše,“
smutnil po utkání Petr Ullmann,
trenér konických fotbalistů. „Myslím, že jsme ale nevstoupili do
zápasu špatně. Byli jsme celkem
aktivní a vytvořili si dokonce dvě
gólovky, ale Roman Kamený bohužel na malém vápně neproměnil,“
litoval promarněných příležitostí
kouč. Hosté se tentokrát nechali

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

PROSTĚJOV Druhou výhru v řadě
po změně trenéra si připsali fotbalisté Kralic. Ve 13. kole, které bylo
posledním v první polovině sezóny, přivítali uplynulou sobotu na
svém hřišti velké rivaly z Litovle,
jenž v loňské sezóně slavili postup
z I.A třídy. Zápas to byl napínavý od
prvních minut až do samého závěru.

KRnH
T LIT

Hosté se sice ujali vedení, ale na pouhé dvě minuty, kdy Kraličtí srovnali.
Na startu druhé půle domácí dvakrát skórovali, čímž svého soupeře
zaskočili, načež ten se už zmohl jen
na kosmetickou úpravu skóre v podobě snižujícího gólu. Vypadá to,
že změna trenéra kralické borce nakopla!
Litovel sice v úvodu střetnutí potvrdila
roli favorita, když se ve 20. minutě trefil
Kučera (0:1), domácí ale našli odpověď hned za dvě minuty, to se pohotově
prosadil Répal – 1:1. Kraličtí se prezen-

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PŘEBOR:

PROSTĚJOVSKO Na poněkud deštivý víkend připadlo předposlední kolo I.A třídy skupiny „B“ Olomouckého
KFS, ve které má Prostějovsko hned půltucet zástupců. V sobotním derby na hřišti v plumlovských „Borkách“
se nakonec radoval Kostelec, který udolal domácí až v penaltovém rozstřelu. Výraznou měrou se o tento fakt
zasloužil Preisler, autor hattricku. V dalších zápasech si Lipová zastřílela v Dubu, kde zazářil další hattrickář
Štěpánek, a s největší pravděpodobností bude tým kouče Růžičky přezimovat na prvním místě. Na špici budou
bojovat i Čechovice, které přemohly Brodek u Přerova. Naopak Určice venku nestačily na Kojetín a v Protivanově
diváci gól neviděli, zápas musely rozhodnout pokutové kopy, ve kterých byl Slavonín šťastnější.
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rozhovor Večerníku

„LIDEM Z SK PROSTĚJOV 1913 VĚŘÍM,
Forvard extraligového
Zlína Antonín Honejsek DĚLAJÍ HOKEJ SRDCEM“
Reprezentaci vnímám jako nejprestižnější
vzpomíná na rozhodování
možnou poctu. Mám takové motto:
mezi tréninkem a pohádkami

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Petr
KOMÁREK
yy Jak vypadaly vaše hokejové
začátky?
„S hokejem jsem začal docela brzy,
první krůčky jsem udělal ve třech
čtyřech letech. Řekli mi, že mi pobyt v chladnějším prostředí pomůže,
a navíc chodili hrát i kamarádi. Pamatuji si, že v přípravce nás trénoval

pan Formánek, kterého jsme měli
všichni moc rádi. Ale také si vybavuji, že o víkendech mě bylo těžké
dostat z domu.“ (smích)
yy Proč?
„Přípravka hrála vždycky ráno, a to
v televizi dávali pohádky, které mě
držely doma. Nebylo to o tom, že by
se mi nechtělo vstávat.“
yy Stalo se někdy, že pohádky nad
hokejem vyhrály?
„Ne, nakonec jsem pokaždé šel. Pohádky mám ale rád pořád. Akorát je
teď sleduji už jen o Vánocích.“
yy Kdy jste prostějovský
klub opustil?
„Za Prostějov jsem hrál
do osmé třídy. V té jsem
nastupoval za dorost
a trénoval nás pan Zachar. Poté jsem začal jednat
se Zlínem, kde jsem také od
deváté třídy začal působit. Mohl
jsem jít i do Slavie, byl jsem tam na
kempu. Ovšem rozhodl jsem se pro
Zlín, protože jsem to z něj měl blíž
domů.“
yy Se Zlínem jste před necelý-

vizitka
ANTONÍN HONEJSEK
✓ narodil se 19. prosince 1991 v Prostějově
✓ hokejový útočník extraligového týmu PSG
Berani Zlín
✓ s hokejem začínal v útlém dětství, do osmé
třídy působil v rodném městě, pak se přesunul
na Valašsko do Zlína
✓ nastupoval za mládežnické reprezentační výběry ČR do 16, 17, 18
i 20 let s bilancí 57 zápasů, 27 gólů, 27 asistencí
✓ kromě toho byl členem české juniorské reprezentace na MS juniorů
v Buffalu a Niagara Falls.
✓ v letech 2009 až 2011 si vyzkoušel juniorský hokej v Kanadě za
tým Moose Jaw Warriors, poté se opět vrátil ke zlínským Beranům,
s nimiž v ročníku 2012-2013 získal stříbrné medaile
✓ s „A“-týmem dosáhl v sezóně 2013-2014na extraligový titul,
Masarykův pohár pro mistra republiky pak přivezl ukázat i do
Prostějova
✓ podíval se rovněž do seniorské reprezentace, v níž má na kontě 4
starty
✓ angažmá ve Finsku (Blues, Kiekko-Vantaa) mu vinou zranění
příliš nevyšlo, proto se opět vrátil české extraligy
✓ ještě v sezóně 2014-15 působil v Kometě Brno, se kterou vybojoval
bronzovou medaili, v následující sezóně přešel do Hradce Králové,
od ročníku 2016-2017 znovu hájí barvy Zlína
zajímavost: v roce 2009 byl draftován na celkovém 5. místě Import
Draftu CHL, zámořské juniorské soutěže

‚Raději hrát za národní tým než v NHL.‘...

mi třemi lety vyhrál extraligu. Jak
na tento úspěch
vzpomínáte?
„Pochopitelně parádně. Hráli jsme
tehdy dobrý hokej, každého jsme
přehrávali a tak se na to vzpomíná
krásně. Ale když ve třetí sezóně za
muže získáte svůj první extraligový titul, nejprve si myslíte, že
tohle je jen začátek a za chvíli
může přijít

další. Teď si uvědomuji, jak náročné
bylo extraligu
vyhrát. Titul
beru jako
velkou
vzácnost,
jelikož
zisk dalšího už se
mi nemusí
podařit.“
yy Jak jste
si užíval momenty, kdy jste
s mistrovskou
trofejí zavítal do
Prostějova?
„S pohárem jsem se
zúčastnil autogramiády v restauraci vedle
zimního stadionu. Zpočátku jsem se trochu bál,

jestli
o
to
lidi vůbec
budou mít
zájem. Ale bál
jsem se zbytečně,
přišlo jich docela hodně. (úsměv) Ze začátku to bylo
super, ale pak mi pohár pořádně
ztěžkl. Když ho pořád držíte v rukou, není to žádná sranda, váží zhruba nějakých sedmnáct kilo.“
yy Těsně po vyhraném finále jste
jeho váhu tolik nepociťoval?
„V euforii byl lehčí. Ale když ho jeden ze spoluhráčů držel, trochu jsme
se o něj báli. Mírně totiž zaškobrtl.“
(smích)
yy Aktuálně jste se vrátil na extraligový led po zranění a okamžitě
se stal oporou Zlína. Kolika odehraných zápasů byste chtěl v extralize dosáhnout?
„Tisícovka je hezká meta. Nebránil
bych se jí, ale kdybych si mohl vybrat mezi extraligou a působením
v zahraničí, volil bych ještě jednou
cestu ven.“
yy Už jste krátce hrál ve Finsku,
co tam zapříčinilo váš konec?
„Po mistrovské sezóně jsem měl
velké zdravotní potíže. Marodil
jsem celé léto a do Finska jsem přijel až v září. Za chvíli jsem viděl, že
bych týmu nepomohl. Tak jsme se
domluvili, že se vrátím zpátky do
Česka.“

yy Oblékl jste i dres národního
týmu, co to pro vás znamenalo?
„Reprezentaci vnímám jako nejprestižnější možnou poctu. Mám takové motto: ‚Raději hrát za národní
tým než v NHL.’ Jsem hrdý na to, že
jsem za reprezentaci mohl nastoupit. Snad to nebylo naposledy.“
yy Zvládáte při povinnostech ve
Zlíně sledovat i hokejové dění
v Prostějově?
„Snažil jsem se ho podrobně sledovat před pár lety, kdy za muže hráli
odchovanci – moji známí. Psali jsme
si, ale pak se obměnil kádr. V současné době prostějovský A-tým sleduji,
jen co se týče výsledků.“
yy A co situace kolem prostějovské mládeže, máte o ní přehled?
„Jsem v kontaktu s Markem
Černoškem. Vím, co se událo,
že před pár lety vznikl nový
mládežnický klub SK Prostějov
1913. Dokonce jsem jeho patronem. Lidem v tomto klubu věřím,
dělají hokej srdcem, s dobrou vůlí
a pozitivním myšlením. Doufám,
že eskáčko vychová nějaké nové
prostějovské talenty. Rád přijedu na
některý z jeho turnajů.“
yy Co byste mladým hokejistům
z SK Prostějov 1913 poradil?
„Hokej vždy musíte brát jako sport,
ne jako běžnou práci či povinnost. Když vás bude bavit, můžete
v kariéře klidně dosáhnout na krásné úspěchy.“
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PROSTĚJOV Z mateřského Prostějova před lety zamířil do Zlína,
kde se mimo jiné dočkal extraligového titulu. Na své rodné město a jeho hokejové prostředí však
Antonín Honejsek (na snímku)
nezapomněl. Z týmu Beranů, kde
působí i aktuálně, na dálku drží
palce SK Prostějov 1913. Dokonce je jedním z jeho patronů.
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ŠAMPI N

připravil: Tomáš Kaláb

FK SKALKA 2011

Těžko hledat šampiona jinde než v nečekaném přemožiteli vedoucího týmu
tabulky. V tom je právě sport krásný, že obrátí vzhůru nohama i jednoznačné
předpoklady. Skalka hrající uprostřed spodní poloviny tabulky neměla mít
proti lídrovi příliš šancí, navíc na jeho hřišti. Průběh zápasu byl z gólového
pohledu naprosto jednoznačný, jednobrankové vedení v poločase se podařilo
začátkem druhé půle navýšit a domácí už jen v závěru korigovali nepříznivý
stav. Skalku vítězství posunulo do středu tabulky, Držovice přišly o slušný bodový náskok v čele soutěže.

KOLA

SM LÍK
_||\||_|(
A do třetice Brodek! Ten se tentokrát oklepal ze dvou nepříznivých domácích
představení a do Určic přijel odehrát kvalitní zápas. Podařilo se mu vypracovat si dvoubrankový náskok a proti houževnatě hrajícím domácím posíleným o některé borce z elitního týmu to vypadalo na zisk tří bodů. Jenže pak
přišly dvě akce a bylo po náskoku. Možná se na obratu podepsal úbytek sil,
každopádně defenzivu nezachránil ani zkušený Tomáš Bureš, který z branky
vystoupil na místo stopera. Brodek pak v penaltové loterii přišel i o další bod
a odvezl si pouze jediný. No není to smůla?

PROGNÓZA NA DOHRÁVANÉ 2. KOLO
BOFC9FèFSOÉLQĄFEQPWÉE½
 $   VS. 
!
Tradiční derby, které nemívá předem daného favorita. Pro (@
Nezamyslice neznamená domácí prostředí obzvláštní výho2:2
du, Tištín dokáže bodovat i mimo svoje hájemství.
Sokol Èechovice B VS. Sokol Brodek u Pv
!
Skoro by se chtělo říci, že pro Brodek je los velice příznivý, (@
protože nutně potřebuje bodovat a za soupeře má poslední
1:3
tým tabulky. Rezervě Čechovic se tuto sezónu vůbec nedaří
a ztráta na posledním místě už narostla na 5 bodů.
_   VS. &!$
!
Bezpochyby důstojné vyvrcholení podzimního klání. Je šťast- (@
nou náhodou, že los na závěr sezóny svedl dva nejlepší týmy
3:3
soutěže. Psychická výhoda by měla být na straně hostů.
FK Skalka 2011 VS. (  
!
Skalka se bude doma snažit potvrdit vynikající výsledek (@
z předešlého kola, zatímco Výšovice nutně potřebují bodovat
2:3
a ukázat vůli zase vítězit.
!
 \% VS. Sokol Urèice B
Rezerva Určic se blýskla dobrým fotbalem a schopností zvrátit (@
nepříznivý stav, otázka jako vždy je, v jaké sestavě nastoupí. Do4:2
mácí se budou snažit udržet dobré postavení ve středu tabulky.

FC DobromiliceVS._(   ={+
!
Domácí mají na závěr sezóny opravdu těžký los. Sice hrají (@
doma, jenže potkávají dva z favoritů celé soutěže. Otázkou je,
3:4
jak se oklepají z těžkého debaklu od Štěpánova.
_(   VS. _(   
!
Vrahovicím to venku docela jde a výjimkou nemusí být ani těžký (@
terén v Krumsíně. Od počátku sezóny šly výkonnostně hodně na2:4
horu a na jaře budou určitě chtít promluvit do bojů na špici tabulky.

|| 
1. Libor Němec (TJ Horní Štěpánov)
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2. Karel Gryc (TJ Horní Štěpánov)
Jan Studený (Sokol Vrahovice)
Pavel Foret (Sokol Čechovice B)
5. Tomáš Hradil (Sokol Vrchoslavice 1946)
6. Borja Solano Valina (TJ Sokol Držovice)
Petr Zahradníček (TJ Sokol Držovice)
8. Miroslav Musil (Haná Nezamyslice)
David Abrahám (TJ Horní Štěpánov)
10. Jan Dvořák (Sokol Vrahovice)
Jakub Špaček (FC Dobromilice)
12. Jiří Fojt (TJ Horní Štěpánov)
Radek Soldán (Sokol Brodek u Pv)
Bernard Bošek (Sokol Vícov)
Lukáš Konupka (Sokol Vrchoslavice 1946)
Lukáš Fiferna (TJ Sokol Držovice)
Martin Dostál (Sokol Vrchoslavice 1946)
18. Svatopluk Bukovec (Sokol Vrahovice)
19. Jiří Karásek (FK Skalka 2011)
Stanislav Filka (FK Skalka 2011)
David Kolář (Jiskra Brodek u Konice)
Robin Návrat (TJ Tištín)
Jakub Mojtek (TJ Tištín)
Jakub Kratochvíl (FC Dobromilice)
Vojtěch Vávra (Sokol Vícov)
Marek Skoumal (Sokol Čechovice B)
27. Zdeněk Blumenstein (FC Dobromilice)
Patrik Richter (FC Dobromilice)
Petr Stejkora (Haná Nezamyslice)
Pavel Hýsek (TJ Tištín)

12
12
12
11
10
10
9
9
8
8
7
7
7
7
7
7
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4

OSLABENÉ DOBROMILICE NEDOKÁZALY SOUPEŘI VZDOROVAT
Horní Štěpánov nastřílel domácím osmičku!

DOBROMILICE Podzim se přihlásil o slovo a není tudíž divu, že
se hraje už předposlední kolo první poloviny sezóny Okresního
přeboru-II. třídy OFS Prostějov. Jenže diváci v Dobromilicích
mrzli nejen chladným větrem vějícím od strnišť, ale také zoufalým výkonem domácích, s nimiž si Horní Štěpánov dělal
prakticky, co chtěl. Na první pomohl horký čaj nebo grog, na to
druhé by museli rozhodčí rychle odpískat konec. Nakonec po
devadesáti minutách hry bylo konto domácích zatíženo osmi
kousky a ze šlágru uplynulého kola, v němž se utkaly dva celky
z popředí tabulky, se stala jasná exhibice!
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
Tak tohle určitě nečekal nikdo nejen z diváků, ale i těch zasvěcenějších. Kdo přišel
v neděli o čtvrt hodiny později, mohl
s trochou nadsázky rovnou odejít, protože stav byl 3:0 pro hosty. Gólovou smršť
odstartoval už po deseti minutách dost
nešťastný zákrok domácích, po němž se
pískala první z několika penalt. Tu proměnil Němec – 0:1. Že to na psychiku
domácích hodně zapůsobilo, dokázaly
následující minuty, když po brejku (Tyl
a 0:2) a šikovném lobu (Abrahám) šel
Štěpánov už do zmíněného tříbrankového vedení – 0:3. Přesto se Dobromilice ještě mohly dostat do zápasu, když
po dalších pěti minutách si centr zprava
dobře na zadní tyči pohlídal Kratochvíl
a usměrnil míč za Suchého záda – 1:3.
Jenže po půlhodině hry si míč za obranu
soupeře v poklidu bez starosti o ofsajd
doběhl Abrahám a sám před brankářem
pohodlně zavěsil – 1:4.
Druhý poločas nabídl stejný obrázek

FC DOB
TJ HŠ

(|||
klikni na

www.vecernikpv.cz
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1:8
(1:4)

hry, tedy organizovanou hru Horního
Štěpánova a chaotický pohyb domácích. Abrahám si mohl dovolit luxus
neproměnit další sólový nájezd, na druhé straně trefil Václavík tyč. Po faulu gólmana Suchého dostali domácí možnost
dostat se na dostřel, jenže Suchý trefil
stranu a Špačkovu střelu vyrazil. A domácí dorazil. Hosté nastřelili břevno,
 & +
Janíček po individuálním průniku zpra- P   &+ + "   0   "  
<9
va přidal pátý gól (1:5), vzápětí po ruce
domácích ve vápně z penalty přidal hattrick (1:7), mizérii domácích pod- Brank byla připsána Klimešovi – 1:8.
šestý gól kapitán Němec – 1:6. Ten si trhl svým zákrokem domácí brankář, Statistiky z utkání a průběžnou tabulpřipsal ještě jednu trefu, čímž dokončil kterému prošel míč do brány pod tělem.
ku najdete na straně 22

$!  * % *)
Michal Rochla – FC Dobromilice:
„Takový vývoj utkání nečekal nikdo, ani já, i když určité varovné signály tady byly. O tomto víkendu se sešlo několik okolností
dohromady, takže nám chybělo pět hráčů stabilní sestavy a třeba uprostřed zálohy jsme měli hráče, který nastupuje jednou
nebo dvakrát za sezónu. Soupeř nás nejen převýšil po všech stránkách, ale byl jednoznačně o třídu lepší. I přes zoufalý úvod
utkání jsem i za stavu 0:3 věřil, že ještě můžeme s utkáním něco udělat, ale dnes jsme na to opravdu neměli.“
Adolf Langer  %  &!$ @
Z rozhodnutí klubového vedení se vedoucí mužstva k utkání nevyjadřuje.

9. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
Haná Nezamyslice
Sokol Vrchoslavice 1946

0:4
(0:2)

Branky: 30., 38. a 78. T. Hradil, 60.
Fialka. Rozhodčí: Milar – Mariánek,
Štěpánek. Žluté karty: 85. Špička – 68.
Hradil, 85. Coufalík. Diváci: 50.
Nezamyslice: Buriánek – Frgál, Machálek, Dostalík, Přikryl – Matoušek,
Hájek, Přidal, Oulehla – Špička, Musil.
Trenér: Vlastimil Michlíček.
Vrchoslavice: Tomek – Coufalík, Kankovský, Fialka, Dostál – Horák, Holub,
T. Hradil, Jurčík – M. Hradil, Trávníček.
Trenér: Miroslav Panáček.
Pohledem trenérů
Vlastimil Michlíček:
S trenérem se bohužel nepodařilo spojit.
Miroslav Panáček:
„Bylo to místní derby, ale kvůli počasí
přišlo málo lidí, což je škoda. Soupeř
byl hodně bojovný, ale myslím, že jsme
je k ničemu nepustili. Ve druhé půli
byl terén docela těžký, ale utkání jsme
zvládli.“

tvoří převážně hru, takže to bylo také
oslabení. Uvidíme v tom posledním zápase se Štěpánovem jak zahrajeme, ale
pozitivní je, že jsme v pátek trénovali
v šestnácti lidech, to je dobrá účast na
tréninku.“
Roman Pinkava: „Já jsem na zápase
sice nebyl, ale klukům moc gratuluji, že to dotáhli do vítězného konce.
Doufám, že nás to nakopne na další
zápas s Výšovicemi, který chceme
také vyhrát a zakončit tak vítězně
podzim.“

Sokol Čechovice B
Sokol Vrahovice

3:6
(1:2)

Branky: 17., 63. a 70. Foret – 13. a 14.
Dvořák, 73. Kučera, 80. Varga, 89. Studený, 90. Bukovec. Rozhodčí: Mlčoch
– Začal, Klimeš. ŽK: 77. Veselý – 50.
Varga. Diváci: 30.
Čechovice: Zapletal – Veselý, Koláček,
Jančík, Jano – Skoumal, Šťastný, Hodulák, Vybíral – Kupka, Foret. Trenér:
Rudolf Valný.
Vrahovice: Krč – Olejník, Procházka, Michalec – Varga, Prucek, Kučera,
TJ Sokol Držovice
1:3 Dvořák, Bukovec – Studený. Trenér:
(0:1)
FK Skalka 2011
David Kratochvíl.
Pohledem trenérů
Branky: 77. Srbený – 35. Karásek, 53. Rudolf Valný:
a 55. M. Glouzar. Rozhodčí: Krátký S trenérem se bohužel nepodařilo spojit.
– Dvořák, Šindelář. Žluté karty: 82. David Kratochvíl:
Šťastný. Diváci: 32.
S trenérem se bohužel nepodařilo spojit.
Držovice: Menšík – Furmantes (73.
Budaj), Valenta, Řehulka, Štěpánek – Sokol Vícov
3:0
(3:0)
Srbený, Solano (46. Chubyk), Šťastný, FK Výšovice
Fiferna – Zahradníček (84. Maška),
Branky: 12., 40. Bošek, 42. Tesařík.
Procházka. Trenér: Jindřich Skácel.
Skalka: Glozar – Slamenec, Kará- Rozhodčí: Heger – Ille, Grulich. Čersek, Sedlák, Bartoník – Petržela, M. vené karty: 85. Chytil – 75. Okleštěk.
Glouzar, Hyžďál, Spisar – Khýr, Filka. Žluté karty: 55., 85 Chytil – 50., 75.
Okleštěk. Diváků: 55.
Trenér: Roman Pinkava.
Vícov: Drčka – Světlík, Humpolíček,
Pohledem trenérů
Jindřich Skácel: „Zápas blbec, ale Baránek, Chytil – Ježek, Tesařík, Stukaždý tým takový zápas během sezó- dený, Rozsíval – Zapletal, Bošek. Treny má... K naší kombinační hře, kte- nér: Miroslav Krutovský.
rou chceme hrát, ani moc neprospěl Výšovice: M. Škop – J. Škop, Kraten déšť. Soupeř hrál na vysoké míče, jíček, Krčmář, Obručník – Baterdebrejky a mají silné vysoké hráče, takže ne, Fildán, Pelikán, M. Okleštěk – F.
jim to v tom počasí vycházelo. Nám se Okleštěk, Olbert. Vedoucí mužstva:
v prvním poločase zranil Solano, který Michal Dudík.

Pohledem trenérů
Miroslav Krutovský: „S vítězstvím
jsme pochopitelně spokojeni, tři body
nám hodně pomohly. Velmi dobře
jsme odehráli první poločas, který byl
prakticky v naší režii. Vstřelili jsme
rychlý gól a udržovali si stálý tlak, takže bylo otázkou, kdy nám tam spadnou
další góly. Stalo se tak před poločasem
a bylo v podstatě rozhodnuto. V druhé půli jsme chtěli víc držet balón,
jenže jsme se dopouštěli nepřesností,
z mého pohledu mohl být méně hektický, klidu nepřidalo ani dvojí vyloučení.“
Michal Dudík: „Utkání příliš fotbalové krásy nepobralo, ale soupeř dal
tři pěkné branky v prvním poločase,
který byl z naší strany velmi špatný.
Dopouštěli jsme se chyb, byli jsme
nedůrazní, první branku jsme obdrželi
po špatném odkopu, druhý po tečované střele z dálky, poslední po centrovaném míči. V druhém poločase jsme
se trochu zvedli, ale zápas už byl v té
době rozhodnutý.“

Sokol Určice B
Sokol Brodek u Prostějova

2:2

(0:1) PK 4:3

Branky: 65. Vodák, 80. Zelina – 42. R.
Soldán, 50. Typner. Rozhodčí: Milar
– Mašek, Hýbl. Žluté karty: 42. Nakládal – 35. P. Soldán. Diváků: 35.
Určice B: Pokorný – Grulich, Nakládal (46. Hudský), Bureš, Kadlec – Antoníček (62. Pospíšil), Vodák, Zelina,
Berčák (64. Ježek) – Kouřil, Šnajdr
(57. Hanzelka). Trenér: Karel Vlach
Brodek u Prostějova: Vystavěl – Vlachynský (46. Zbořil), Gamberský (55.
Müller), Bureš, Masař – Zatloukal,
P. Matoušek, P. Soldán, Typner – J.
Matoušek, R. Soldán. Trenér: Tomáš
Bureš.
Pohledem trenérů
Karel Vlach: „Soupeř mě vzhledem
k výsledkům dvou posledních utkání
překvapil, oba týmy hrály velmi dobrý
fotbal. Sehráli jsme vyrovnaný první
poločas, v jehož závěru jsme inkasovali, a stejně tak jsme rozehráli i poločas
druhý. Přesto jsme měli pořád hlavy na-

hoře a hráči věřili, že aspoň bod uhrají.
V závěru zápasu začal soupeř trochu fyzicky odpadat a příležitost jsme využili
k vyrovnání a posléze vítězství na penalty. Vzhledem k průběhu utkání jsme
s body velmi spokojeni.“
Přemysl Slouka: „Na těžkém terénu
jsme byli svědky kvalitního utkání,
které sneslo parametry I. B třídy. Soupeř byl posílen několika hráči z ‚A‘
týmu, přesto jsme šli do dvoubrankového vedení. Soupeř ale po centru snížil a po chybě obrany deset minut před
koncem vyrovnal. Z našeho pohledu
jsme ztratili dobře rozehraný zápas,
navíc se nám nevedlo ani na penalty.“

TJ Tištín
Jiskra Brodek u Konice

2:3
(1:1)

Branky: 26. Cetkovský, 58. Slavík –
39., 76. P. Koudelka, 54. Z. Koudelka.
Rozhodčí: Krátký – Konupka, Havlíček. Žluté karty: 40. Rud. Návrat, 57.
Kubeš – 65. Blatner. Diváků: 45.
Tištín: Koutský – Sipěna, Mojtek,
Stančík, Sipěna – Hýsek (75. J. Hanák), Ru. Návrat, Rehák, Cetkovský
(46. Kubeš) – Kyselák, Ro. Návrat.
Trenér: Radim Havlíček.
Brodek u Konice: Kováč – Blatner,
H. Burget, Možný, P. Grepl – Z. Koudelka, P. Koudelka, Sekanina, L. Koudelka (90. Müller) – J. Koudelka (90.
Vičar), Kolář. Trenér: Patrik Müller
Pohledem trenérů
Zdeněk Oulehla: „Utkání bylo herně
vyrovnané, soupeř ale přece jen projevil víc touhy po vítězství. Neměli jsme
kompaktně složenou obranu, z čehož
pramenily naše chyby, po nichž jsme
soupeři nabídli příležitosti ke skórování. Z tohoto pohledu je vítězství soupeře zasloužené, i když nás to velmi mrzí.“
Patrik Müller: „Hrálo se na solidním povrchu, utkání nabídlo oběma
týmům několik brankových příležitostí. Rozdíl byl v jejich využití, díky
tomu jsme o jeden gól vyhráli a odvezli
jsme si z ‚horké‘ půdy v Tištíně všechny body. Kluci bojovali, je třeba všechny pochválit za zodpovědný výkon.“
(jč, tok)
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HRÁČ

VEČERNÍKU JEDNODUCHÝ RECEPT NA ÚSPĚCH:

OMEZIT HLUCHÉ MINUTY

JURE PELKO

Hodně výrazně promluvil do utkání proti
Opavě slovinský rozehrávač, který nastoupil
v zahajovací sestavě. Necelých šestadvacet
minut využil parádně. Sice nasbíral čtyři
fauly, bohatě to však nahradil stejným počtem získaných míčů a především dvanácti
body a rovnou desítkou asistencí. Získal
tak první double-double v sezóně a jeho
dvě trojky v koncovce utkání přispěly k cennému úspěchu.

LUKÁŠ
PALYZA

PROSTĚJOV Výkon basketbalistů Olomoucka ve šlágru 6. kola
Kooperativa NBL naznačil, co tým potřebuje, aby byl v sezóně
úspěšný. Domácí dokázali v sobotním duelu proti Opavě eliminovat herní výpadky v jeho průběhu. Přestože měli svěřenci
kouče Benáčka i slabší úseky, dokázali většinu hrací doby udržet
kvalitu hry na vysoké úrovni, což bylo rozhodující. „Více než tři
čtvrtiny jsme byli ve vedení. Jednou už to vyjít muselo, s Opavou
jsme prohráli snad padesát zápasů v řadě,“ poznamenal s nadsázkou Predrag Benáček, trenér BK Olomoucko.

8

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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RYCHLÝ


Basketbalisté
vyrazili za studenty
Prostějov (lv) – Dne 24. října 2018
se uskutečnila na Gymnáziu Jiřího
Wolkera prezentace basketbalového týmu BK Olomoucko. V přátelském prostředí proběhla ukázka
basketbalových dovedností a společná hra se studenty GJW. V soutěži o nejlepšího střelce na koš byli
studenti odměněni týmovými dary
od BK Olomoucko. Američtí hráči
týmu se pak zúčastnili besedy se
staršími studenty v hodině angličtiny, kde diskutovali o možnostech
studia na amerických vysokých školách. Na závěr proběhlo společné
focení studentů Gymnázia Jiřího
Wolkera a basketbalového týmu
BK Olomoucko. „Domácí prostředí
máme v Prostějově a chceme být
ve městě vidět. Setkání se studenty
určitě nebylo poslední. Připravujeme i další akce s našimi fanoušky,
kterým tak můžeme poděkovat za
podporu,“ uvedl sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.

Krajský reprezentant byl koncentrovaný na náročný duel od úvodního
rozskoku a díky tomu patřičně využil
slabší rozjezd finalisty z poslední sezó-
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PROSTĚJOV O budoucnost prostějovského basketbalu je zřejmě dobře postaráno.
Důkazem jsou výsledky juniorských a dorosteneckých týmů na začátku nové sezóny.
Kadeti U17 a junioři U19 v úvodu extraligových soutěží vítězí, stejně jako prvoligový výběr do třiadvaceti let. Takový start
ještě klub BCM Orli Prostějov nezažil.
„Vstup do sezóny se nám opravdu podařil parádně. Z pohledu Vrcholového sportovního
centra mládeže musíme mít první ligu mužů

www.vecernikpv.cz

Foto: www.bkolomoucko.cz

však parádně,“ pochválil svého hráče
Benáček. Dedek dal v utkání pouze
dva body. Jeho koš ale určil vítěze celé
dramatické bitvy.

a extraligu juniorů a kadetů. Právě v těchto
soutěžích se nám daří, z toho máme radost,“
libuje si předseda spolku BCM Orli Prostějov
Michal Műller, který věří, že v nové sezóně se
projeví práce klubových trenérů z předchozích let. „Úspěchy nepřijdou ze dne na den. Za
současnými výsledky je hodně práce.“
Sezóna je teprve na začátku, přesto klubový
předseda věří, že minimálně juniorský výběr
do 19 let výrazně zasáhne do bojů o extraligové medaile. „Už v minulé sezóně se kluci dostali

do závěrečného turnaje čtyř nejlepších týmů.
Osmdesát hráčů přitom v této věkové kategorii
hrálo prvním rokem. Letos jsou zkušenější, pomohly jim i zápasy v mládežnické evropské soutěži. Půjdeme za medailí,“ míní Műller.
Daří se rovněž prvoligovému výběru mladých basketbalistů do třiadvaceti let, kteří
sbírají výhry ve východní skupině druhé
nejvyšší mužské soutěže. Sestava, v níž nastupují také hráči BK Olomoucko, získala
několik zajímavých skalpů a uspěla i v na-

 ;

pínavém krajském derby s Olomoucí. „Také
výkony prvoligového týmu nás těší. Nejen
z pohledu našeho klubu. Ve druhé nejvyšší
soutěži se hráči připravují na posun do Kooperativa NBL. Pro basketbalisty, kteří se do elitní
ligy nedostanou, je tady pak možnost nastupovat v první lize, ve které má aktuálně region
hned tři své zástupce. Z pohledu rozvoje basketbalu v Olomouckém kraji je to výborné,“
tvrdí předseda spolku BCM Orli Prostějov.
(lv)

<     
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91:90

PROSTĚJOV
Neuvěřitelnou
koncovku mělo utkání 6. kola
Kooperativa NBL mezi BK Olomoucko a Opavou. Hosté devět
sekund před koncem vedli o čtyři
body, po trojce Dunanse a závěrečném koši Dedka ale domácí
otočili na 91:90 a získali cenný
skalp účastníka Ligy mistrů.

Ladislav Valný

Už ve 3. minutě přinutili opavského

kouče Petra Czudka vzít za stavu
13:2 oddechový čas a excelentní
pětiminutovku ukončili za stavu
23:4. Z místy až dvacetibodového
náskoku začali Slezané po prostřídání ukrajovat. Po trojce Jurečky přesto
domácí vedli 30:14 a úvodní čtvrtinu zakončili za stavu 32:16.
Útočnou pohodu si Hanáci přenesli
do další periody, pod vlastním košem
ale již nebyli neomylní jako v úvodu. Hostům se dařila střelba z dálky
a trojkové pokusy proměnilo hned
sedm hráčů. Po střele Bujnocha už
žluto-modří vedli pouze o deset bodů
a do kabiny odcházeli za stavu 52:44.
Během pauzy domácím v kabině
trošku zvlhl střelecký prach a ve třetí

desetiminutovce zaznamenali pouze
jedenáct bodů. Pod vlastním košem
však hráli koncentrovaně a nedovolili opavským basketbalistům otočit
%  D<05;M08 Q<8, #)
výsledek. Do závěrečné pasáže vstu„Měli jsme výborný vstup do utkání, takovou pětiminutovku jsem dlouho neviděl.
povali s těsným vedením 63:61.
Bylo jasné, že vysoký náskok proti tak silnému soupeři nepůjde udržet. Ukázal to
O chvíli později však Šiřina trojkou už závěr poločasu. Po přestávce nám dal soupeř řadu trojek, přes ruku a z velké
skóre přece jen překlopil a stejný dálky. Opava tak hraje a umí to. V závěru jsme měli štěstí. Vždy říkám, že si štěstí
hráč zajistil svému týmu náskok pěti musí tým zasloužit. Myslím, že to byl tento případ.“
bodů ve 33. minutě - 66:71. Téměř
% VW?108 Q<8,  )
do konce střetnutí Hanáci museli
dotahovat těsnou ztrátu, po úspěš- „První čtvrtina patřila Olomoucku. My jsme zaostávali, byli všude pozdě. Domácí
ných trestných hodech Jurečky ne- nám hodně odskočili, stahování ztráty nás pak stálo hodně sil. Kredit si tým zaslouží
za to, že se dokázal vrátit do zápasu. Nakonec jsme prohráli utkání, které se prohrát
celých deset sekund před koncem nedalo. V koncovce jsme udělali několik chyb najednou. Hráči i já osobně.“
se už pomalu smiřovali s porážkou.
Jiskřičku naděje vykřesal Dunans. druhou však doskočil Dedek a při Statistiky z utkání, ostatní výsledStejný hráč vzápětí mohl rozhod- zakončení se nemýlil, hala málem ky a průběžnou tabulku Kooperativa NBL najdete na straně 22
nout, nedal však ani jednu šestku. Tu spadla euforií - 91:90.

NA TISKOVCE...

„Jde především o výchovu. Úspěch je třešnička na dortu,“
PROSTĚJOV V bratislavském Interu získal několik slovenských titulů v mládežnických kategoriích, vedl také reprezentaci do 16 let. Od nové sezóny je Michal Pešta šéftrenérem BCM Orli Prostějov a s radostí sleduje, jak se jednotlivým
týmům daří na začátku nové sezóny. „Naší hlavní náplní je
především výchova sportovců, ale každá výhra potěší. I když
jsme stále na začátku sezóny a výsledky nemůžeme přeceňovat,“ říká hlavní trenér Orlů.
úspěchu je dobrá výchova sportovEXKLUZIVNÍ rozhovor
ce. Chceme, aby naše tréninky měly
pro Večerník vysokou úroveň, aby se hráči herně

Ladislav VALNÝ
více informací



ny. V obraně získával míče, na útočné
polovině rychle a přesně zakončil celou řadu útoků a získal velký náskok.
Ve svém úsilí pokračoval i v následujících úsecích střetnutí, v nichž už Opava ukazovala svoji sílu. „Nebylo to bez
chyb, ale nasazení a soustředění byly
na vysoké úrovni. Soupeř byl hodně
kvalitní, přesto se nám dařilo držet

krok. Takovým způsobem musíme
hrát v každém zápase,“ prohlásil Jure
Pelko, jeden z nejlepších hráčů Olomoucka v zápase.
Hanácká sestava ještě potřebuje vylepšit bodový příspěvek hráčů ze střídačky. K výhře přispěli pouze osmi
body, hlavní tíha při zakončení byla na
zahajovací sestavě. „V tomto ohledu
byl rozdíl mezi soupeři patrný. Opavští
střídající basketbalisté dali čtyřicet
bodů. Potřebujeme, aby se do zakončení přidalo více hráčů,“ uvědomuje si
trenér Benáček.
Právě střídající Jiří Dedek však na
druhé straně rozhodl o vítězství, když
doskočil neúspěšnou šestku Dunanse
a poslal odražený míč do koše. „Vůbec
nevím, kde se tam Jirka vzal. Provedl to

JAKUB
ŠIŘINA

Hanáci vyrazí do Polabí Hanáci měli úžasný vstup do utkání.
Prostějov (lv) - Už ve středu 31.
října čeká na basketbalisty Olomoucka další ligový duel. Hostovat budou v Kolíně, který umí být
především na vlastní palubovce
nebezpečný. Duel začíná v 17:45
hodin. „Prostředí v Kolíně je specifické, nikomu se tam nehraje dobře.
Přesto se chceme pokusit navázat na
poslední vítězství. Chceme úspěch
s Opavou potvrdit,“ plánuje trenér Olomoucka Predrag Benáček,
podle něhož musí hráči pohlídat
především americkou dvojici Walton, Thomson. „Jsou nebezpeční.
Ale to platí také o Šafarčíkovi nebo
Čížovi. Potřebujeme podat v obraně koncentrovaný výkon,“ míní
kouč hanáckého týmu.

Pondělí 29. října 2018
www.vecernikpv.cz
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 Říkáte, že prioritou klubu je
výchova hráčů. To znamená, že
výsledky v soutěžích nejsou důležité?
„Úspěšný výsledek je třešnička na
dortu. Vyhrávat chce každý, my také
a máme své ambice. Ale základem

posouvali. O to nám jde především.
Pak přijdou i úspěchy. Opačně to
nejde.“
 BCM Orli Prostějov je vrcholovým centrem mládeže. Jak si
stojí v porovnání s jinými centry
v České republice?
„Snažíme se pracovat především
s mladými hráči z regionu. Je to

říká šéftrenér BCM Orli Michal Pešta
směr, kterým se klub vydal před několika lety a začíná přinášet ovoce.
Srovnatelné vrcholové centrum je
například v Pardubicích. V juniorské
extralize na sebe už oba týmy narazily a Prostějov vyhrál o pětačtyřicet
bodů. Ve srovnání s jinými centry si
nestojíme špatně.“
 Jste mládežnický klub. Jak komunikujete s rodiči hráčů všech
věkových kategorií?
„Co nejvíce, rodiče jsou totiž naším
nejdůležitějším partnerem. Vzájemná komunikace je pro správný rozvoj
malých sportovců klíčová. Doma
mu připomenou, že se musí kvalitně připravovat, když už se pro sport
rozhodl. Na téma vzájemné komu-

Foto:
Foto: Facebook

nikace proběhl i odborný seminář.“
 Výchova mladých sportovců
je jedna věc, přesto se nechce věřit, že by klub neměl výkonnostní
ambice...
„Pochopitelně chceme být úspěšní.

Sezóna je ale dlouhá, bude záležet
na zdraví hráčů. Ale třeba v juniorské extralize do 19 let bychom chtěli
uspět. Loni tým postoupil do finálového turnaje, tentokrát se chceme
pokusit o medaili.“

Pondělí 29. října 2018
www.vecernikpv.cz
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Raftaři Tomi-Remont Prostějov ovládli také ČP v R4,
muže a ženy čeká už zkraje listopadu MS v Argentině!
PROSTĚJOV Týden po posledních šestkových závodech vyvrcholila tuzemská raftová sezóna 2018 i závěrečným kláním v kategorii R4
(čtyřmístné čluny). Pokud vezmeme tři poslední díly Českého poháru,
nebyly v nich posádky Raft teamu Tomi-Remont Prostějov tak absolutně dominantní jako dosud. Přesto posbíraly většinu prvenství a ve
dvou hlavních kategoriích ovládly rovněž celkové hodnocení seriálu.
brali ze slalomu a sprintu dvě stříbra, ženy
PŮVODNÍ
i veteráni dvě zlata a junioři byli první +
ZPRAVODAJSTVÍ
druzí. Muži TR HIKO nejeli, neboť měli
už před závěrečným kláním pohárový
pro Večerník
triumf jistý. A nejvýš v součtu výsledků
celého seriálu vystoupaly též ženy TR
Marek
OMEGA, další zástupci hanácké party
SONNEVEND
obsadili nižší stupně na bedně kvůli abNejprve se na Lipně jel pouze sjezd a ten solvování menšího počtu závodů čtyřek
suverénně patřil mužům i ženám z Hané, v tomto roce.
když další klubové lodě nestartovaly. „Podstatné je, že už dříve si všechny naše
Poté v Roudnici nad Labem ve slalomu posádky vybojovaly nominaci na misi sprintu neomezeně kralovali prostě- trovství světa R4 v Argentině, konkrétně
jovští veteráni a junioři, zatímco něžné v Patagonii. Šampionát se tam uskuteční
pohlaví doplnilo jedno vítězství i jedním od 4. do 10. listopadu a zůčastní se jej naši
druhým místem a dvě mužské sestavy muži, ženy, junioři i veteráni, navíc máme
dokonce klesly ještě trochu níž: borci TR dvoučlenné zastoupení i v lodi juniorek.
HIKO skončili druzí + čtvrtí, TR ZUBR Každopádně půjde o soutěžní vrchol
dvakrát třetí.
letošního roku na mezinárodní scéně
Následně bylo v Českém Vrbném na a my věříme, že nějaké ty medaile zase
programu finále letošního ČP čtverek cinknou,“ řekl Večerníku kapitán raftařů
včetně slavnostního večera s vyhlášením a raftařek Tomi-Remont Prostějov Zbykonečného pořadí. Chlapi TR ZUBR něk Netopil.
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Za Sokol II řádilo trio Flajsarů, ale Házenkáři Kostelce podlehli na hřišti
v přestřelce těsně uspělo béčko Brna vedoucí Kuřimi až po vyrovnaném boji
BRNO, PROSTĚJOV Divácky atraktivní partií byl zápas 5. dějství 2.
ligy mužů ČR 2018/19, v níž házenkáři TJ Sokol II Prostějov statečně
vzdorovali na půdě SKKP Handball Brno B vyztuženého o pendlující
hráče ze svého extraligového áčka. Právě tyto posily rozhodly divokou
kanonádu, kde padlo dohromady 75 gólů! Domácí nakonec hosty přestříleli 39:36 (17:14).
Také Hanáci měli o něco kvalitněj- Společně se zkušeným Tomem (2)
ší sestavu než obvykle, protože za tak rodinný klan nasázel 25 tref, tedy
ně premiérově nastoupili všichni více než dvě třetiny celého týmu!
tři Flajsarové: kromě otce + strýce Čtyřmi zásahy přispěl rovněž Jan
v jedné osobě Tomáše opět i syno- Čelovský, ovšem na protivníka v čele
vec Radek a úplně poprvé syn Jakub. s kvalitními borci Kučerou (10), PeOba mladíci přitom oblékají prostě- trovičem (8), Steinem i Erbesem
jovský dres na hostování z Nového (oba 5) to stejně nestačilo. Zatímco
Veselí, účastníka nejvyšší české sou- ofenziva Sokola II byla totiž výbortěže. A v jihomoravské metropoli ná, směrem dozadu obrana moc
doslova řádili, neboť Kuba Flajsar nestíhala. Brněnský soubor tudíž po
nastřílel úctyhodných patnáct bra- celé utkání udržoval vedení, místy
nek (!) a Radek Flajsar dalších osm. těsné a chvílemi trochu větší. Kaž-

HA BRN
SOK PV

39
36

dopádně snaha svěřenců Tomáše
Černíčka o zvrat ani přes maximální
snahu nevyšla třígólovým rozdílem.
Prostějovští muži tak setrvali na
třech získaných bodech v dolní polovině průběžného pořadí. A v šestém kole to budou mít v domácím
prostředí haly RG a ZŠ města PV ve
Studentské ulici znovu těžké proti
druhému Tatranu Bohunice, který
dosud neztratil ani bodík. Hraje se
v neděli 4. listopadu od 16.00 hodin.
(son)

KUŘIM, PROSTĚJOV Po týdenní pauze pokračovala 2. házenkářská liga mužů ČR 2018/19 pátým
kolem. Tým TJ Sokol Kostelec na
Hané HK zajížděl na hřiště vedoucího SK Kuřim, největšího překvapení této sezóny. A byť dokázal
lídrovi hlavně ve druhém poločase rovnocenně vzdorovat, na
body po výsledku 32:28 (20:14)
nedosáhl.
Kuřimští coby dosud průměrný celek druholigové skupiny Jižní Morava prožívají doslova snový ročník,
v němž zatím pouze vítězí. A nezastavili je ani letně omlazení Hanáci.
Těm tradičně nevyšla úvodní půle,

kdy špatně bránili, nechali soupeře
utéct do většího náskoku a dvacet
inkasovaných branek za třicet minut hry jim nedávalo moc reálnou
šanci ještě zdramatizovat průběh
střetnutí.
Přesto to po změně stran aspoň částečně dokázali. Vedoucímu družstvu
taženému triem Chýlek (9 gólů),
Elbl (8), Mikel (6) se několikrát
přiblížili na těsnější rozdíl, ovšem
v početně okleštěné sestavě dvou
brankářů + deseti plejerů do pole
víc nezvládli. Střelecky se nejvýrazněji činil po lehkém otřesu mozku
uzdravený Lukáš Varhalík (8) doplňovaný dalším kanonýrem Janem

SK KUŘ
SO KOS

32
28

Smékalem (6), čtyřikrát se prosadil
Rostislav Podhrázský.
Každopádně hosté nakonec prohráli
po tvrdém boji o čtyři trefy a na kontě dál mají právě čtyři body, což je
řadí na šesté místo průběžné tabulky. V 6. dějství přivítají sedmou Olomouc, krajské derby je na programu
v neděli 4. listopadu od 10.30 hodin
v kostelecké městské sportovní hale.
(son)

Volejbalistky OP Prostějov chtějí blíž ke středu Ostrý start korfbalistů do nové sezóny:

druhé ligy i s pomocí dvou hostujících hráček VK BudějoviceiZnojmovjednomvíkendu
PROSTĚJOV Minulá nevydařená sezóna má pro volejbalistky TJ
OP Prostějov zůstat jen nepříjemnou vzpomínkou, kterou vystřídá
o poznání lepší přítomnost. Ani do
aktuálního ročníku 2. ligy žen ČR
2018/19 sice nevstoupily výsledkově nijak skvěle, ale posun výš z jarního beznadějně posledního místa
skupiny C je rozhodně reálný.

Marek SONNEVEND
„Ze starších hráček pocházejících z Prostějova či okolí sice už všechny ukončily
kariéru kromě Anety Paňákové, která
nechce moc nastupovat do zápasů, ale
přesto bychom měli teď mít lepší tým.
Naše mladé odchovankyně jsou o rok
starší i otrkanější, zůstaly některé zkušenější posily z loňska. A navíc jsme na
hostování z VK Prostějov získali dvě
šikovné členky jejich ženského áčka,
které nám určitě pomůžou,“ věří trenér
ópéčka Ladislav Sypko.
Zmíněnými „hostovačkami“ jsou
devatenáctileté smečařky Aneta Weidenthalerová s Terezou Balákovou,
přičemž druhá jmenovaná zaujala post
univerzálky. „Obě jsou schopné svými
útoky vítězně zakončovat výměny, což
nám v posledních letech nejvíc chybělo. Anet je víc razantní, Terka zase tech-

nická, ale s nimi v sestavě každopádně
máme šanci mnohem častěji bodovat.
Přidat se však samozřejmě musí taky
ostatní holky,“ vyložil Sypko.
Vstup do soutěže absolvovaly Hanačky doma v hale u velodromu proti
TJ Ostrava B. A při konfrontacích
s celkem pravidelně se pohybujícím
v horní polovině tabulky hned sahaly
po dvou vítězstvích, byť těsně nedosáhly poměrem 2:3 (-25, -26, 15, 18,
-15) a 2:3 (20, 12, -18, -15, -7).
„Velká škoda byla hlavně prvního
utkání, do kterého naskočila i Anet
a všechny tři prohrané sety jsme ztratili nejtěsnějším rozdílem v koncovkách. Jinak byl náš výkon dobrý, dvě
sady jsme jasně ovládli a klidně mohli
získat tři body, ne jeden. Odvetu bez
Weidenthalerové, jež musela s VK do
Ostravy na extraligu, jsme výborně
začali, ale od třetího setu nám došly
síly, nedařilo se pokládat míče na
zem,“ okomentoval Sypko nakonec
dvoubodovou premiéru nové sezóny.
Následně zajížděl výběr OP na hřiště
favorizované Opavy, která dominovala 3:0 (16, 11, 11) a 3:0 (20, 24, 12).
„V úvodním střetnutí se holky nedokázaly vypořádat s trochu nezvyklým
herním pojetím soupeřek, jež dávají
spoustu balónů z druhého i prvního

úderu, neprodukují klasický volejbal
na tři. Odveta už byla po adaptaci na
tuhle odlišnost mnohem lepší, ale
přesto jsme aspoň na set nebo dva
o kousek nedosáhli,“ popsal kouč prostějovských druholigistek.
Tereza Baláková za ně bude nastupovat pravidelně, naopak Aneta
Weidenthalerová pouze v případě,
že souboje TJ nekolidují s extraligovými bitvami. „Každopádně jsem
přesvědčený, že tak jako tak máme
momentálně kvalitnější mančaft než
loni a měli bychom být schopní bojovat o nějaké šesté či sedmé místo.
To znamená vyhnout se sestupovým
příčkám, pohybovat se blíž klidnému
středu tabulky. Až samotná soutěž

však ukáže, zda se nám to skutečně
povede,“ odtušil Sypko.
Že to reálná možnost rozhodně je, to
jeho svěřenkyně názorně předvedly ve
třetím dvoukole, když první vzájemný
mač se silnými Kylešovicemi ovládly
suverénně 3:0 (13, 20, 21)! „Holky zahrály výborně, byl to náš jasně nejlepší
výkon téhle sezóny,“ radoval se obětavý lodivod Ladislav Sypko. Odvetný
souboj už bez opětovně odvelené
Weidenthalerové zdaleka tak dobrý
nebyl, ovšem navzdory porážce 0:3
(-21, -15, -17) se volejbalistky ópéčka
posunuly ze dna průběžného pořadí
na osmou pozici. A před sebou mají
důležité bitvy na půdě devátého Juliánova (v sobotu 3. listopadu).
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1. Nový Jičín 18, 2. Opava 15, 3. Kylešovice 15, 4. Vsetín 13, 5. Šlapanice
10, 6. Bílovec 7, 7. Ostrava B 7, 8. OP Prostějov 5, 9. Juliánov 4, 10. Odry 2.
$$% '^ |&' ;<=>:={

Tereza Baláková (narozena 1999), Kateřina Baránková (1990), Martina Bednářová (1996), Michaela Hnilicová (1983), Markéta Hubrová
(1997), Klára Kadlecová (1996), Gabriela Klusáková (1997), Ivana Kratochvílová (1995), Rozálie Látalová (1998), Barbora Lusková (2002),
Terezie Ondroušková (2000), Aneta Paňáková (1989), Adriana Přibylová (1995), Barbora Součková (1982), Tereza Steiglová (1999), Aneta
Weidenthalerová (1999).
Hlavní trenér: Ladislav Sypko. Vedoucí družstva: Břetislav Zbořil.

PROSTĚJOV Příprava elitního
týmu korfbalového oddílu SK RG
Prostějov na extraligu dospělých ČR
2018/19 vrcholí, do nejvyšší tuzemské soutěže vstoupí už o nejbližším víkendu. A start to bude nadmíru těžký:
dvě venkovní utkání ve dvou dnech.
Pro úvodní duel s Českými Budějovicemi (sobota 3. listopadu, 14.30 hodin)
jsou sice Hanáci vedeni jako domácí
družstvo, ale mač se z technických důvodů odehraje netradičně na neutrální
půdě brněnské haly TJ Tatran Bohunice.
Hned druhý den pak korfbalisté ergéčka
zajíždějí ke střetnutí 2. kola na hřiště celku Modří Sloni YMCA Znojmo (neděle
4. listopadu, 17.20 hodin). Podstatnou
změnou oproti minulé sezóně přitom je,
že se již nehrají vzájemné dvojzápasy, ale
vždy pouze jeden souboj obou soupeřů
v daný den.
„Cíl je stejný jako před rokem: předvádět
co nejlepší možný korfbal, bavit se naším
oblíbeným sportem, mít radost ze svých
výkonů. A samozřejmě se pokusit o to,
abychom ve čtyřčlenné soutěži neskončili zase až čtvrtí. Konkurence sice nespí,
ale my některou z medailí opravdu moc
chceme,“ vyřkl jasné přání kouč SK David Konečný.
Jeho svěřenci mají za sebou velmi zajímavé tréninkové období. Po návratu ze
soustředění v nizozemském Enschede

(konec srpna) probíhala příprava od září
v domácím prostředí haly RG a ZŠ města
Prostějov ve Studentské ulici, zpestřilo ji
několik turnajů i přátelských utkání. A po
půlce října také reciproční návštěva přátel
z Holandska spojená s řadou společných
tréninků i přáteláků vysoké úrovně, došlo
rovněž na oblíbené posezení u pečeného
prasátka.
Čtveřice hráčských členů RG Petr Galíček, Petr Šnajdr, Jan Tichý a Alexandr
Vyroubal + lodivod Konečný pak reprezentovali Českou republiku na Mistrovství Evropy 2018 v Nizozemsku, kde
pomohli vybojovat solidní páté místo
za suverénním domácím výběrem, Německem, Portugalskem a Belgií.
Posledním důležitým bodem chystání se
prostějovských korfbalistů na extraligový
vstup následně bylo třídenní soustředění v Luhačovicích. A připomeňme,
že po výše zmíněných bitvách venku
proti Budějovicím a Znojmu se hanácká
parta premiérově představí i na vlastní
palubovce, a to v sobotu 17. listopadu
od 10.00 hodin s úřadujícími šampióny
země KK Brno.
Všechny ostatní kolektivy ergéčka (dorostenci, starší žáci, mladší žáci, minižáci)
už své soutěže zahájily v uplynulých týdnech, jejich výsledky i průběžné tabulky
přineseme příště ve sportovním servisu.
(son)

40

Pondělí 29. října 2018
www.vecernikpv.cz

sportovní téma

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

g
g
#
#
Ženy dosáhly na nejlepší výsledek, mládež dobývá zpět dřívější pozice
PROSTĚJOV Basketbalový oddíl TJ OP Prostějov sdružuje
desítky dívek i žen od útlého věku až po dospělou kategorii.
V ročníku 2017/2018 sestavil celkem osm družstev, o něž se
starala celkově šestice trenérů. Ty nejmladší se učily základy
a soutěžních utkání se dočkají v příští sezóně, minižákyně
U11 až U13 naskakovaly do nadregionálních soutěží pořádaných jihomoravským svazem, což je strop v jejich kategoriích, žákyně U14 a U15, kadetky U17 i ženy se účastnily bitev
zastřešovaných Českou basketbalovou federací.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
Největší pozornost veřejnosti bývá
zpravidla upřena směrem ke kategorii
dospělých. A při ohlédnutí za nedávno
skončenou sezónou se má prostějovský oddíl čím pochlubit, dosáhl na svůj
nejlepší výsledek od postupu do třetí
nejvyšší soutěže a dokonce byl o dlouho ve hře o druhé postupové místo do
první ligy.
Činily se ale i mladší hráčky. Nově
utvořené družstvo kadetek vyhrálo
kvalifikaci o postup do ligy a po úspěšných extraligových časech se tak vrací
na Hanou alespoň nižší ligová soutěž,
starší žákyně U15 postoupily do žákovské ligy a hned od počátku nového
ročníku budou součástí elitní skupiny.
Hráčky ročníku 2004 Kateřina Kejíková s Anetou Zahradníčkovou se probojovaly do výběru střední a severní
Moravy a zúčastnily se turnaje všech
regionů, i jejich zbývající kolegyně získaly spoustu nových zkušeností, které
budou moci v dalších letech zužitkovat
a ještě prohlubovat.


!  ! 
Celkem sedmnáct družstev se zapojilo
do druhé ligy žen. Tento lichý počet
byl nejprve rozdělen do dvou skupin,
v nichž se hrálo dvoukolově každý
s každým a kvarteto nejlepších následně
postoupilo do finálové skupiny. Takový
scénář se týkal i prostějovské ekipy.

Tým vedený Pavlem Švécarem zaznamenal aktivní bilanci osmi výher
a šesti porážek, nasázel přes tisíc bodů
a obdržel jich o dvě stovky méně. Za
suverénní a neporaženou Spartou
obsadil třetí místo, na „béčko“ Nymburka chyběl jediný bod. Na druhou
stranu Poděbrady a Žďár za sebou
nechal jen díky lepším vzájemným
zápasům. „Sparta loni vynuceně sestoupila po frašce, kdy střílela vlastní
koše, a suverénně si šla za postupem.
Nám se podařilo dostat do horní
poloviny, podstatný podíl na tom
měla Adéla Neubauerová. Ze studijních důvodů se vzdala nejvyšších
ambicí a velice nám pomohla. Dokázala podržet míč a dávala důležité
body,“ vyzdvihoval Švécar.
Následovala další osmička soubojů
proti těm nejlepším z druhé skupiny. V nich „oděvářky“ dvakrát těsně
podlehly nakonec stříbrné Mladé Boleslavi (o osm a deset bodů), k tomu
ještě tratily i ve Strakonicích (o čtyři
body) a Chomutově (o osmnáct),
naopak domácí odvety s těmito soupeři zvládly a Kralupy zdolaly v obou
případech. Ve výsledku to dalo páté
místo, ale jen bod za Levharticemi
ze severozápadních Čech, dva za
bronzovou pozicí a pět za středočeskou Pastelkou.
„Snažili jsme se posílit a angažovali
bývalé hráčky Valosunu, které před několika roky skončily s hraním a začaly
se věnovat americkému fotbalu. S nimi
bychom měli reálnou šanci na postup,
jenže odehrály jen čtyři zápasy a vrátily
se zpět, na rozhodující bitvy nám už
chyběly,“ smutnil kouč TJ OP. Činily
se tak zejména sestry Alžběta a Magdalena Heroschovy, jejich následná
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ztráta byla markantní. „Jsou to dvojčata, Magda hrála i v reprezentaci. Využily přestávky ve své soutěži a jejich
rychlost, tvrdost, atletičnost byla znát
pod košem. Pak už nechtěly pendlovat
a soustředily se na fotbal, kde získaly
titul,“ vypíchl zkušený trenér.
Uhájit vydobyté pozice je cílem
i v příštím roce, ideálně dosáhnout
na ještě lepší výsledky a zdárně zaútočit na kýžený postup. „Záleží na
doplnění kádru. Ve druhé lize nám
stačí deset holek, na vyšší soutěž už
by to bylo minimálně o dvě více. Reálné možnosti by tu byly, uvažujeme
o návratu některých děvčat,“ naznačil neurčitě Švécar. Pro tuto chvíli se
nicméně smiřuje s dočasnou ztrátou
Terezie Frgalové a Evy Šmerákové,
obě zahajují vysokoškolské studium.
„Společně s Adélou Neubauerovou
a Míšou Krátkou patřily mezi hlavní
opory. Těžko s nimi budu moci počítat na tréninky i zápasy, snad ale zůstane aspoň Adéla. Kádr dále tvořily
hlavně Švécarová, Dufková, Melková, Slivečková, Neherová. Měl jsem
dvanáct hráček, tři se ale velice brzy
zranily a zbylo mi jich deset,“ posteskl
si s tím, že ještě Renata Fialová hostovala do Olomouce.
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Prostějovský oddíl obsadil všechny
kategorie s výjimkou juniorské. I mezi
kadetkami ovšem vyklidil dřívější pozice a z důvodů věku, počtu
hráček i jejich výkonnosti se místo
extraligy či ligy přihlásil jen do nadregionální soutěže. I v ní byl výběr TJ
OP vůbec nejmladší, přesto si díky vydařené sezóně zajistil postup. „Projevily se následky dřívějšího nevěnování se
náboru. Chyběly nám některé ročníky
a holky sbírají zkušenosti, takže vyhrávaly i prohrávaly. Přihlásili jsme se ale
do kvalifikace, vyhráli ji a postoupili do
dorostenecké ligy,“ potěšilo Švécara.
Určující turnaj se v polovině května
uskutečnil přímo na Hané a domácí
basketbalistky nejprve drtivě 87:31
přehrály BBK Brno, poté si výsledkem
50:38 poradily i s Majákem Vyškov,
když celý duel kontrolovaly.
Obdobně úspěšně se vedlo i starším
žákyním. Ty nejprve v nadregionální
severomoravské skupině „E“ obsadily
druhé místo za SBŠ Ostrava „B“, díky
tomuto počinu odehrály zbytek sezóny proti družstvům ze žákovské ligy,
které nepostoupily do extraligy. Poté
se přihlásily do kvalifikace o žákovskou ligu a taktéž v domácím
prostředí slavily úspěch, když zdolaly Vysočinu 53:41, Český Brod
55:33 a Ostravu 53:32. V ročníku
2018/2019 tak odehrají celostátní
soutěž hned od samého začátku
a nemusí o ni bojovat.
Mladší žákyně U14 naskočily do jedné ze šesti ligových skupin, obsadily
v ní třetí místo za Ostravou a Havířovem, což pro ně znamenalo průnik
do východnější části extraligy. V ní
se už mladým zástupkyním tolik nevedlo a s bilancí jedné výhry a třinácti
porážek uzavíraly pořadí na osmém
místě.

Minižákyně U11 až U13 se účastní nadregionálních soutěží sdružujících bývalé
okresy. Nejstarší z nich vyhrály soutěž
střední a severní Moravy, když ze čtyřiceti případů pětatřicetkrát odcházely coby
vítězky, a kvalifikovaly se na mistrovství
republiky. Prostřední měly dokonce
i mezinárodní konfrontaci, když se v jejich skupině objevila taktéž slovenská
Žilina, a celkově se umístily uprostřed
tabulky, nejmladší nakonec přes všechny
komplikace v podobě zranění i menšího
počtu hráček obsadily druhé místo za
bezkonkurenční Olomoucí.
„Není to až tolik o výsledcích, ale
o stmelení družstva a aby si zahrály všechny a nikoho to neodradilo,
ani ty, co se učí trochu pomaleji. Je
tu dokonce pravidlo, že každý může
naskočit jen do dvou čtvrtin, musíte
tak do zápasu poslat minimálně deset
lidí, ideálně čtrnáct nebo patnáct. Je to
dobře, aspoň se zapojí co nejvíce dětí,“
upozornil na mládežnickou specialitu.
Trenér družstva Ondřej Neubauer
s podporou asistenta Pavla Švécara
zároveň pracoval na výchově nových

hráček v přípravce basketbalu. Ta neabsolvuje žádnou pravidelnou soutěž,
ve druhé polovině sezóny již ovšem
některé talenty začaly pravidelně doplňovat družstvo nejmladších minižákyň při soutěžních utkáních, a tak
i získávat cenné herní zkušenosti.
„Trénují dvakrát týdně a učí se základní
herní dovednosti, tedy pohyb a dribling,
cvičení zaměřená na rychlost, obratnost,
individuální rozvoj. A také vytvořit kolektiv, aby si holky na sebe zvykly, vydržely u basketbalu a neutekly. Jezdí s námi
i na tradiční letní soustředění do Loučné
nad Desnou,“ podotkl lodivod.
Poslední květnový víkend se přípravka
zúčastnila tradičního turnaje v Olomouci. V nabité konkurenci šestnácti týmů
z toho byla konečná devátá pozice, třetí
nejlepší v rámci Moravy a Slezska. Nové
hráčky si za pomoci zkušenějších zlepšily
sebedůvěru a mimo jiné nabyly motivaci k dalšímu tréninkovému úsilí. „Naše
řady pravidelně doplňujeme nábory.
Děje se tak intenzivněji poslední tři roky,
vždy na začátku a na konci školního roku
máme ukázkové hodiny basketbalu na
základních školách,“ zmínil Pavel Švécar.
O probíhající sezóně budeme informovat v některém v listopadových
čísel Večerníku.

KONEČNÁ TABULKA FINÁLOVÉ SKUPINY 2. LIGY ŽEN 2017/18:
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8
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1003:903
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771:953
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pina)
5. ve 2. lize (finálová sku

2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013

sk.
10. ve 2. lize (o udržení,

„B“)

6. ve 2. lize (finálová skupina)
13. ve 2. lize (o udržení, sk. „B“)
1. v Oblastním přeboru

2. v Oblastním přeb
oru
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