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Vedoucího
stravovacího
úseku

STRAŽISKO Tohle rodiče pořádně vystrašilo... Deváťák
navštěvující základní školu ve Ptení se před pár dny nevrátil ze
školy domů. Místo toho putoval z autobusu, do něhož mu měli
pomoci spolužáci, přímo do nemocnice. Na vině byla intoxikace
neznámou látkou! Celou záležitostí se nyní zabývá Policie ČR.
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rubriky

rychlý
Veerník
Teplotní rekord
Prostějov (mik) – Mnozí z nás už
letní oblečení definitivně uzavřeli do
skříní, ovšem nejen začátek minulého
týdne nás přesvědčil, že ještě nemusí být tak zle, abychom museli nosit
zimní bundy. Prostějovská hvězdárna
naměřila v pondělí 29. října dokonce
teplotní rekord, kdy ve 20:14 hodin
ukazoval teploměr v Kolářových sadech 19,6 stupně Celsia! Velmi vlahý
večer! Ostatně ani v následujících
dnech nebylo příliš chladno, takže
například i houbaři stále ještě živí svůj
sen o pořádných úlovcích.

Vìrnì èekal na panièku
Prostějov (mik) – Vztah lidí ke zvířatům a zejména ke psům se výrazně
zlepšuje, ovšem když se do toho vloží skleróza, tak to může „haprovat“.
Minulé úterý před polednem spatřil
Večerník před Zlatou bránou sedět
velkého psa přímo před dveřmi obchodního centra. Kříženec vlčáka
nikoho neohrožoval, jen smutně
zíral přes zasklené dveře dovnitř. „Už
tady kňučí asi půl hodiny, ale uvázaný není,“ upozornila Večerník jedna
z prodavaček. Za chvíli se ale ke zvířeti
přiblížila starší žena a pes jí naopak
málem skočil do náruče. „Já ho tady
nechala, ze Zlaté brány jsem ale vyšla
jiným vchodem a na Breta jsem úplně
zapomněla,“ omlouvala se paní. Snad
seniorce chlupáč odpustil...

Polévky o pøestávce
Prostějov (mik) – Minulé úterý byla
zvolena náměstkyní primátora, ale na
její vztah k bezdomovcům to vliv mít
prý nebude. Milada Sokolová bude
i tentokrát v rámci již tradiční charitativní akce rozlévat polévky lidem bez
přístřeší před místním nádražím v Prostějově. „Poprvé se tak stane ve středu
druhého ledna, ale musím se nejdříve
dovolit pana primátora, jestli mě během obědové přestávky z magistrátu
pustí,“ usmívá se předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova.

Polonahá
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VEÈERNÍKU
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Foto: Yveta Soldánová

PROSTĚJOV Tato dáma nemá zřejmě kousek soudnosti! Snímek, který Večerníku poslala pravidelná
čtenářka, hovoří za vše. Byla sobota 13. října, kdy se
na lavičce u rozptylové loučky na Městském hřbitově
v Prostějově objevila velmi spoře oděná žena středního věku. V době vrcholícího babího léta se vyhřívala
na sluníčku. Ale v místech, kde se rozsypává popel
nebožtíků, to působilo hodně morbidně... Můžeme
se však bavit pouze o morálním hříchu. „Z pohledu
trestně právního se nedopustila žádnoho protiprávního jednání,“ napsal k dotazu Večerníku Jan Nagy,
velitel Městské policie Prostějov.

rubriky
Večerníku
CO NÁS POTŠILO...
Kluziště už čeká. Mobilní plocha
pro bruslení vedle muzea již má své
obrysy a zdá se, že vše je připraveno
na slavnostní zahájení celého programu PROSTĚJOVSKÁ ZIMA,
které proběhne již tento pátek
9. listopadu. Zabruslit si všichni můžeme až do 6. ledna příštího roku,
přičemž provozní doba kluziště bude
denně od 9:00 do 21:00 hodin.
CO NÁS UDIVILO…
Drogy na škole? Chlapec ze Stražiska měl při cestě ze školy nastoupit ve Ptení do autobusu pouze za
pomoci spolužáků. Ve své obci
navíc nevystoupil, nalezen byl až
v Konici. Jeho stav byl natolik špatný, že putoval do nemocnice, kde
byl hospitalizován s podezřením
na otravu blíže neurčenou látkou.
Celou věcí se zabývá Policie ČR.
ZACHYTILI JSME

Agentura Kuáci v Prostjov budou platit výpalné
Jeden by řekl, že kuřáci začínají být
nejnenáviděnějším a současně velice
ohroženým druhem živočichů! Jak
Agentura Hóser zjistila, nově složené zastupitelstvo připravuje zbrusu
novou vyhlášku města o potírání
zlozvyku kouření v Prostějově. A komunální politici ve vyhlášce půjdou
ještě mnohem dál než zákonodárci
v protikuřáckém zákoně!
„Já sám hulím jako fabrika, ale všem
okolo při pohledu na mě je šoufl. A já
to beru, protože žmoulat imrvére
žváro v hubě, to je fakt nechutné. Tak-

to musím včil jako primátor na celou
problematiku hledět a udělat něco pro
to, aby kuřáci byli vyhubeni. Já osobně
tedy s kouřením končím, protože vyhuben být nechci,“ řekl s upřímností
v hlase novopečený primátor Prostějova Francimór Kopačka.
Společně s koaličními partnery tak
upletl nový primátor bič na všechny
kuřáky v Prostějově. „Novou vyhláškou bude zakázáno vyhulování před
restauracemi a hospodami. Kdo se má
dívat na ty hloučky chrchlajících, plivajících a smrdících osob závislých na nikotinu? Tací patří někam do rezervace
a ne do města,“ řekl doslova náměstek
primátora Juráš Všechnorozehnal.
A tvrdě proti kuřákům vystupují i další konšelé. „Pokud bude nějaký člověk
přistižen strážníky kdekoliv na veřej-

nosti při kouření, zaplatí takzvané
výpalné. To se bude pohybovat od sta
do pětiset korun za jednu cigaretu.
A když odhodí vajgl na zem, bude to
za tisíc! Věřím tak, že tímto postupem
se brzy zaplní městská pokladna, protože nesvědomitých kuřáků je v Prostějově pořád dost,“ míní bývalá primátorka a nyní náměstkyně pro boj
s kouřením Alena Rašáková.
Jenže tyto tvrdé postupy zakořeněné
v nové vyhlášce města platné od 1.
ledna 2019 mají i své výrazné kritiky.
Pro novou vyhlášku určitě nebude hlasovat první náměstek primátora Jiří
Nikamneposíchal. „Já sám jsem kuřák
a nehodlám na tom nic měnit. Na radnici vždy hledám nějaké klidné místečko, abych si mohl zapálit. A jestli mě
někde ve městě bude buzerovat stráž-

ník kvůli cigáru, tak mu uteču a svedu
to na osobu blízkou,“ nebere si servítky
kuřák Nikamnepospíchal.
Proti této vyhlášce však brojí také
majitelé prostějovských hospod. „To
už k nám nebude chodit nikdo, když
si ani ti poslední štamgasti nebudou
moci zapálit venku před hospodou!
V tom případě budeme chtít po
radnici náhradu za ušlé tržby nebo
konšelé budou chodit povinně k nám
a každý den vypijí deset piv a dvacet
panáků kořalky,“ vyhrožuje jeden
z hospodských Vlastimil Pípa.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Po měsících různých odkladů je
konečně jasno! Už dnes se uzavírá
část Plumlovské ulice v Prostějově,
a to od velkého rondelu od čerpací
stanice OMV po nákupní středisko
Haná. Uzavírka potrvá celkem čtyřiatřicet dní, z toho poslední týden
půjde o uzavírku úplnou.
ZAUJAL NÁS...

JAROSLAV FALTÝNEK

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

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

•• Pondělí ••
Tohle jste ještě nezažili! Žádné globální oteplování neexistuje, to si jen
Chuck Norris přiblížil Slunce, aby mu nebylo chladno... Nikdo ovšem nemůže zpochybnit fakt, že letošní rok je extrémně teplý a suchý. V noci na
první den minulého týdne Prostějov zastihlo oteplení, jaké nikdo z nás v životě asi nezažil. Během zhruba deseti minut se venkovní teplota zvýšila o neuvěřitelných osm stupňů! Tento jev dle odborníků s globálním oteplováním
nesouvisel, jen se to tak nad námi prostě sešlo.
•• Úterý ••
Nový primátor. Primátor je značka piva z Náchoda, nebo též označení starosty statutárního města. Novým prostějovským primátorem se stal František
Jura, který nahradil Alenu Raškovou. Jak bude „chutnat“ prostějovským občanům, se teprve uvidí.
•• Středa ••
Každý den Halloween. Halloween? Ten já mám každé ráno před zrcadlem... Ti
ostatní jej slaví pouze poslední říjnový den, kdy se některé děti i dospělí oblékají do
strašidelných kostýmů. Osobně nic podobného nepotřebuji, své okolí děsím i tak...
•• Čtvrtek ••
Ochrání nás? Když řekneme, že při někom stáli všichni svatí, pak hovoříme
o tom, že měl víc štěstí, než si zaslouží... Svatí jsou nejen ti, kteří jsou za ně oficiálně považováni, ale i ti, „o jejichž svatosti neví kromě Boha nikdo“. Mít na své
straně všechny svaté určitě není od věci. Znáte někoho takového? Pokud ano,
lze vám jen závidět, pokud ne, není od věci si alespoň první listopadový den
připomenout jejich svátek.
•• Pátek ••
Nostalgické Dušičky. Někteří z těch, co žijí, jsou na světě zbytečně. Naopak
mnozí z těch, co zemřeli, by si zasloužili žít... Zatímco setkání s těmi prvním
bývají smutná, na ty druhé můžeme nejen o Dušičkách vzpomínat s radostí
i vděkem, že jsme se s nimi mohli setkat.
•• Sobota ••
Aby se nezkazil. „Mami, můžu si přivést domů na večeři kamaráda?“ „Ano,
ale nezapomeň si ho pak dát do ledničky,“ odpoví maminka malého Draculy.
Zažít pravou Svatbu upírů mohli návštěvníci zámku v Náměšti na Hané.
•• Neděle ••
Těžko na cvičišti... Víte, jak probíhá milování „na dirigenta“? Neustále při
něm přerušujete soulož, vytýkáte partnerce různé nedostatky a před vyvrcholením vše zastavíte a prohlásíte: „Tak, a teď si to vezmeme celé od začátku...“
O tom, že zkoušky početného orchestru nejsou jen legrace, nemůže být pochyb. Výsledek však stojí za to. Přesvědčit se o tom mohli návštěvníci slavnostního koncertu v prostějovském divadle, na kterém vystoupil Dechový orchestr
ZUŠ Vl. Ambrose.

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
íslo

Škoda na havarovaných vozidlech dosáhla výše devadesáti
tisíc korun. Na první pohled
by tento následek úterní dopravní nehody dvou aut na
dálnici z Prostějova do Olomouce neměl mít nic společného s událostí zavánějící kriminalitou. Jenže, ouha...

90 000
Viníkem srážky vozidel byl
podle všeho německý šofér zánovního vozu Mercedes. Policisté při vyšetřování karambolu přišli na skutečnost, že tento
vůz byl před časem ukraden
v Německu a tamní policie po
něm vyhlásila pátrání. Není
tedy divu, že vyšetřovatelé zraněného řidiče i jeho spolujezdce navštívili už v nemocnici
a oba podrobili výslechu.

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.

PATRIK HORVÁT
se narodil 22. ledna 2003 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 22. října 2018.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 14 do
15 let, měří mezi 160 až 165 centimetry,
má hubenou postavu, černé oči a černé
rovné vlasy. Mluví romským jazykem.

Sedm volebních období, tedy plných
osmadvacet let. Tak dlouhou dobu ze
svého života věnoval práci pro prostějovské občany v rámci rady či posléze
zastupitelstva města nynější druhý
muž hnutí ANO 2011 a dříve dlouholetý člen ČSSD. Osmé volební období
však pouze načal, po čtyřech hodinách
od slibu podal svoji rezignaci.
ZASLECHLI JSME…

„PORADIL JSEM
MU TO SÁM...“
Brankář prostějovských Jestřábů
TOMÁŠ ŠTŮRALA poté,
co jej v samostatných nájezdech
hanáckého derby nachytal parťák
ze zlínské kabiny Jakub Ferenc,
který jel na jeho doporučení rychle...
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 17/10 °C
Miriam

Úterý

16/10 °C

Støeda

14/7 °C

Ètvrtek

13/6 °C

Pátek

11/7 °C

Sobota

11/6 °C

Nedìle

11/5 °C

Liběna
Saskie

KVĚTOSLAVA ZBOŘILOVÁ
se narodila 6. listopadu 1961 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 29. října
2018. Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 58 do 60 let, měří mezi 160 až 165
centimetry a má střední postavu. Bližší
údaje nejsou známy.

Bohumín
Bohdan
Evžen
Martin
Zdroj: meteocentrum.cz
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Primátor
zvolen,
„CHCÍPNEŠ! POZNÁŠ,
Faltýnek
rezignoval
kdo je Ladislav Lakatoš!“
ml

vyhrožovat

Olach

advokátc
e

Martin ZAORAL

Ladislav Lakatoš, který je pedsedou obanského sdružení olašských Rom Dunara. Foto: archiv Ve erníku

PROSTĚJOV „Neznám Olacha, který by pracoval,“ vyjádřil se před šesti
lety v rozhovoru pro Večerník Ladislav Lakatoš. On sám šel v tomto směru
příkladem. Dlouhodobě nezaměstnaný romský aktivista žijící ze sociálních
dávek je mimo jiné znám řadou stížností zasílaných na nejrůznější úřady.
Nyní však sám musí čelit žalobě. Měl totiž vyhrožovat obhájkyni svého syna
Patrika Pilara, a to hodně nevybíravým způsobem...

Více
tte na
stran
5

PROSTĚJOV V úterý 30. října
dopoledne se nově zvolení zastupitelé
sešli v obřadní síni prostějovské radnice k ustavující schůzi Zastupitelstva
statutárního města Prostějova. Volil
se nový primátor, ale také náměstci,
nové složení rady města a dva výbory. Vše proběhlo bez překvapení, vedle několika demagogických návrhů
i prohlášení opozičních zastupitelů
tak nejvíce zaujala rezignace na post
zastupitele z úst Jaroslava Faltýnka
(ANO 2011).
Čtyřiatřicet nově zvolených komunálních politiků složilo slavnostní slib do
rukou končící primátorky Prostějova
Aleny Raškové (ČSSD). Ona sama
pak slíbila vykonávat svoji funkci čestně
a ve prospěch občanů svému nástupci
Františku Jurovi (ANO). Právě pro Juru
zvedlo ruku jako pro nového primátora Prostějova šestadvacet z pětatřiceti
přítomných zastupitelů. S podobnými
výsledky proběhla i volba náměstků

Foto: Michal Kadlec

primátora – Jiřího Pospíšila (PéVéčko),
Jiřího Rozehnala (ANO 2011), Milady Sokolové (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějova), Aleny Raškové
(ČSSD) a Jana Krchňavého (PéVéčko).
Do funkcí radních byli pak bez větších
problémů zvoleni Tomáš Blumenstein
(ODS a nezávislé osobnosti města
Prostějova), Zdeněk Fišer (ČSSD),
Marcela Župková, Roman Karšulín
a Miloš Sklenka (všichni ANO 2011).
V dalším průběhu ustavujícího zastupitelstva jsme byli svědky voleb

kontrolního a finančního výboru a diskusí o tom, zda se má rozpočet města
Prostějova pro rok 2019 projednávat
veřejně s občany města. Svého mandátu zastupitele se vzdal poslanec Jaroslav Faltýnek (ANO 2011). V zastupitelské lavici jej nahradí nováček Václav
Burda. „Omlouvám se všem, kteří mi
dali svůj hlas. Ale vzhledem ke svým
funkcím v Parlamentu ČR bych zde
nebyl schopen být přítomen tak často,
jak by bylo potřeba,“ vysvětlil svůj krok
Faltýnek.
(mik)

VÍCE SE DOČTETE NA STRANÁCH 14 AŽ 16

MAGNET NA PRŠVIHY EXKLUZIVNĚ
JAKUBÍKA ZASE ZMLÁTILI. A to hned dvakrát...

PROSTĚJOV Tento človíček opravdu přitahuje pořádné
maléry! Pavel Jakubčík, který po brutálním napadení odsouzeným Romem na ubytovně v Olomoucké ulici ze 13.
května 2015 tak tak přežil a dosud se potýká se zdravotními
následky, se znovu popral! Večerníku se naplno přiznal s tím, že
na začátku července při rvačce ve vinotéce utrpěl zlomeninu
žeber, nedávno mu jiný násilník přerazil nohu! No řekněte,
nemá tento člověk pech?
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník
Michal
KADLEC
Život Pavla Jakubčíka sleduje
Večerník od chvíle jeho napadení na
ubytovně v Olomoucké ulici. Poté,
co ho romský násilník odsouzený za
tento čin na šest a půl roku vězení,
takřka zmrzačil, byl Jakubčík měsíc
v bezvědomí a život mu několika op-

eracemi zachránili lékaři ve Fakultní
nemocnici Olomouc. Do běžného
rytmu se vrátil částečně ochrnutý
až za půl roku, následně jej opustila
přítelkyně a delší dobu přebýval na
ulici nebo v azylovém domě. Vloni
však obdržel od Domovní správy
Prostějov byt v panelovém domě
v Kostelecké ulici. „Život se mi tím
rapidně změnil k lepšímu,“ tvrdil
tehdy Večerníku Pavel Jakubčík.
V bytě žije společně s věrnou fenkou
Tyruškou, ale že by se tím jeho život
zklidnil, to tedy ani náhodou...

„Chodím občas do jedné vinotéky
a začátkem července jsem se tam
nepohodl s bratrem majitelky podniku. Byl drzý, a navíc mě chtěl
okrást. Chytil jsem jej a potahal
po zemi. A jak jsem se pak k němu
otočil zády, strčil do mě a já upadl
nešťastně na hranu stolu. Měl jsem
tři zlomená žebra. Pár dní jsem
zase strávil v nemocnici a bolí to
dodnes,“ prozradil Večerníku Pavel
Jakubčík. Nebyl to však jediný incident, do kterého se opět připletl.
Před třemi týdny se ve stejném podniku dostal do křížku s mužem robustní
postavy. „Přišel jsem do vinotéky i se
psem, a Tyruška uvnitř začala štěkat.
Ten chlap mi začal sprostě nadávat,
prý ať s tím čoklem táhnu do prdele.
Nejdříve jsem ho požádal, aby se choval
slušně a nemluvil sprostě. Ale nadávky
pokračovaly, tak jsme se ´chytili´. On
mi dupl na nohu a zároveň do mě

Pavel Jakubík se nyní bez berlí i invalidního vozíku skoro neobejde, poád by se
ale pral... Aktuáln má po druhém incidentu nohu v sáde. 2x foto: Michal Kadlec

Kluzišt se staví,
do bruslí

strčil. Noha nevydržela, křuplo v ní a já
mám do dneška sádru. Navíc chodím
do nemocnice na injekce, protože stále
bolí jako čert,“ svěřil se Večerníku Pavel
Jakubčík. Co bude dál, nechce ani
předjímat...
Tomuto muži už dlouhodobě
pomáhá současná náměstkyně
prostějovského primátora Milada
Sokolová. „Od té doby, co se pan
Jakubčík vrátil po napadení na
ubytovně v Olomoucké ulici z nemocnice, jsem mu několikrát pořídila
velké nákupy, hodlám ho podporovat i nadále. To, co se mu stalo teď,
mě strašně mrzí, raději to nehodlám
ani komentovat...,“ zareagovala pro
Večerník šéfka Okrašlovacího spolku
města Prostějova.
Oba incidenty jsou podle Pavla
Jakubčíka v šetření policistů a stále
neuzavřené. Policie ČR se do
uzávěrky tohoto vydání nevyjádřila.

MUZEUM
má novou
editelku
zjistili jsme

už v pátek
Soa Provazová mimo jiné psobila
jako revizorka Asociace turistických
informaních center eské republiky, pozdji pešla do sociální oblasti.
Foto: www.aticcr.cz

18110111225

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Už pouhé čtyři dny nás dělí od zahájení provozu mobilního kluziště na náměstí
T. G. Masaryka, které letos napíše svoji čtvrtou sezónu. Jak si každý mohl během uplynulého
týdne všimnout, základy plochy již rostou. První bruslaři si na něm užijí „švandu“ tento pátek
9. listopadu, kdy bude kluziště slavnostně otevřeno. „Aktuálně jsou už položeny základy, během následujících dní bude zapojeno mrazicí zařízení a začne se tvořit ledová plocha,“ prozradil Večerníku Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města Prostějova. Bruslení
bude pro veřejnost zdarma, platit se bude jen za půjčení bruslí. Kluziště vedle muzea bude
v provozu do 6. ledna 2019, dopoledne jej budou využívat školní děti.
(mik)

PROSTĚJOV Po více jak půl roce
má prostějovské muzeum novou
ředitelku. „Rada Olomouckého
kraje na svém zasedání minulé
pondělí 29. října jmenovala do této
funkce Soňu Provazovou,“ potvrdila pro Večerník Eva Knajblová
z Odboru kanceláře hejtmana Olomouckého kraje s tím, že do funkce
byla uvedena ve čtvrtek 1. listopadu. Poslední ředitel Daniel Zádrapa
byl odvolán v březnu tohoto roku.
dokončení na straně 24 >>>
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STÍNY MINULOSTI

Jeden byt v komunitním dom za 3,5 milionu

Rybník u Drahan Důchodci si od ledna
užijí luxusu
napustí
na jae
DRAHANY Po Bidelci, Podhradském rybníku a plumlovské
přehradě došlo v prostějovském
regionu na vybagrování další
vodní nádrže. Tentokrát šlo o Nebeský rybník nacházející se mezi
Drahanami a Nivou. Přestože se
začal opravovat už loni na podzim, vodu byste na jeho dně zatím
hledali marně.
Nebeský rybník u Drahan převzalo od předchozího správce Povodí
Moravy. Státní podnik konstatoval,
že malá nádrž je v zanedbaném stavu a loni na podzim se tam rozběhla rozsáhlá revitalizace. Náklady se
původně odhadovaly na 12 milionů
korun, přičemž nakonec stačila necelá polovina.
„Byla provedena oprava funkčních objektů a odtěžení více než

Napsáno
pred

3. 11. 2008

Malebný Nebeský rybník nacházející se mezi Drahanami a Nivou na snímcích
ped svým vypuštním a nm.
2x foto: Pavel Vysloužil a Martin Zaoral

dvanácti tisíc kubíků sedimentů.
Rybník bude po napuštění sloužit
k zadržování vody při povodních,
stane se útočištěm vodních živočichů a rostlin, bude plnit estetickou
funkci krajinného prvku a také se
v něm budou chovat ryby,“ prozradila Večerníku Jana Kučerová,

tisková mluvčí Povodí Moravy.
Podobně jako svého času v plumlovské přehradě, tak i na dně stále
vypuštěného Nebeského rybníka
aktuálně bují zejména náletová zeleň. Povodí Moravy proti plánuje
rybník napustit příští rok během
jarního tání.
(mls)

PROSTĚJOV Tato stavba se stává jednou z nejkritizovanějších
investic statutárního města Prostějova v poslední době. Komunitní dům v Sušilově ulici se již
sice pomalu dostavuje, přičemž
po výběrovém řízení bude ještě letos vybrán také dodavatel
vnitřního zařízení. Do pětadvaceti bytových jednotek se tak už
začátkem příštího roku začnou
stěhovat senioři, pro které je tato
zbrusu nová nemovitost určena.
A bydlení to pro ně bude skutečně
luxusní.
Jak Večerník již informoval, nové
bydliště najde v Sušilově ulici minimálně padesát prostějovských seniorů, protože se počítá s ubytováním
manželských dvojic. Pod terčem
kritiky se ale stala cena, na níž v přepočtu vyšla jedna bytová jednotka
v tomto komunitním domě. „Celá
výstavba stála přes osmdesát milionů korun, takže jeden byt vyjde na
bezmála tři a půl milionu korun. Za
takové peníze si pořídíte dvojpokojový byt v centru Prahy,“ láteřila letos na jaře opozice v prostějovském
zastupitelstvu. A v tomto případě
měla pravdu. „Na poslední chvíli
jsme se dozvěděli, že stát nám na
tuto stavbu nepřidělil žádné dotace.
Podle našeho názoru odpovídá cena

Komunitní dm v Sušilov ulici už získává svoji konenou podobu, od ledna se
do nj zanou sthovat první senioi.
Foto: Michal Kadlec

stavby současným požadavkům na
bydlení jedenadvacátého století, navíc součástí domu budou i podzemní garáže, společenské místnosti,
místnosti pro pečovatele a upraveno
bude i celé okolí,“ vysvětluje Zdeněk
Fišer (ČSSD), dnes již bývalý první
náměstek primátorky Prostějova.
Je tedy patrné, že i když je komunitní dům určen pro seniory,
bydlení ve dvoupokojových bytech nebude zrovna levné. „Částka
odpovídá dvojnásobku nájemného
v domech s pečovatelskou službou
v Hacarově ulici a ulici Polišenského, kde nyní činí 56,40 za metr čtve-

reční. Vzhledem k tomu, že v bytech
v Sušilově ulici budou na rozdíl od
stávajících domů s pečovatelskou
službou bydlet minimálně dvě osoby, je tato výše nájemného logicky
odůvodnitelná. Cena nájemného
by neměla překročit 5 175 korun
za měsíc. Co se týče dalších částek,
vzhledem k rekuperaci vzduchu budou náklady na vytápění minimální.
Nájemné za garážové stání bude
stejné jako v ostatních domech, tedy
šest set korun měsíčně,“ prozradila
Jana Halvadžievová (ČSSD), v uplynulém volebním období předsedkyně bytové komise města.
(mik)

Pozemky jsou na prodej, vetn kulturáku!
Pokud schválí zastupitelstvo
rozhodnutí konšelů o vyhlášení
záměru pronájmu a následného
prodeje pozemků mezi tržnicí
a Wolkerovou ulicí, může naplno
začít soutěž mezi investory o to,
kdo získá lukrativní pozemky
v centru Prostějova. A jak se Večerník dozvěděl, na prodej je i budova
Společenského domu, kterou před
časem radnice koupila do svého
vlastnictví!
„Více než dva roky jsme pracovali
na tom, abychom vymysleli, jakými pravidly svázat prodej těchto
lukrativních pozemků. Tato pravidla byla během dlouhých měsíců

projednána s jednotlivými politickými kluby v zastupitelstvu města
a zastupitelé nevznesli ani jeden
požadavek na doplnění, upřesnění
nebo zkvalitnění tohoto materiálu.
Z tohoto důvodu jsem přesvědčen,
že zastupitelstvo všechny zadávací
podmínky záměru prodeje schválí,“
sdělil Vlastimil Uchytil, místostarosta Prostějova.
Lokalita mezi tržnicí a Wolkerovou
ulicí je určena k vybudování obchodního a společenského centra.
Od příštího týdne by tedy už naplno
měla začít soutěž a na adresu radnice
by mohly docházet první nabídky
k odkupu. „Uvidíme, kolik zájemců

se vzhledem k současné finanční kri- Pro tento případ nejprve investoro- pak se dotyčný investor teprve stane
zi objeví a jaké budou mít plány. Do vi nabízíme smlouvu o pronájmu. vlastníkem,“ vysvětlil prostějovský
této doby registrujeme tři investory, A jakmile se celý objekt zkolauduje, místostarosta Vlastimil Uchytil.
kteří už dříve projevili určitý zájem.
Cena za pozemky včetně Společenského domu se bude pohybovat
podle znaleckého posudku, předběžně počítáme s částkou mezi 40 až 50 Ach, tak toto je dodnes nejbolavější případ města! Následnou veřejnou
miliony korun,“ uvedl dále Vlastimil soutěž tehdy před deseti lety vyhrála společnost Manthellan. Přes všechny
sliby a ujištění, že na pozemcích okolo Špalíčku vybuduje luxusní obchodUchytil.
ní centrum s názvem Galerie Prostějov, do dnešního dne není kopnuto do
Než ale město nemovitosti v centru země. A nejen to. Podepsanou smlouvu mezi magistrátem a Manthellaprodá, nejdříve je zájemci pronajme. nem už třetím rokem řeší soudy a mnozí zastupitelé chtějí z jakýchkoliv
„Chceme se totiž pojistit, že pokud dohod s developerem vycouvat. Obchodní společnost však trvá na svém,
někdo koupí tyto lukrativní pozemky že bude stavět. V posledních týdnech dokonce rozjela kampaň na podporu
v centru Prostějova a získá i staveb- tohoto projektu a dokonce hrozí žalobou , v níž nemá chybět odstupné ve
ní povolení, tak že postaví zmíněné výši půl miliardy korun za znemožnění podnikatelského záměru. Jak to(mik)
obchodní a společenské centrum. hle všechno dopadne? Rozuzlení už by bylo záhodno...

AKTUÁLNÍ KOMENTÁ VEERNÍKU

jak šel čas Prostějovem ...

15021020132

Žitná ulice

Býval tam mlýn. Ulice byla pojmenovaná teprve 29. íjna 1985 podle druhu obilí, které se pstovalo
v okolí. Jedná se o spojnici mezi echovicemi a Domamyslicemi. Severní ást ulice je pevážn
zaplnna domovní zástavbou, v poslední dob se domy staví také na jižní stran. Pi severovýchodní
ásti leží prmyslový areál bývalého mlýna, na západním ústí ulice v Domamyslicích stojí naproti sob
prodejna potravin a pekaství mAm.
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

18111011224

Příště: Anenská ulice

www.

vecernikpv.cz

s mstskou policií

Uvězněni na hřbitově!

Ilustra ní foto: internet

Uplynulou středu 31. října pozdě
večer se na linku 156 obrátil muž
a požádal o pomoc, jelikož byl s přítelkyní uzamčen na městském hřbitově v Brněnské ulici. Uvedl, že třiačtyřicetiletá žena plot přelezla, ale
on si na to netroufl. Na místo byla
vyslána hlídka s klíči. Dvaačtyřicetiletý muž byl z nechtěného vězení
vysvobozen.

Objednal si a usnul
Minulé pondělí 29. října v dopoledních hodinách vyjížděli strážníci na
oznámení do občerstvení v centru
města, kde se dle personálu nachází pravděpodobně opilý muž, který
si objednal jídlo a usnul. Dotyčný
byl při vědomí, ale nereagoval na
žádné podněty. Strážníci si na místo
vyžádali příjezd lékaře k posouzení
zdravotního stavu dvaačtyřicetiletého muže. Lékař rozhodl o odvozu bezdomovce do nemocnice na
vyšetření.

Pomáhali „padlým“
V nočních hodinách minulého úterý 30. října se na linku 156 obrátila
žena s prosbou o pomoc. Uvedla, že
její matka upadla v bytě na podlahu
a ona ji sama nedokáže zvednout.
Vyslaní strážníci ženu uložili zpět
do postele. Pád ženy se naštěstí
obešel bez zranění. O několik hodin později vyjížděli strážníci k obdobnému případu. Tentokrát se
jednalo o asistenci hasičům při otevření bytu. Uvnitř se nacházela jeho
osmaosmdesátiletá majitelka. Ta
upadla na zem a při pádu se zranila.
Přítomný lékař rozhodl o převozu
seniorky do nemocnice na ošetření.

Opilý a bez technické
Uplynulý čtvrtek 1. listopadu hodinu před půlnocí bylo na lince 156
přijato oznámení o řidiči, který jezdí ve vozidle bez platné STK a je
v podnapilém stavu. Do uvedené
lokality byla vyslána hlídka, zanedlouho se strážníkům podařilo zmíněné vozidlo zastavit. Při zákroku
bylo využito výstražného zařízení
s modrým světlem. Kontrolou bylo
zjištěno, že vozidlo má dva měsíce prošlou technickou prohlídku.
Řidič byl vyzván k předložení dokladů potřebných k řízení vozidla
a k provedení orientační dechové
zkoušky. Třicetiletý muž výzvy uposlechl. Přístroj naměřil 0,3 promile
alkoholu v dechu. Na místo byla
přivolána Policie ČR, která si celý
případ převzala k dalšímu šetření.

Záchvat cukrovkáře
Minulé pondělí 29. října před
patnáctou hodinou zaznamenali strážníci v okrajové části města
kolabujícího muže. Hlídka ihned
přivolala zdravotnickou pomoc
a čtyřiasedmdesátiletý muž byl s diabetickým záchvatem převezen do
nemocnice.
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ZLODĚJSKÁ FRAŠKA U POKLADNY ERNÁ
KRONIKA
V SUPERMARKETU
Místo těhotenství kradené
zboží pod mikinou!

Okraden na diskotéce

V nočních hodinách ze soboty
27. na neděli 28. října přišel pětadvacetiletý muž o peněženku
na diskotéce. Kapsář využil nepozornosti mladíka a ze zadní
kapsy kalhot mu odcizil peněženku, ve které měl občanský
a řidičský průkaz, platební kartu
a finanční hotovost ve výši 4 000
korun. Pachateli hrozí za přečiny krádeže a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku až dvouletý pobyt za mřížemi.

PROSTĚJOV Těhotná už možná někdy byla, ale rozhodně
tomu tak nebylo v době krádeže. Nevydařenou divadelní taškařici sehrála dvojice zřejmě předem domluvených
zlodějíčků v prostějovském supermarketu. Muž o mladé ženě
u pokladny tvrdil, že je těhotná. Jenže to byla lež! Požehnaný
stav měla být jen výmluva, pod mikinou totiž měla nakradené
zboží, se kterým chtěla projít přes pokladnu bez placení...

MICHAL KADLEC
Strážníci Městské policie Prostějov
řešili ve středu 31. října skutečně velmi kuriózní případ. „V odpoledních
hodinách byla hlídka vyslána do supermarketu ve Vrahovické ulici, kde
došlo k drobné krádeži. Po příjezdu
strážníci zkontaktovali pracovnici obchodu. Při zjišťování skutečného stavu
věci vyšlo najevo, že přestupku proti
majetku se dopustila dvaadvacetiletá

žena. Ta si za mikinu vložila zboží, se
kterým prošla přes pokladní zónu bez
zaplacení,“ uvedla Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Jenže zkušená pokladní okamžitě
poznala, že něco není v pořádku.
„Když byla mladá zlodějka u pokladny,
tak k ní přistoupil muž a začal ji objímat a nahlas vykřikoval, že je těhotná.
Takové jednání bylo prodavačce podivné, proto se zaměřila na její břicho.
Po zaplacení, kdy žena uhradila pouze

Thotná žena vypadá urit úpln jinak, dvaadvacetiletá žena v supermarketu
mla místo bicha nacpanou mikinu kradeným zbožím. Ilustra ní foto: internet

pečivo, ji pokladní požádala o rozepnutí mikiny. Tomu dotyčná vyhověla.
Pod oděvem se nacházelo nakradené
zboží v hodnotě 434 korun. Předtím,
než žena mikinu rozepla, její přítel
z místa nepozorovaně odešel,“ popsala
dále kuriozitu Greplová.
Strážníkům se mladá dáma ke své-

mu počínání přiznala. „Zboží bylo
nepoškozeno a vráceno do prodeje.
Přestupkové jednání dvaadvacetileté ženy bylo předáno k dořešení
příslušnému správnímu orgánu.
O tom byli hlídkou všichni poučeni,“
uzavřela tisková mluvčí prostějovských
strážníků.

Ilustra ní foto: internet

Dvě kola vzal naráz
Z neděle 28. na pondělí 29. října
vnikl neznámý pachatel na pozemek bytového domu v ulici Šafaříkova. Na jedné z kůlen vypáčil
kovovou petlici s visacím zámkem, kterou taktéž odcizil, stejně
jako dva uvnitř nalezené bicykly.
Majitelům kol způsobil svým
jednáním celkovou škodu něco
málo přes 12 000 korun. Případ
policisté šetří pro trestný čin krádeže a porušování domovní svobody s dvouletou trestní sazbou.

Dlouhodob nezamstnaný cikán

byl obžalován ped soudem
➢

Ladislav Lakatoš při policejním výslechu To mu mají potvrdit i členové jeho rodiny, proběhlo první hlavní líčení. Rozsudek však nepadl, pokračovat se
připustil, že advokátce skutečně telefonoval, kteřímělibýtsvědky celéhohovoru.
PROSTĚJOV Ladislav Lakatoš byl nicméněpopřel,žebyjíjakkolivvyhrožoval. V celé věci už na konci října bude v úterý 4. prosince.
(mls)
obžalován z toho, že na konci října
loňského roku z bytu v Rozhonově
ulici telefonoval obhájkyni svého
syna Patrika Pilara a vyhrožoval jí
společenskou, profesní i fyzickou
likvidací. Vyčítal jí přitom, že pro
jeho syna nic nedělá...
Konkrétně měl přitom uvést:
„Teprve teď zažiješ peklo, chcípneš,
máš se na co těšit – to nerozchodíš,
budeš se chytat za hlavu, Sašo
nějaká, to ti garantuji, poznáš, kdo
je Ladislav Lakatoš!“ Přitom měl
zdůraznit, že „to nejsou žádné plané
výhrůžky, ale že to vše myslí vážně.“
Advokátka následně dostala strach
a sama se zastupování Patrika Pilara
vzdala.
Dle státního zástupce Ivo Černíka
měl tímto Lakatoš spáchat trestný
čin nebezpečného vyhrožování.
Obžaloba vychází zejména ze
svědectví poškozené, což potvrzuje i její manžel, kterému se
poškozená bezprostředně po činu
svěřila.

ze strany 3

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

PODNIKÁNÍ
RODINY
HALIMI
PŘED
SENÁTEM
Provozoval cukrárny v Olomouci a Hranicích Samir Halimi neplatil daně
PROSTĚJOV Pád až na úplné dno zažívá rodina Halimi, která v roce 2005 v Prostějově otevřela cukrárnu AIDA. Zákusky
i zmrzlina poblíž náměstí E. Husserla se mezi místními těšily
solidní oblibě. Před čtyřmi roky pak její členové založili také
cukrárny na Horním náměstí v Olomouci a v Hranicích na
Moravě. Po jejich podnikání však nyní zůstávají pouze dluhy
a exekuce. Prostějovany může těšit alespoň skutečnost, že do
oblíbeného místa mohou znovu chodit na zákusky.
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

18050570474

krimi

Samir Halimi, je synem jednoho
z majitelů prostějovské cukrárny
AIDA. Uplynulé úterý čelil u prostějovského soudu obžaloby, dle které
coby provozovatel cukráren v Olomouci a Hranicích na Moravě nevedl
účetnictví a navzdory opakovaným
výzvám nepodal daňové přiznání. Finanční úřad ČR mu následně zpětně
vyměřil DPH ve výši 724 tisíc korun.

Rodiče Samira Halimi jsou Turci,
kteří do České republiky přišli z Makedonie. On sám jako svůj čistý měsíční příjem uvedl třicet tisíc korun.
„Doznávám se v plném rozsahu, že
jsem řádně nevedl účetnictví. Svého jednání lituji. Tak vysoký obrat,
jaký Finanční úřad použil při stanovení DPH, však moje cukrárny
neměly. Státu na daních dlužím
výrazně nižší částku. Zbytek daně
byl doplacen,“ přečetl Samir Halimi
u soudu předem připravené vyjádření s tím, že další výpověď odmítá.
Jeho obhájkyně pak zdůraznila, že
vyměřená daň byla stanovena na
základě právní fikce - konkrétně

srovnání s jinými podniky. Tuto daň
dle jejich slov však nelze ztotožňovat
s výší škody v rámci trestního řízení.
Rovněž rozporovala to, že by cukrárna v Olomouci fungovala již od dubna 2014. Ve skutečnosti prý otevřela
až o dva měsíce později.
Vzhledem ke způsobu vedení obhajoby se přímo nabízela otázka,
nakolik byl šestadvacetiletý Samir
Halimi zodpovědný za celé podnikání a nakolik tento mladík svým
jménem pouze kryl záměry svého
otce a strýce, kteří se už v té době
potýkali s dluhy. Co je však nesporné, je fakt, že obžalovaný už jeden
záznam v rejstříku trestů má. Nedávno byl pravomocně odsouzen za
to, že vymámil ze starší paní klíče od
jejího bytu v domě s pečovatelskou
službou v Polišenského ulici. Učinil
tak v době, kdy byla rodinná známá
dlouhodobě hospitalizovaná v nemocnici. Když se pak vrátila domů,
zjistila, že seniorce v bytě chybí
bezmála tři sta tisíc korun. Halimi

Šestadvacetiletý Samir Halimi uvedl,
že vydlává zhruba ticet tisíc istého
msín. Navzdory tomu obral starou paní o bezmála ti sta tisíc korun.
Foto: Martin Zaoral

se tehdy hájil tím, že si uvedenou
částku pouze vypůjčil, peníze však
ani po důrazných urgencích nevrátil.
Navzdory tomu s tímto pravomocným rozsudkem a podmíněným
trestem nesouhlasil a podal si proti
němu dovolání k Nejvyššímu soudu.
V případě trestného činu zkreslování informací o stavu hospodaření rozsudek dosud nepadl. Hlavní
líčení bylo odročeno na prosinec
letošního roku.

Škodná v domě
Neznámý pachatel se pravděpodobně v nočních hodinách z úterý
30. na středu 31. října dostal násilím do neobydleného rodinného
domu v Prostějově. Nejprve musel překonat oplocení a vytlačit
vrata. Snažil se dostat páčením
i do kůlny, ale poškodil pouze dveře, aniž by se dostal dovnitř. Na
pozemku ustřihl dva elektrické
přívodové kabely vedoucí ke dvěma venkovním svítilnám a jeden
z nich odcizil. Do domu se dostal
za pomoci nářadí, uvnitř našel
jízdní kolo, které si přivlastnil.
Majiteli nemovitosti způsobil škodu necelých 5 000 korun.

Zákaz mu nic neříká

151204111262

168

hodin
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Těžkou hlavu ze zákazu řízení
motorových vozidel, o kterém
rozhodl Okresní soud v Prostějově, si nedělal devětadvacetiletý
muž, který sedl za volant vozidla
Renault Espace a jel po ulici Kostelecká v Prostějově. Tam byl ve
středu 31. října večer zastaven
policejní hlídkou, která kontrolou zjistila, že podezřelý oprávnění pozbyl až do ledna roku
2021. Nyní se bude zodpovídat
z trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání
s tříletou trestní sazbou odnětí
svobody. Případ řeší policisté ve
zkráceném přípravném řízení
a muži hrozí až tři roky vězení.

Vybral si jen hodiny
V přesně nezjištěné době od středy 31. října do pátku 2. listopadu
se vloupal neznámý pachatel do
neobydleného rodinného domu
v Prostějově. Do jeho obytné
části pachatel násilím vnikl přes
garáž a suterén, celý dům prohledal a nakonec odcizil pouze staré
nástěnné hodiny. Majitelka způsobenou škodu odhadla na asi
7 000 korun. Ve věci byly zahájeny
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu
krádeže a trestného činu poškození cizí věci, za které lze dle trestního zákoníku uložit mimo jiné trest
odnětí svobody až na dva roky.

milujeme vecerník
k


Jaroslav POLCR
29. 10. 2018 51 cm 3,35 kg
Štarnov

Michal MIKŠÍČEK
30. 10. 2018 54 cm 3,80 kg
Kralice na Hané

zašleme jako poděkování dáU TOHO
rek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vašii
budoucnost!

První spor s opozicí, která
chtěla tajnou
miminka@vecernikpv.cz.
volbu primátora
Nádavkem pak všem rodičům

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
P
Po
ndělí 5. listo
listopadu 2018
www.vecernikpv.cz
www.vec

tisková mluvčí společnosti Agel, která
prostějovskou nemocnici provozuje.
Zjistit příčiny úmrtí teprve měsíčního kojence se tedy Večerníku z oficiálních zdrojů
nepodařilo. Něco se však přece jen proslýchá... Dle nepotvrzených informací
z nemocničního prostředí se v tomto
konkrétním případě mělo jednat
o předčasně narozeného chlapce. Jako
příčina smrti měl být údajně stanoven
syndrom náhlého úmrtí kojenců, který
v České republice postihuje kolem
pětadvaceti dětí ročně.

Konkrétní důvod však bývá v těchto
případech nejasný, jsou ozřejměny
pouze rizikové faktory. Mezi takové patří
například předčasný porod či nekontrolované zadržování dechu u kojenců. Jako
možnou prevenci doporučují některé studie užívání dudlíku.
Kromě příčin tohoto úmrtí Večerník také
zajímalo, jak často k podobným případům
dochází a zda se jim dá nějak předcházet?
Na tyto dotazy nám však tiskový mluvčí
Fakultní nemocnice Olomouc vůbec
neodpověděl.

Fotografie pedasn zemelého kojence upoutala pozornost ady lidí z Prostjova.
Ilustra ní foto: wikipedia.org

EXKLUZIVNĚ

EX

Pro

tvořivé aktivity a spousta dalšího,“ popisují
pořadatelé akce z Ekocentra Iris. Besedy se
zúčastní také vedoucí Stanice pro handicapované živočichy v Němčicích nad Hanou.
Vstupné, které můžete zaplatit dvacetikorunou nebo kočičí masovou konzervou, bude
věnováno na podporu ježků ve stanici. Pokud se akce nemůžete z jakýchkoliv důvodů
zúčastnit, ale rádi byste i tak na ježky přispěli, můžete nadílku přinést do Ekocentra Iris,
a to každé úterý a čtvrtek v době od 13:00 do
16:00 hodin až do 14. prosince. Jeho pracovníci následně dary předají do stanice.
Další akcí, kterou Ekocentrum Iris bude pořádat, je vycházka do Lázní Skalka, která je naplánovaná na sobotu 10. listopadu mezi 9:45
a 15:00 hodinou. Šestikilometrová vycházka
povede z Pivína do Lázní Skalka a Čelčic, ranní sraz je na hlavním nádraží v Prostějově a návrat naplánován vlakem z Čelčic.
(tem)

OBJEDNÁVEJTE NA 608 960 042, PREDPLATNE@VECERNIKPV.CZ

CHCETE MÍT PROSTJOVSKÝ VEERNÍK ZA STEJNOU CENU?

PEDPLATNÉ LEVNJI!

PROSTĚJOV Ekocentrum Iris letos opět
připravilo besedu nazvanou Uspávání ježků, na níž se dozvíte něco o jejich životě
a zimním spánku. A nejen to. Na vlastní oči
uvidíte také živé ježky, které budete moci
třeba nakrmit, nebo zvážit. Akce se bude
konat na Kovárně Ekocentra, kterou najdete na Husově náměstí v Prostějově. Vše
proběhne tento pátek 9. listopadu od 16:00
do 17:30 hodin.
Ekocentrum Iris – Český svaz ochránců přírody si pro vás i tento rok připravilo benefiční
akci věnovanou ježkům s názvem Uspávání
ježků. Jde o besedu o těchto bodlinatých zvířátkách, jejich životě a zimním spánku. „Povídání bude doplněno ukázkou živých ježků
– dozvíte se, jak ježek dělá klubíčko, kolik má
bodlinek, jestli má ocásek a jaký má zrak. Pro
děti budou navíc připraveny hravé ježčí aktivity – krmení ježka, vážení ježků, ježčí kalendář,

Uspávání ježk v Prostjov

jsou především kaštany, bukvice, sušené pečivo, mrkev, jablíčka, zrní a další laskominy
pro zvířátka. Na konci cesty budou rodiče
s dětmi čekat pohádka, zpívání a hlavně pan
myslivec, který si všechno přinesené krmení
odveze do lesa. „V případě deště se akce nekoná, krmení je ale možné v daný čas přinést
k MC Cipísek,“ upozorňuje Skládalová.
Bližší informace najdete na
www.mcprostejov.cz
a www.facebook.com/cipisekprostejov.
(red)

je originální kíženec stedn velkého vzrstu ve vku zhruba jeden až dva roky. Je povahov odrostlé štátko, které
se musí ješt všemu uit. Když si získáte jeho dvru, je
to nekonený mazel. S fenkou se bez problému snese,, na
vodítku chodí pkn, netahá.

ATREY

BEN

je milouký kíženec labradora ve vku ty až šest let. Je to
velký pohodá s vyrovnanou a umazlenou povahou, vysmáté
sluníko, které by chtlo pánekovi dlat radost a spolenost.
Vhodný k domeku se zahrádkou. S fenkou se bez problému
snese. Na vodítku chodí pkn. Vhodný k dtem.

FATIMA

je krásný pedstavitel belgického ováka velkého vzrstu ve
vku zhruba osmi rok. Má úžasnou a vyrovnanou povahu,
kterou si získá každého. Zvládá základní poslušnost. Šastná
bude v domeku se zahrádkou. Se psem se bez problému
snese, na vodítku chodí pkn, netahá. Vhodná k dtem.

MAREEK

je kouzelný kíženec stedního vzrstu ve vku ti až tyi roky.
K lidem je zpoátku nedvivý, ale jakmile získá dvru, je to
mazel a pan hraika, který miluje petahování a aportování.
Vhodný k domeku se zahrádkou, ale uvítá i domácí prostete
dí. Na vodítku chodí pkn, netahá.

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.

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍKY!

Večerníku se podařilo zjistit, že zhruba
měsíční chlapec rodičů z Prostějova zemřel
ve středu 17. října ve Fakultní nemocnici
Olomouc. „K příčinám pozdějšího úmrtí
došlo ještě před přijetím dítěte do péče
naší nemocnice,“ zareagoval na naše dotazy tiskový mluvčí FN Olomouc Adam
Fritscher, který nám doporučil, abychom
se obrátili na dětské oddělení nemocnice
v Prostějově. Ta se však k celému případu
s odkazem na pozůstalé vyjádřit odmítla.
„Úmrtí dítěte je vždy nesmírně tragickou
událostí. S ohledem na citlivost tohoto
tématu, rodiče i další pozůstalé proto
nechceme tuto událost nikterak blíže komentovat,“ omlouvala se Lucie Drahošová,

Martin ZAORAL

OLOMOUC, PROSTĚJOV Ve vitríně jedné z prostějovských pohřebních služeb se objevilo parte se
snímkem malého
kojence.
Pohled
jak dopadla
volba
námìstkù primátora
na něj vyvolal v řadě lidí celkem
pochopitelnou otázku, co bylo příčinou jeho úmrtí, co se vlastně stalo? S tímto dotazem se na Večerník
opakovaně obrátili i stálí čtenáři.
Pokusili jsme se tedy najít odpověď, úspěšní jsme ovšem byli jen
částečně...

„Zeptejte se v Prostějově...,“
odbyl Večerník
tiskový mluvčí „fakultky“

PROSTĚJOV Mateřské centrum Cipísek pořádá zítra, tj. v úterý 6. listopadu,
v podvečer 17. ročník lampionové cesty
za panem myslivcem „Bude zima, bude
mráz“. Sraz účastníků bude v 17:00 hodin
před budovou centra na Sídlišti Svobody
(naproti aquaparku). „Akce je určena
nejen našim pravidelným návštěvníkům,
ale i široké veřejnosti,“ vzkazuje Markéta
Skládalová z MC Cipísek.
Lampiony a krmení pro lesní zvěř na zimu
si mají všichni donést s sebou, doporučeny

ZIMA, BUDE MRÁZ aneb
V olomoucké nemocnici BUDE
lampionová cesta za panem myslivcem
ZEMELO MIMINKO! ?

Sára ZNOJILOVÁ
29. 10. 2018 49 cm 4,70 kg
Slatinky

Vítejte na svìtì

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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nikdo, hlasování se zdrželo osm členů
zastupitelstva a nehlasoval jeden,“ ohlásila výsledek Alena Rašková (ČSSD),
aby hned poté pustila do primátorského
křesla svého nástupce. „Přeji vám, pane
primátore, aby během následujícího
volebního období byla atmosféra
v zastupitelstvu mnohem příznivější
a naprosto pohodová,“ dodala dnes již
bývalá první žena Prostějova.
„Upřímně bych chtěl poděkovat všem,
kteří mě při volbě primátora podpořili,
moc si toho vážím. A ti, kteří mi hlas
nedali, mě naopak nabíjí novou energií,
abych jim v průběhu čtyř let dokázal, že
si jejich důvěru zasloužím. A co se týká
nové radniční koalice, věřím, že se nám
povedlo sestavit takový tým, který nám
pomůže udělat z města Prostějova dobré místo k životu pro všechny generace.
Za sebe říkám, a věřím, že i za své kolegy, že každý občan usilující o lepší život
v našem městě bude mít na radnici dveře
otevřené. To samozřejmě platí rovněž
o všech zastupitelích. Každou upřímně
vyslovenou myšlenku si vyslechneme
a každý hlas budeme brát vážně. Jsem
přesvědčen, že v zásadních věcech

Střední škole designu a módy. Stalo se,
obraz je hotový a v tuto chvíli uzamknutý v depozitáři. Viset budu během několika málo dní, zřejmě ve středu nebo
ve čtvrtek,“ pochlubila se exprimátorka
Rašková.
Nemusíme snad ani zdůrazňovat, že
Večerník u toho bude. Vždyť kdo by
nechtěl být přímo u toho, když se věší
primátorka?

PROSTĚJOV Mělo se jednat výhradně o slavnostní zastupitelstvo,
opozice však v úterý prosadila bod
programu, o kterém se původně vůbec jednat nemělo. Šestice zastupitelů z hnutí Na rovinu! předložila návrh
na veřejné projednávání rozpočtu
města na rok 2019. Aleš Matyášek,
Petr Kapounek a spol. požadovali,
aby se jednotlivé položky nově vytvářeného finančního plánu města pro
příští rok projednávaly za přítomnosti občanů. As si neuvědomili, že
Na začátku úterního zastupitelstva se
nejdříve delší dobu hodně diskutovalo,
zda tento podle drtivé většiny přítomných naprosto zbytečný požadavek části
opozice zařadit do programu jednání.
Nakonec k tomu došlo. „Požadujeme,
aby projednání rozpočtu zastupiteli

města Prostějova bylo veřejné, a to včetně případného semináře k rozpočtu
či jiného setkání zastupitelstva s cílem
projednat či předjednat podobu rozpočtu města na rok 2019. Jelikož se jedná
o veřejný rozpočet, který řeší nakládaní
s veřejnými prostředky, tak neexistuje
důvod, proč by měl být projednáván
utajeně na neveřejném semináři jako
dosud,“ přednesl návrh hnutí Na rovinu!
zastupitel Petr Kapounek.
Již dříve před zasedáním však končící
primátorka Alena Rašková (ČSSD)
společně se svým nástupcem Františkem Jurou (ANO 2011) deklarovala, že projednávání rozpočtu a jeho
schválení bude věnováno zvláštní
mimořádné zastupitelstvo, které se
uskuteční na začátku prosince. Tento
postoj uvítala drtivá většina nově slo-

ženého zastupitelstva, hnutí Na rovinu! to však bylo málo.
„Byli jste do prostějovského zastupitelstva zvoleni svými voliči, kteří
vám dali důvěru právě za ně projednávat všechny záležitosti týkající se
rozvoje města. A s těmito voliči jsme
všichni v kontaktu, známe tedy jejich přání a požadavky. Mimořádné
zastupitelstvo, které se bude zabývat
výhradně rozpočtem, bude ostatně
veřejné a bude přenášen i přímý přenos na internetu. Jsem přesvědčen, že
veřejnost tak bude zřetelně a detailně
informována o tom, jak se skládá rozpočet města pro příští rok,“ pronesl
směrem k opozičnímu hnutí primátor František Jura.
Po tomto vyjádření se strhla doslova mela, při níž část opozice vytýkala

na mimoŐádném zasedání

historické členy vedení města. Rám vedle předchůdce Miroslava Pišťáka je zatím prázdný, ovšem...
„Já už jsem namalovaná,“ prozradila
Večerníku s úsměvem Alena Rašková.
„Jsem historicky první ženou Prostějova ve funkci starosty či primátora, takže
jsem trvala i na tom, aby mě malovala
žena. Požádala jsem tedy profesorku
Adélu Janskou, která vyučuje malbu na

nově vytvořené koalici, že se bojí veřejnosti. Rázná odpověď přišla od radního
Tomáš Blumensteina (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějova). „Z celé diskuse mám pocit, jako by se jednotliví zastupitelé navzájem vůbec neposlouchali! Pak
by tady vůbec nemohly zaznít věty, jako
že se někdo bojí veřejnosti. Pan primátor
zde jasně řekl, že rozpočtu bude věnováno
zvláštní zastupitelstvo a v tomto kontextu
mi návrh hnutí Na rovinu! připadá nadbytečný. Předkladatelé tohoto návrhu by měli
přemýšlet o jeho stažení,“ uvedl. „Několikrát ročně se osobně setkáváme s občany

lokalitách Prostějova
Prostějova. JJsme
s nimi tedy v neustálém kontaktu a jejich
požadavky pravidelně zahrnujeme do rozpočtů. Navíc se projednávají četné návrhy
osadních výborů a jejich požadavky. Proto
mě uráží poznámky třeba pana zastupitele
Lyska, že máme z občanů panickou hrůzu,“ přidal nově zvolený první náměstek
primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Členové hnutí Na rovinu! však nedali
jinak a tak se o jejich návrhu hlasovalo.
A výsledek? Pro veřejné projednávání
rozpočtu se vyjádřilo pouhých patnáct
zastupitelů, ostatní buď byli proti, nebo
se zdrželi...

šlela,
ase vymý
Opozice z exhibovat...
íce
jak ještì v
města, a to v různ
různých

Místo vedle posledního „pov÷šeného“ primátora Miroslava Pišċáka je v obąadní síni
prost÷jovské radnice zatím volné. Už ale jen pár dní, obraz Aleny Raškové by se m÷l
pov÷sit již tento týden!
Foto: Michal Kadlec

EXKLUZIVNĚ

O rozpoÿtu rozhodnou zastupitelé

PROSTĚJOV Řady obrazů se starosty
a primátorem v celé historii Prostějova
rozšíří v obřadní síni radnice už brzy
další. Jak Večerník exkluzivně zjistil,
portrét Aleny Raškové je už hotov
a během tohoto týdne by měl i viset!
Na úterním ustavujícím zastupitelstvu
předala Alena Rašková primátorské
žezlo svému nástupci Františku Jurovi.
Nyní jí tedy náleží ta čest zařadit se mezi

VISET BUDE ZA PÁR DNÍ!

Obraz primátorky je hotov

přípravu materiálů pro rozhodování
orgánů města v uplynulém volebním
období. Jsem ráda, že jsem s vámi všemi mohla pracovat. Novým členům
komisí a výborů pak přeji v jejich
práci hodně úspěchů v následujícím
volebním období,“ uvedla nyní už exprimátorka Alena Rašková.
Jako ten nejlepší výraz poděkování
pro odcházející primátorku, která
se nyní vrátila na pozici náměstkyně pro dopravu a sociální oblast, byl
bouřlivý dvouminutový potlesk vestoje kupodivu ode všech přítomných
zastupitelů...

musíme stát všichni na jedné straně
a táhnout za jeden provaz,“ pronesl ve
svém slavnostním proslovu nový primátor Prostějova František Jura.

František Jura se ihned po svém zvolení ujal ąízení schčze zastupitelstva. Za primátora ho zvolilo šestadvacet zastupitelč, jako jediný včbec nehlasoval Jan Navrátil ze
Zm÷ny pro Prost÷jov.
2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Byla to dojemná
chvíle. Po zvolení nového primátora došlo okamžitě k výměně stráží
v nejvyšší funkci na prostějovském
magistrátu. Dosavadní primátorka
Alena Rašková (ČSSD) předala svému nástupci Františku Jurovi (ANO
2011) šerpu, na které visela medaile
s výsostným znakem města. Hned
nato obdržela od nového primátora Nový primátor Prost÷jova František Jura pąedal své pąedchčd- Primátorskou šerpu pak Alena Rašková pąedala Františku
kyni Alen÷ Raškové kytici a pod÷koval jí za dosavadní práci Jurovi, který se coby nový primátor okamžit÷ zapojil do ąízení
Prostějova kytici.
v roli první ženy Prost÷jova.
Foto: Michal Kadlec schčze zastupitelstva.
Foto: Michal Kadlec
„Chci vám, paní doktorko, poděkovat
za dosavadní vedení města, protože si kondici a já si myslím, že právě vy kyni. „Děkuji všem předsedům a čle- města Prostějova, všem, kteří se pomyslím, že je opravdu za co děkovat. jste k tomu zásadně přispěla,“ vysekl nům výboru zastupitelstva, osadních díleli na chodu města Prostějova za
Město Prostějov je nyní ve výborné František Jura poklonu své předchůd- výborů a komisí Rady statutárního jejich dobrou práci a za důkladnou

PROSTĚJOV K nejočekávanějšímu
okamžiku došlo minulé úterý těsně
po půl dvanácté dopoledne. Zastupitelé se po krátké přestávce trousili
zpět do obřadní síně radnice, když dosluhující primátorka Alena Rašková
vyhlásila volby nového primátora.
A hned předala slovo předsedovi
volební komise Pavlu Holíkovi. Ten
k překvapení některých zastupitelů
ohlásil pouze jedinou kandidaturu,
a to Františka Jury, lídra vítězného
hnutí ANO 2011.
„Co se týká návrhů na volbu primátora
Prostějova, zaregistrovali jsme pouze jedinou nominaci,“ potvrdil předseda volební
komise Pavel Holík (ČSSD). Z toho tedy
bylo zřejmé, že opozice na rozdíl od volby
z před čtyřmi lety žádného ze svých lídrů
tentokrát nenominovala. O to byla situace jednodušší a volba kratší.
„Pro nového primátora statutárního
města Prostějova Františka Juru hlasovalo šestadvacet zastupitelů, proti nebyl

POTLESK VESTOJE pro exprimátorku Raškovou

rovinu! navrhujeme volbu tajnou,“
přednesl návrh na způsob voleb Aleš
Matyášek, lídr tohoto hnutí. V tu chvíli se ale přihlásil kandidát na primátora František Jura. „Za hnutí ANO
2011 navrhuji veřejnou volbu,“ sdělil.
A tak se o těchto dvou protinávrzích
hlasovalo. Zatímco požadavek opozice
hlasovat o primátorovi, náměstcích,
členech rady města a dvou uvedených
komisí tajně získal přímou podporu
pouze sedmi členů zastupitelstva, pro
veřejnou volbu se vyslovilo třiadvacet
zastupitelů. Kdo a koho zvolil nebo
právě naopak, mohla tedy veřejnost
včetně zástupců médií sledovat přímo
na světelné tabuli v průběhu všech
dílčích voleb.
Pozoruhodné na tom všem je, že právě
hnutí Na rovinu! pořád volá po transparentnosti a otevřenosti, aby lidé
znali postoje a názory politiků veřejně.
Nicméně v případech, kdy se to jaksi
nehodí do krámu, však upřímnost asi
neplatí... Divná strategie.

REZIGNACE

Původní zpravodajství
a exkluzivní rozhovory
na stranách 14 až 16
pro Večerník:
MICHAL KADLEC
C

PROSTĚJOV Ještě než došlo k vlastní
volbě primátora, muselo nové zastupitelstvo řešit jeden oříšek. Opozice totiž
navrhovala, aby se sice zachoval počet
jedenácti radních, ovšem jen pěti uvolněných. Během minulého volebního
období jich totiž bylo šest...
Pětice uvolněných radních v podobě primátora a čtyř náměstků ostatně fungovala
dlouho v minulosti, k rozšíření jejich počtu
na šest došlo po komunálních volbách
v roce 2014. Tehdy vznikla nová koalice
společně s komunisty a jako šestý uvolněný radní pro dotační politiku byl zvolen
Jaroslav Šlambor. Minulé úterý se opoziční
zastupitelé snažili o návrat ke starým pořádkům... „Navrhuji koncept jedenácti radních, ze kterých by bylo pět uvolněných.
Tento počet je podle našeho klubu naprosto dostačující,“ nechal se slyšet Jan Navrátil,
lídr hnutí Změna pro Prostějov. Stejný názor projevili zastupitelé z hnutí Na rovinu!,
SPD - Tomio Okamura a KDU-ČSL.
Nově vzniklá radniční koalice však trvala
na svém. „Podpoříme vznik jedenáctičlenné rady města společně se šesti uvolněnými členy,“ zkonstatoval za celou koalici Jiří
Pospíšil (PéVéčko), který byl posléze zvolen prvním náměstkem primátora.
A jak ukázalo následné hlasování, předložený návrh vládnoucí garnitury nakonec
získal většinovou podporu třiadvaceti
hlasů zastupitelů. Deset z nich bylo proti,
dva se hlasování zdrželi. V následujících
čtyřech letech tedy bude mít Prostějov primátora a pět náměstků.

uvolnîných radních

snížit poàet

Opozice požadovala

* „Efektivita tohoto zastupitelstva
je obdivuhodná!“
Jaroslav Faltýnek (ANO 2011) se takto ironicky pozastavil nad neschopností některých opozičníků pochopit
systém hlasování o počtu radních.
* „Zatímco moji předřečníci tvrdí,
že nechtějí být žádní populisté, tak
já říkám, že jsem naopak hrdým
populistou! Vždyť populi znamená
v překladu lidi!“
Radim Fiala (SPD - Tomio Okamura) vůbec neměl problém s tímto
označením v případě své osoby.
* „Některé vaše diskusní příspěvky
těžko chápu, ale tento jsem pochopil hned!“
Nově zvolený primátor František Jura
(ANO 2011) směřoval tuto poznámku k Petru Kapounkovi (Na rovinu!)
* „Ověřte si, jestli z dozorčích rad
nejsou trafiky! Pro město přece nepracují trafikanti!“
František Fröml (Změna pro Prostějov) zřejmě neunesl, že jeho jméno
se neobjevilo v žádné z dozorčích
rad organizací řízených městem.
* „Už jsem chtěl něco říct... Ale neztrácím nervy! Nelíbí se mi to a nezačali jsme dobře, přátelé!“
Primátor František Jura se zarazil,
aby na vulgarity Petra Kapounka
(Na rovinu!) neodpověděl stejnou
mincí.
* „Prostějov miluju, žiju tady a věřím, že zde i zemřu!“
Po rezignaci na mandát se takto se
zastupiteli rozloučil Jaroslav Faltýnek.

PROSTĚJOV Úterní ustavující
zastupitelstvo nebylo tak bohaté
na vtipná prohlášení vynesená
z úst jednotlivých komunálních
politiků. Přece jen ti zkušení zastupitelé brali jednání jako ryze
slavnostní a úmyslně se tak vyhýbali peprnějším výrazům, nováčci v nejvyšším orgánu města pak
zřejmě trpěli nervozitou. Přesto
ale Večerník i tentokrát pár zajímavých výroků zachytil...

PERLIÈKY
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ze zastupitelstva
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Primátor se ujal funkce. „Dveře radnice budou
otevřené pro každého,“ pronesl František Jura

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022
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Nov÷ zvolení zastupitelé véetn÷ Pavla Dopity (SPD - Tomio Okamura) na snímku složili slavnostní slib do rukou ve funkci konéící
primátorky Prost÷jova Aleny Raškové.
Foto: Michal Kadlec

Volba námøstkĎ s jedinou kritikou

su volební komise v čele s předsedou
Pavlem Holíkem (ČSSD). Právě tato
komise hrála v následujícím průběhu
ustavujícího zastupitelstva důležitou
roli. Vždyť ve hře byla následná volba
primátora, jeho nových náměstků,
ostatních členů rady města a rovněž
ve druhé polovině schůze došlo
také na volbu předsedů i členů dvou
nejdůležitějších výborů na radnici –
kontrolního a finančního.
Ještě před těmito volbami ale došlo
k prvnímu rozpornému názoru
mezi opozičními zastupiteli a nově
vytvořenou koalicí. „Za hnutí Na
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Aleny Raškové (ČSSD), Jiřího
Pospíšila a Jana Krchňavého (oba
PéVéčko).
Volba Jiřího Rozehnala, který několik
let působil ve funkci předsedy osadního výboru ve Vrahovicích a je
členem finančního výboru Krajského
úřadu Olomouckého kraje, proběhla
velice rychle a po jeho krátkém proslovu jej zvolilo pětadvacet zastupitelů.
Rozehnal bude mít ve funkci náměstka
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primátora na starost stavební investice
města, územní plánování a také péči
o kulturní památky.
Stejně tak hladce proběhla volba
náměstkyně pro dopravu a sociální
oblast. Do této pozice se po třech letech
v křesle primátorky vrací Alena Rašková.
Po třiceti letech v pozici ředitele Základní školy Jana Železného se po úspěšné
volbě ujal funkce náměstka primátora
pro školství, výchovu, vzdělání a sport
Jan Krchňavý. „Chtěl bych pokračovat
v kvalitní práci Ivany Hemerkové, které si
vážím a která v této oblasti udělala hodně
dobrého,“ uvedl Jan Krchňavý těsně
před svým zvolením, při kterém se pro
jeho jmenování vyslovilo šestadvacet
zastupitelů napříč politickým spektrem.
Do té chvíle se volba náměstků nesla
v pohodovém duchu, ovšem ohlášení
kandidátky Jiřího Pospíšila na funkci
prvního náměstka se neobešlo bez
kontroverzní diskuse z řad některých
členů opozice. „Ve všech ostatních
případech s navrženými kandidáty
souhlasím, ale v případě pana Pospíšila
mám problém. Pro správu majetku, kdy

se jedná třeba o problematiku s Manthellanem či odhadem cen pozemků,
bych si představoval nějakého jiného
kandidáta. Tudíž panu Pospíšilovi svůj
hlas dát nemohu, budu hlasovat proti,“
projevil svůj názor Jan Navrátil (Změna
pro Prostějov). Petr Kapounek (Na
rovinu!) zase kandidáta na prvního
náměstka zkritizoval za to, že chce stále
budovat průmyslové zóny i v době, kdy
firmy nemohou sehnat v Prostějově
žádné nové zaměstnance. „Pan Pospíšil
je ten, který v minulém zastupitelstvu vytvářel při jednáních největší nesoulad a přinášel nejvíce problémů,“
přidal se František Fröml (Změna pro
Prostějov). Jiří Pospíšil ale našel zastání
nejen u nového primátora. „Za novou
koalici musím říct, že stoprocentně
stojím za nominací magistra Pospíšila,“
přednesl František Jura. Své si ke kritickým připomínkám řekl i sám Pospíšil.
„Děkuji za ony kritické připomínky.
Možná je hlavní problém v tom, že
jsem člověk zásadový, což se některým
nelíbí,“ zauvažoval nahlas Jiří Pospíšil.
Následné hlasování jej vymrštilo do
funkce prvního náměstka, byť nezískal tak velkou podporu hlasů jako
v předchozích případech Jiří Rozehnal,
Alena Rašková či Jan Krchňavý. Jiří
Pospíšil jako první náměstek primátora
bude mít na starost správu a údržbu
města a oblast komunálních služeb. Do
role tzv. druhého muže radnice se vrací
po čtyřletém období v roli „pouhého“
náměstka.
Zlatým hřebem volby náměstků se
však stalo hlasování ohledně nominantky ODS a nezávislých osobností
města Prostějova na post náměstkyně
pro kulturu a kulturní rozvoj a ochranu
životního prostředí. Milada Sokolová
získala pro svoji novou funkci na radnici
dvaatřicet hlasů z pětatřiceti možných,
přičemž zbývající trio se zdrželo. Holt,
šťastná a nekonfliktní to žena. (mik)

Milada Sokolová se stala v úterý nám÷stkyní primátora pro kulturu a životní prostąední. Ve volb÷ dostala nejvíce hlasč od élenč zastupitelstva napąíé politickým
spektrem.
Foto: Michal Kadlec

Nejvíce hlasů pro Miladu Sokolovou!

Úvod jednání řídila ještě končící
primátorka Prostějova Alena Rašková
(ČSSD). Než vyzvala všech svých
čtyřiatřicet kolegů ke složení slavnostního slibu zastupitele, zazpíval českou
hymnu pěvecký spolek Proměny.
Poté čtyřiatřicet zastupitelů napříč
politickým spektrem složilo do rukou
končící primátorky slavnostní slib,
ona sama slovo „slibuji“ přednesla
nastupujícímu primátorovi Prostějova
Františku Jurovi (ANO 2011). Po
slavnostním podpisu všech nově zvolených zastupitelů do pamětní knihy
města došlo ke schvalovacímu proce-

www.vecernikpv.cz

klikni na
BYLI JSME
U TOHO

První spor s opozicí, která chtěla tajnou
volbu primátora

FOTOGALERIE
OGALERIE

yy S jakými pocity jste předala funkci primátora svému nástupci?
„Mně samotné se to ještě teď těžko popisuje. Ale svým způsobem jsem ráda, že ta
největší zodpovědnost přešla na někoho
jiného. (pousměje se) V tomto smyslu mi
opravdu spadl kámen ze srdce. Když děláte
náměstka, tak ten se zaměřuje pouze na
svůj resort a odbornost, jenže primátor
odpovídá úplně za všechno, co se ve městě
a na magistrátu stane, přitom nemusí
být úplně na všechno expert. Hodně lidí
to ale tak bohužel nebere a primátora za
všechno častuje kritikou, ten prostě může
za všechno! (úsměv) Nicméně pan Jura je
silný muž a rozhodně to zvládne.“

yy V jakém stavu ke změně dochází?
„Prostějov je nyní v tak vynikající
zdravotní kondici, že nezbývá nic
jiného než panu Jurovi popřát, aby
to dokázal minimálně udržet do budoucna. (úsměv) Na druhé straně
existují i velké problémy, které se
budou přenášet do dalších let. Ať
už jde o problematiku s developerskou společností Manthellan, otázky obnovy židovského hřbitova či
uvolněného prostoru pro jezdeckých
kasárnách. Tyto problémy nejdou
řešit ze dne na den. Já jako primátorka
jsem je všechny zdědila a nyní je dostává do vínku nový primátor.“

život? Co na to vaše rodina?
„Když na vás někdo neustále útočí,
rozhodně to nejde hodit za hlavu a rodina na vás jisté zneklidnění pozná.
Neustále se všechno doma probírá, má
to velký vliv na celý život. Post primátorky byl pro mě psychicky a hlavně
časově náročný. Mám ale velké štěstí
v tom, že mě manžel po celou dobu velmi podporoval a radosti i strasti z této
práce se mnou prožívala celá rodina.“
yy Všichni zastupitelé vás pak vyprovodili z primátorského křesla
potleskem vestoje...
„To mě opravdu velmi potěšilo. Byla jsem
fakt dojatá a děkuji všem. Ale slzičky nebyly, jak si myslíte. Trpím alergií!“ (smích)

PROSTĚJOV Měla takzvaně „na krajíčku“, když ji minulé úterý všichni zastupitelé dlouhým potleskem vestoje vyprovázeli
z funkce primátorky statutárního města Prostějova. Naproti tomu se Alena Rašková Večerníku v exkluzivním rozhovoru dva
dny po ustavujícím zasedání svěřila, že když primátorskou šerpu s prostějovským znakem předala svému nástupci Františku yy Zasáhly tři roky vaší práce ve
funkci primátorky nějak váš osobní
Jurovi, určitým způsobem spadl z jejího srdce velký kámen...

yy Jak jste ale vnímala další průběh
zastupitelstva, které mělo být
slavnostní?
„Osobně jsem věřila tomu, že si
opozice i nově zvolení zastupitelé
uvědomí, že právě tato schůze má být
opravdu slavnostní událostí, bohužel.
I na tomto zastupitelstvu se začaly řešit
problémy, které klidně mohly počkat
do příštích schůzí. Já i nový primátor
jsme před ustavujícím zastupitelstvem
jednali se zástupci všech klubů a všem
jsme připomínali, že do konce roku
Foto: Michal Kadlec

jsou v plánu ještě dvě jednání zastupitelstva. Nicméně někteří to
nebrali v potaz
az a svými častými
výpady narušovali
šovali průběh! Podle toho se také
aké domnívám, že
budoucí čtyři
ři roky nebudou
žádná procházka
házka růžovým
sadem...“
dokončení na
>>
straně 14 >>>

rozhodně to nejde hodit za hlavu
a rodina na vás zneklidnění pozná.

Po třech letech je z primátorky Aleny Raškové
opět náměstkyně Když na vás někdo neustále útočí,

„Svému nástupci pŐeji hlavnĚ pevné nervy!“

PROSTĚJOV Po volbě primátora
se zastupitelům představili jeho
noví náměstci, které do funkcí
navrhli podle předem daného
scénáře v podobě koaliční smlouvy jednotlivé politické subjekty.
Nový primátor František Jura
nechal tedy hlasovat o zvolení
Jiřího Rozehnala (ANO 2011),
Milady Sokolové (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějova),

al
ehn
Roz )
Jiří (ANO
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PROSTĚJOV Pětatřicet nově zvolených zastupitelů a zastupitelek se v úterý 30. října v deset hodin dopoledne sešlo v obřadní
síni prostějovské radnice. Nikdo neskrýval slavnostní naladění,
vždyť šlo o ustavující jednání nového Zastupitelstva statutárního města Prostějova. Do lavic podle prozatímně utvořeného
zasedacího pořádku se také usadilo celkem 11 nováčků, pokud
lze ovšem za nového zastupitele Radima Fialu (SPD - Tomio
Okamura) považovat. Ten byl totiž zastupitelem už v předešlých
letech, tenkrát ovšem ještě za ODS.
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za ním otočí a obdivně zírají. Když Martin po
příchodu na hřiště uvidí u jedné z cvičebních konstrukcí v sáčku magnesium, požádá o něj. Bez
magnesia, díky němuž se tolik nepotí dlaně, by
totiž neudělal tolik shybů, kolik by ve skutečnosti
mohl. Pověsí se na tyč a shybuje. Jeden, dva, tři…
Ten vedle něj jich udělal deset, to znamená, že on
jich musí udělat nejméně jedenáct. Když dokončí
dvanáctý (!) shyb, vítězoslavně seskočí, chápavě
se usměje na svého „soka“ a jde si odpočinout,
než začne zase s novou sérií. Když přijde Martin
domů, nezapomene své partnerce sdělit, jak obrovské množství shybů udělal, za jak neuvěřitelně
krátký čas to zvládl a že ostatní dosáhli tak maximálně polovičního úspěchu, ale že to vlastně dělal
jen pro dobrou věc...
Ženy se na ni dívaly zhruba následovně: Žena ve

středních letech, říkejme jí třeba Adéla, si přišla
do parku zacvičit jógu. Při cestě domů uvidí, že se
na workoutovém hřišti něco děje. Když zjistí, o co
jde, rozhodne se udělat několik shybů a přispět
tak na invalidní vozík pro Radka. Jakmile dorazí
na hřiště, spatří známou, která je právě na odchodu. Proto ji Adéla zastaví a řekne, ať na ni chvíli
počká. Poté, co se zkřivenou tváří a napnutými
svaly udělá dva shyby, seskočí z hrazdy. Rozloučí
se a odchází se známou do cukrárny, kde společně
oslaví svůj dnešní sportovní výkon. A ještě si nezapomenou večer vzájemně postěžovat, jak je obě
bolí celé tělo.
Všichni tedy nakonec přispěli svým dílem na koupi
invalidního vozíku pro Radka. Výzvu přitom přijali muži i ženy tak, jak se dalo čekat – podle své
obecně známé a typické povahy.

K

výbuchu v Mostkovicích došlo 22. září, o pět dní později
byly založeny dva transparentní účty.
Jeden z nich je určen poškozeným
v okolí, druhý nezletilému synovi
a jeho matce, kteří zůstali bez otce,
manžela i přístřeší. Přesně měsíc od
výbuchu se na prvním z nich nacházelo čtyři sta tisíc korun a na druhém
pouhých sto čtyřicet...
aždý, kdo má přístup k internetu, se může velmi rychle
podívat, kdo a kolik přispěl. V tomto ohledu je skutečně pozitivní číst
konkrétní jména jednotlivých dárců,
případně i krátké vzkazy od nich.
Částky, jimiž přispěli, se liší a mohou se odvíjet od reálných možností jednotlivců či od toho, jak
„moc“ se jich celá katastrofa osobně dotkla. Někteří poslali stovku
či dvě, jiní dokonce pět a více tisíc
korun. Ať už je to jakkoliv, poškozeným se nepochybně bude hodit
každá koruna. Vždyť vše stále na-
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svědčuje tomu, že na tuto událost
se žádná pojistka vztahovat nebude. V tuto chvíli zůstávají odkázáni
téměř výhradně na vlastní pomoc.
ěch, kteří jakkoliv přispěli, je
skutečně stále relativně málo.
Vždyť pokud by každý dospělý občan zdejšího regionu poslal na oba
účty po stovce, sešlo by se na každém z nich hodně přes osm milionů
korun. A to už by byla opravdu citelná pomoc! Jenže dosažené částky
však o nás zatím nevypovídají nic
extra pozitivního...
o je příčinou toho, že někteří z nás jsou schopni takové
míry solidarity, zatímco jiní dělají
mrtvé brouky? Všichni za sebou
táhneme káru nejrůznějších závazků a povinností, to bezesporu. Ne
všichni jsme si přitom schopni přiznat, že jiní jsou na tom podstatně
hůř než my sami a uvítali by naši pomoc. Navíc život běží pekelně rychle a událost v něm střídá událost. Za

Výbuch v Mostkovicích „otřásl“ nejedněmi okenními tabulkami místních příbytků, ale i vědomím snad každého z širokého okolí. Drtivá většina z nás sledovala záběry totálně zdemolovaného domu i jeho okolí a hltala veškeré informace
o tom, co se v obci pod přehradou vlastně stalo. Mostkovice
pohotově vypsaly sbírku na pomoc obětem. Po měsíci se
ovšem na jejím kontě nesešlo zdaleka tolik peněz, kolik je
třeba. To se ostatně dalo očekávat. Daleko horší je však fakt,
že jich je tam méně, než se dalo očekávat. Stejně jako v případě mnohokrát propíraných příčin ničivého výbuchu i zde je
třeba se zeptat: proč? Jsme skutečně už tak otrlí, nebo jsme
se „jen“ stali skutečnými mistry ve vymýšlení výmluv?
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Na nádraží je už klid
Možná je to jen souběh šťastných okolností, ale jsem velice ráda, že už
nás všechny cestující na hlavním nádraží neotravují všelijaké podivné
existence. Ještě před rokem to tam bylo hrozné, v hale i před nádražím
postávali bezdomovci nebo Romové a furt o něco žebrali. A nedali vám
pokoj ani, když jste je odmítli. Tyto bandy se už nádraží vyhýbají a podle
všeho je to tím, že tam sídlí velké policejní oddělení. Díky bohu za to!
Martina Kadlecová, Prostějov

Snad to nìkdo vysvìtlí
Když chodím okolo a dívám se
v Sušilově ulici na ten nově postavený dům, tak si říkám, že tak luxusní bydlení bych si nechal taky
líbit! To má být opravdu komunitní dům pro seniory nebo jiné
potřebné lidi? Zajímalo by mě,
jak město vybírá nové nájemce
do těchto pětadvaceti bytů. Ani se
mi nechce věřit, že do pětadvaceti babiček či dědečků investovalo
město osmdesát milionů korun
a postavilo pro ně i podzemní
parkoviště. Nevím, nechápu to.
Ale to je asi jen moje věc, zřejmě
to za nějaký čas někdo z radnice
vysvětlí.
Jan Novotný, Prostějov

šlela,
ase vymý
Opozice z exhibovat...
íce
jak ještì v

Pan Moravec zase zabodoval
Po dlouhé době jsem se těšil a se mnou další desetitisíce posluchačů na nedělní
Otázky Václava Moravce. Věřil jsem, že když pan Moravec si na toto poledne
pozval premiéra naší republiky, tak se pomocí otázek od pana Moravce dozvíme, jak si naše země v rámci Evropské unie stojí, co se vládě podařilo, co se jí
třeba nedaří a jaké plány má naše vláda do blízké budoucnosti. Na to jsme všichni čekali. Pan komentátor však zase nezklamal. Skoro celý čas věnoval návštěvě
delegace v Moskvě a na paškál i spolu s předsedou Pirátů si vzal pana předsedu Parlamentu Vondráčka. Neskutečnými otázkami a neustálým skákáním
do řeči nám všem nejen zkazil oběd, ale znovu dokázal, co je za komentátora
ČT. Pozve si předsedu vlády a celý připravený dopředu rozhovor stočí na tak
bezvýznamnou věc. Jistě si poslechl, co k této cestě přijala naše Sněmovna:
Návštěva pana Vondráčka a celé delegace v Rusku byla v souladu a se zájmy
České republiky. Jen málo našich politiků za sedm let, co vstoupili do politiky,
dosáhlo takových úspěchů jako premiér Babiš. Dal do pořádku finance České republiky, vyhrál přesvědčivě parlamentní volby, setkává se s vrcholnými
představiteli světa, hájí zájmy naší republiky. Výsledky mluví za vše. A pan
Moravec celé Otázky věnuje tomu, jak se naše delegace v Moskvě ztrapnila.
To máme ale vynikajícího komentátora...
Antonín Dušek, Prostějov
Proè ne v lednu?
Jsem jeden z těch, kteří s celou rodinou rádi využívají k bruslení mobilní
kluziště na náměstí. A jsme rádi, že tomu bude tak i letos. Jenom nás mrzí,
že hned 6. ledna provoz kluziště končí. Proč se nebude venku bruslit i během ledna? Já myslím, že by bylo stejně obsazené jako během prosince.
Nepředpokládám totiž, že bude taková zima, aby zamrzl drozdovický
rybník. A plahočit se až na zimní stadion se nám moc nechce.
Petr Pokorný, Prostějov

Se stadionem držím palce
Nevolil jsem sice pana Juru a jeho
ANO 2011, ale i tak jsem svůj hlas
u komunálních voleb dal hnutí, které je součástí nové koalice na radnici
v Prostějově. Ale to jen tak na okraj.
Každopádně bych chtěl říct, že panu
Jurovi a vůbec celému novému vedení města fandím při snaze pana Jury
obnovit zašlou slávu fotbalového stadionu ve Sportovní ulici. Vždyť je to
ostuda, co se s ním stalo a co se s ním
i v současnosti děje. Hrával se tam parádní fotbal, a co vím, tak tam úspěšně
působili i prostějovští atleti. Pokud se
to městu podaří a nechá tam postavit
stadion nový, budu nejen já hrozně
moc rád. Držím palce, ať to vyjde!
Miroslav Komárek, Prostějov

HLAS LIDU HLAS BOŽÍ

Pro účel sbírky byly zřízeny
dva transparentní účty u KB a.s.
Naúčetčíslo115-8118390207/0100
můžete posílat finanční pomoc poškozeným v okolí následkem exploze.
Naúčetčíslo115-8118330247/0100
pak finanční pomoc pro syna Peťulku, matku nezletilého a pozůstalé.
Sbírka se koná do 1. 9. 2019.

činit cokoliv, co je jim jen trochu nepříjemné. Raději hledají a nacházejí
další a další důvody, proč to nedělat.
Vždyť právě v tom jsou skutečně
dobří. Často pouze v tom, bohužel.
A co vy? I vy máte svou výmluvu?
A jakou…?

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

JAK PØISPÌT?
EXKLUZIVNĚ

takových okolností se na cizí strasti
zapomíná mnohem snadněji než
na ty naše vlastní. Je tu však ještě
jeden zásadní důvod, který ukazuje
na trend dnešní doby. Čím dál více
si zvykáme na to, že to, co je potřeba, za nás udělají náš stát, kraj
či obec. A nejen to. Docházíme
dokonce tak daleko, že právě je
činíme zodpovědné za to, jak se
nám vede. To je ovšem naprosto
zvrácené!
amozřejmě jsme si vytvořili
instituce, které by nám měly
nejen v krizových situacích usnadňovat život. Bylo by však nebezpečné, pokud bychom na tyto subjekty
přenesli veškerou odpovědnost za
naše jednání. Argumenty, že peníze
obětem výbuchu nepošlu, protože
by se o ně měly místo mě postarat
stát, kraj či město, jsou prachobyčejné výmluvy. Nikdo tím neříká, že
by se samosprávy neměly dle svých
možností snažit pomoci svým občanům, ale zatímco jejich rozhodnutí
ovlivnit nemůžeme, ta naše ano! Je
to přitom obdobné jako ve volbách.
Nikdo nám nezaručí, že jejich výsledek dopadne přesně podle našich
přání, nicméně vzdát se kvůli tomu
možnosti jej alespoň trochu ovlivnit
je… minimálně nezodpovědné.
idíme to všude kolem nás. Naprosto nevídaným způsobem mezi námi vzrostl počet lidí,
kteří přesně vědí, co mají dělat
ostatní, netuší však, co by měli dělat oni sami... Nemají přitom zájem

PROČ JSTE JEŠTĚ NEPŘISPĚLI OBĚTEM
VÝBUCHU V MOSTKOVICÍCH?

Nedávno jste mohli v Kolářových sadech u prostějovské hvězdárny vidět na tamějším workoutovém
hřišti nezvykle velký počet cvičících osob. Konal se
totiž Světový den shybů. Současně této příležitosti
využili organizátoři akce, která měla za cíl získat
příspěvek na invalidní vozík pro prostějovského
rodáka Radka. Každý shyb znamenal jednu korunu pro něj. Takže místní sportovci udělali něco
nejen pro své zdraví, ale i pro dobrou věc.
Dobročinné akce se účastnili muži i ženy. Z pohledu mužů vypadala nějak takto: Urostlý mladý
muž, říkejme mu třeba Martin, přichází na workoutové hřiště. Samozřejmě proto, aby podpořil
invalidního Radka. Když se blíží na plac a už je
na dohled všem cvičícím a přihlížejícím, co nejvíce
se „vyprsí“, aby vynikl jeho vypracovaný hrudník.
Všechny, ale opravdu všechny tam stojící ženy se

VÝZVA PŘIJATA, I KDYŽ…

FEJETON TEREZY MACHOVÉ

milujeme vecerník
k


VISET BUDE ZA PÁR DNÍ!

Prostějovští voliči v komunálních
volbách jasně rozdali karty, se kterými bude po další čtyři roky hrát nové
vedení radnice. Už těsně po vyhlášení
výsledků voleb bylo jasné, že novým
primátorem bude lídr vítězných „babišovců“ František Jura.
Moc mě ani nepřekvapila jedna z jeho
prvních vět, že se bude ze všech sil
snažit o uklidnění zjitřené atmosféry
mezi zastupiteli. Kdo sledoval jednání
prostějovského zastupitelstva v uplynulých čtyřech letech, by si ostatně
přál to samé. Vždyť je to normální,
aby se komunální politici mezi sebou
udávali, podávali na sebe trestní oznámení a nadávali si vzájemně přímo
v obřadní síni radnice?
Mám ovšem obavu, že to nově vzniklá radniční koalice nebude mít jednoduché ani v dalších letech. Voliči totiž
dali opět poměrně hodně hlasů těm,
kteří výše jmenovanými projevy přímo oplývají. A zrovna tito zastupitelé
budou znovu a znovu jitřit atmosféru
nejen při jednáních zastupitelstva. Je
to totiž jejich jediná zbraň, jak na sebe
upozornit. Jinak totiž tomuto městu
nemají co dát. Takže o nějakém uklidňování atmosféry nemůže být podle
mého názoru ani řeč. Rád bych byl
optimista, ale už ustavující zastupitelstvo ukázalo, že křik a hádky budou
i nadále doménou některých našich
komunálních politiků.

To těžko...

Michal
KADLEC

PĚTATŘICÍTKA SLOŽILA SLIB, VZÁPĚTÍ PŘIŠLA JEDNA Bude klid?

jak dopadla volba námìstkù primátora

Prostějov (mik) – Úterní ustavují3veřejnosti přístupné a občané toho
tentokrát využili beze zbytku. Galerie
na ochozu obřadní síně prostějovské
radnice byla tentokrát plná, během
necelých šesti hodin trvání slavnostního zastupitelstva se diváci navíc
střídali. „Já bych sem vůbec nešla,
ale manžel trval na tom, že ho mám
doprovodit. Ale na druhé straně jsem
si přála vidět inauguraci nového primátora. A jsem ráda, že nejen zastupitelé, ale i lidé okolo dlouze tleskali
končící primátorce Raškové, kterou
znám osobně,“ svěřila se Večerníku
Prostějovanka, která si však nepřála
zveřejnit své jméno. Proč, to odmítla
s úsměvem říct...

Divákù pøibylo

Prostějov (mik) – Nově zvolený primátor statutárního města Prostějova
František Jura (ANO 2011) v připraveném slavnostním projevu zmínil
i několik zásadních plánů, kterými se
hodlá během čtyřletého funkčního
období řídit. „Kromě již proklamovaných výstaveb plaveckého krytého
bazénu, severního obchvatu města
či revitalizace prostoru po bývalých
jezdeckých kasárnách bych jmenoval
i další priority města, které budou zásadní. Udělám vše pro zdárnou rekonstrukci zimního stadionu, pro posílení
role osadních výborů a také, jak jsem
slíbil před volbami, zasadím se o výkup
pozemku ve Sportovní ulici i zahájení
rekonstrukce fotbalového a atletického stadionu,“ řekl před nově zvolenými zastupiteli primátor František Jura.

V ÚTERÝ PROBĐHLO USTANOVUJÍCÍ
STATUTÁRNÍHO MĐSTA PROSTĐJOV

18100411135

rychlý
VeĀerník
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vých osmičkách v našich dějinách
a teď tady máme tu nejslavnější. Kdo
chtěl, připomněl si sto let vzniku samostatné Československé republiky,
tedy té, kterou z venku vytvářeli pánové Masaryk, Beneš a Štefánik a zevnitř
pánové Kramář, Rašín, Stříbrný, Šrobár a Švehla.
Smutné na těchto oslavách je, že vlastně slavíme vznik něčeho, co dnes již
neexistuje. Můžeme diskutovat o tom,
proč se tak stalo a zda od samého počátku bylo dobré uvažovat o spojení
dvou národů, z nichž ten jeden se ambicemi na nezávislost i samostatnost až
tak nikdy netajil a v době druhé světové
války to pak názorně předvedl. Palacký
se ve svých dějinách zaměřoval na boj
elementu českého a německého na
našem prostoru, ani ve snu ovšem netušil, že větším problémem se nakonec
ukáže soužití elementu českého a slovenského. Ano, komunistický režim
slovenské ambice tak nějak otupil, obzvláště když se podařilo to, že slovenský
element zastával velmi důležité státní
a stranické posty, včetně toho nejvyššího prezidentského a pozice stranického generálního tajemníka v osobě
doktora Husáka. Revoluce 1989 a následný vývoj slovenské ambice obnovily a proces likvidace společného státu
se rozjel naplno. Koneckonců strom
v parku u brněnské vily Tugendhat by
mohl vyprávět, o čem tehdy pánové
Klaus a Mečiar mluvili, když Československo krájeli.
Společný stát oslavy sta let sice nepřežil,
je to asi tak správně. Dnes mám totiž
pocit, že se k sobě oba národy chovají
daleko lépe, dokážou si společně fandit,
tedy pokud zrovna nehrají proti sobě,
i jejich politika udržet si suverenitu
a vlasteneckou hrdost je blízká oběma,
a to i v rámci Visegrádu společně s Polskem a Maďarskem. Pořád si říkáme
bratři a bratia, ale tak jako sourozenci
běžně žijí ve svém vlastním domě, tak
teď žijeme každý ve svém státě. Ať se
Marty
nám oběma daří.

Ahoj všichni,

PERLIÈKY

MARTYHO
O
SLOUPEK
K

publicistika

celý rok
se mluví o různých osudoze
zastupitelstva

18091811024

milujeme

SATELITNÍ DOTACE

zpravodajství

9 na montáž nové paraboly jen za 300 Kč
9 nebo naladění karet se 100 programy od 149 Kč měsíčně

14

www.satelitnidotace.cz
Tel.: 778 527 899
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PEPADENÍ KVITOVÉ U KRAJSKÉHO
Tenistka je pøipravena podívat se
Radimu Žondrovi do oèí!
SOUDU V BRN
MICHAL KADLEC
V pondělí 29. října krátce po
deváté hodině přivedla rodáka
ze Ptení Radima Žondru eskorta z vazební věznice do jednací
síně Krajského soudu v Brně.
Předsedkyně senátu Dagmar
Bordovská měla v plánu přečtení
obžaloby a výslech obviněného.
Podle státního zástupce Ivana
Hrazdiry se Žondra vydával za revizora plynových spotřebičů a pod
touto lstí se také dostal do bytu.

„Zazvonil na venkovní zvonek
a poté, co ho poškozená pustila
do domu a následně i do bytu,
načež mu ukázala, kde má ohřívač
vody, tak v momentě, kdy k němu
stála zády, přiložil ženě nůž na
krk a vznesl blíže nespecifikovaný
požadavek,“ uvedl Hrazdira. Jak
již známo z předešlých informací
o případu, Petra Kvitová se začala
bránit, načež ji měl muž pořezat
na levé ruce, ve které drží raketu.
„Odešel, když mu nabídla deset
tisíc korun, které si vzal,“ doplnil

státní zástupce.
Dvojnásobná vítězka Wimbledonu se po útoku podrobila
náročné čtyřhodinové operaci,
při níž jí chirurg Radek Kebrle
sešil sedm přeříznutých šlach
a dva nervy. Po operaci se naštěstí
rána zahojila a Kvitová se po pěti
měsících vrátila na tenisové kurty.
Žondru policisté dopadli a obvinili letos v květnu. Když o tři
měsíce později přicházel na
soudní jednání, při kterém se rozhodovalo o prodloužení vazby,
vinu popřel. To zopakoval také
v úterý před brněnským krajským
soudem. „Tohoto skutku jsem se
nedopustil! Nikdy v životě jsem
paní Kvitovou neviděl, kromě
televizních přenosů,“ uvedl ve své
výpovědi Žondra. Prý ani neví,
kde tenistka bydlí, v inkriminovaném místě se nikdy nenacházel. „O sport se zajímám
všeobecně, sleduji pochopitelně
také tenis i hru Petry Kvitové, patří
jí dík za to, co všechno předvedla,“
dodal obžalovaný.

Proti výše uvedeným výrokům
se ohradila i jeho advokátka
Lucie Janovská Nejedlá, která
konkrétně uvedla, že její mandant byl v době činu na stavbě
v Napajedlích poblíž Zlína
a z této doby existuje také fotografie i zápis ve stavebním
deníku. „Tato skutečnost je také
od začátku v policejním spisu,“ uvedla Janovská Nejedlá. Žondra by
si dle jejích slov přál klidně na vlastní náklady podstoupit zkoušku
na detektoru lži, načež obhajoba
navrhla i výslech dalších svědků
a zpracování znaleckých posudků
jako například na pachovou identifikaci nebo psychologický posudek zaměřený na věrohodnost
poškozené. Žádá také provedení
rekonstrukce činu a poranění, kdy
by byla čepel nože natřena barvou,
aby zanechala barevnou stopu na
poškozené. Navrhuje také zajistit
půdorys bytu poškozené.
Soudkyně Dagmar Bordovská nejprve zamítla žádost
Radima Žondry o propuštění

„Můj klient klidně podstoupí detektor lži,“

odmítá vinu Radima Žondry
advokátka Lucie Janovská Nejedlá

PROSTĚJOV Minulé pondělí se
u Krajského soudu v Brně konalo
hlavní líčení s Radimem Žondrou,
který měl dle obžaloby napadnout
tenistku Petru Kvitovou v jejím prostějovském bytě. V této souvislosti
Večerník s několika dotazy oslovil
jeho obhájkyni Lucii Janovskou
Nejedlou (na snímku), mladou advokátku z Prostějova. „Máme určité
pochybnosti. V rámci přípravného
zařízení nebyly dle našeho názoru
zajištěny informace, které by prokazovaly nevinu mého klienta,“ pronesla Janovská Nejedlá bezprostředně po soudním líčení. A na tom trvá.
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

pro Večerník
Martin
ZAORAL

yy Co dělal váš klient 20. prosince 2016, kdy došlo k napadení tenistky Petry Kvitové?
„Od počátku tvrdí, že se nacházel
v Napajedlech, kde pracoval jako
zaměstnanec na stavební zakázce.“
yy Má pro to nějaké důkazy?
„Ano, a jsou založeny ve spise. Tyto
důkazy budou následně provedeny
u následujících hlavních líčení. Dále
jsme navrhli vyslechnout další osoby, které by se k tomuto dni mohly
blíže vyjádřit.“
yy Byli tito svědci vyslechnuti
policií?
„Někteří ano, někteří ne. U těch,
kteří vyslechnuti byli, jsme v přípravném řízení žádali jejich dovyslechnutí. To nám bylo ze strany
policie zamítnuto, a to z důvodu
nadbytečnosti.“
yy Obžaloba je postavena zejména na tom, že Petra Kvitová měla
útočníka bezpečně poznat.

Lucie Janovská Nejedlá u Krajského soudu v Brn.

„Ano, ovšem to je tvrzení obžaloby... Otázkou zůstává, jak si
proběhlé rekognice vyhodnotí
soud. My budeme požadovat rekonstrukci napadení, předvolání
dalších svědků, psychologický posudek poškozené a můj klient je
ochotný podstoupit i zkoušku na
detektoru lži, kterou je ochotný si

Foto: internet

uhradit. Uvědomuje si přitom, že
soud vlastní výsledek může využít
pouze jako jeden z podkladů pro
rozhodnutí, a to s ohledem na další
důkazy. Můj klient to však bere jako
jednu ze šancí, jak prokázat svoji
nevinu. Více bych se k tomu s ohledem na probíhající soud nechtěla
v tuto chvíli vyjadřovat.“

Je nasnad, že pi dalším soudním pelíení se Petra Kvitová podívá zpíma do
oí Radimu Žondrovi. Byl to skuten on, kdo ped dvma lety tenistku pepadl?
2x foto: archiv Ve erníku

z vazby. „Není na místě rozhodnout
o
propuštění
pana obžalovaného,“ uvedla
předsedkyně senátu. Podle Bordovské přetrvává obava, že by
obžalovaný mohl uprchnout
i z obavy možného vysokého trestu, pokud bude seznán vinným.
Následně určila termín dalšího
projednávání věci na 8. a 9. ledna 2019. To je však doba, kdy se
tenistka bude připravovat na první
grandslamový podnik v Austrálii
a bude mimo Českou republiku. Je
tedy pravděpodobné, že se termíny
posunou, protože hráčka se zřejmě
omluví. „Budeme předem žádat
odročení, protože má pracovní povinnosti,“ potvrdil mluvčí agentury
Česká sportovní, pod kterou Kvitová spadá, Karel Tejkal s tím, že od
6. do 12. ledna se hraje velký turnaj v Sydney. Dřívější termín není
přitom možný po žádosti protistrany, advokátka totiž bude po celý
prosinec mimo republiku. „Klient si
nepřeje, abych jej zastupoval někdo
jiný a klidně dobu navíc stráví ve
vazbě než se vrátím,“ konstatovala
Lucie Janovská Nejedlá.
Sama Petra Kvitová u soudu minulé pondělí nebyla, což obhajoba považuje za chybu a požaduje
vzájemnou konfrontaci před soudem. Osobnímu setkání s údajným
pachatelem se doposud dvojnásobná wimbledonská šampionka
z pochopitelných důvodů bránila.
Ve svém čtvrtečním prohlášení
však tenistka prolomila bariéry
a naznačila, že i přes mnoho spekulací se k soudu dostaví. „V reakci na
některé zkreslené informace bych
ráda sdělila, že jsem bezezbytku
připravena spolupracovat s Krajským soudem v Brně a udělat vše,
co je třeba k nezávislému a nez-

pochybnitelnému rozhodnutí ve
věci mého přepadení. Se soudem
jsem v kontaktu a hledáme vhodný termín k úkonům, které bude
třeba provést,“ prohlásila Petra
Kvitová. „Na další otázky, které se
týkají mého přepadení a probíhajícího soudního jednání, nebudu
s ohledem na výše uvedené dále
odpovídat. Děkuji za pochopení,
respektování tohoto prohlášení
a těším se na viděnou při srazu fedcupového týmu,“ přidala Kvitová.
Případ napadení olomoucká krajská policie vyšetřovala jako vydírání, loni v listopadu ho odložila.
Letos jej znovu otevřel útvar Policejního prezidia, přičemž Krajské
státní zastupitelství dostalo návrh
na obžalobu třiatřicetiletého muže
v srpnu, učinilo tak 5. října.
Pro Radima Žondru to není
zdaleka první případ, kvůli
kterému musí před soud. V září
jej soud poslal na 2,5 roku do
vězení za to, že před třemi lety dal
tip lupičům, kteří posléze přepadli
advokáta v Lysicích na Blanensku.
Útočníci advokáta mučili a oloupili
o věci za 50 tisíc korun. Žondra vinu
popírá a proti rozsudku se odvolal.
Už v roce 2012 dostal u odvolacího
vrchního soudu pravomocný trest
7,5 roku vězení kvůli tomu, že se
podílel na přepadávání osamělých
důchodců. V dubnu 2014 ho soud
propustil na podmínku. Pachatelé si
osamělé důchodce tipovali při montování plastových oken. Vyhlédli si
většinou rodinné domky, majitele
přinutili pod smyšlenými příběhy
otevřít dveře, v kuklách vtrhli dovnitř
a kradli peníze, kreditní karty a elektroniku. Se seniory zacházeli surově,
jejich oběti končily spoutané, zbité
a zraněné, s modřinami nebo zlomenými žebry.

18103111220

BRNO, PROSTĚJOV Má to být on, kdo 20. prosince 2016 přepadl
tenistku Petru Kvitovou v jejím tehdejším prostějovském bytě
v Jezdecké ulici. Recidivista Radim Žondra je kvůli tomuto
podezření už nějaký čas ve vazbě, kde si ještě nějaký čas pobude, neboť mu byla prodloužena. Minulé pondělí začal Krajský
soud v Brně prvním jednáním rozplétat případ, který pobouřil
celý sportovní svět. Nic podstatného se nerozhodlo, nicméně
stání vneslo mezi veřejnost dotaz: je to skutečně právě Žondra,
kdo se pod smyšlenou záminkou vloudil do bytu slavné tenistky a kterou lupič pořezal nožem na levé ruce i okradl o deset tisíc
korun? Sám obviněný a jeho obhájkyně staví nevinu na faktu, že
v době činu byl prý úplně někde jinde...
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RYCHLÝ
VEERNÍK

BUDOU
SE
OPAKOVAT
SENÁTNÍ
VOLBY?
O platnosti výsledku ze Slatinek bude rozhodovat zítřejší soud
PROSTĚJOVSKO Soudy již rozhodly o všech žalobách
zpochybňujících výsledek komunálních voleb, které podali lidé z celého Olomouckého kraje. Ta poslední se týkala
Slatinek, kde volební komise záměrně zaměnila barvy volebních obálek. Už tak zbývá vyřešit pouze tři stížnosti ze Slatinek
týkající se senátních voleb.

Martin ZAORAL

dala jednička kandidátky „Za
vlídnější Obědkovice“, která získala
Soud rozhodoval například o žalobě v sedmičlenném zastupitelstvu dva
z Obědkovic. Stížnost tam po- mandáty, zatímco „Zastupitelé pro

V Plumlově i v Konici jmenují
nové starosty PRÁVĚ DNES
zjistili jsme

18102611215

PLUMLOV, KONICE Právě dnes,
a sice v pondělí 5. listopadu, se budou konat ustavující zastupitelstva
v Plumlově a v Konici. Obě města
budou mít nové starosty, kterými
se dle zjištění Večerníku stanou
Gabriela Jančíková (KDU-ČSL),
resp. Michal Obrusník (Starostové
a nezávislí).
V Plumlově vznikla skutečně široká
koalice. Radu by měli tvořit zastupitelé za KDU-ČSL, Nezávislé, TOP
09 a Nadšence. Ani zbývající zastupitelé by však neměli zůstat mimo
dění. „Věřím, že na zásadních věcech
důležitých pro město se společně
domluvíme úplně všichni,“ nastínila
svoji představu Gabriela Jančíková,

která po dlouhých letech ve funkci
nahradí Adolfa Sušně. Zajímavostí je,
že v plumlovském zastupitelstvu zasednou jak sourozenci Gabriela Jančíková a Marek Otruba, tak i manželé
Milena a Luboš Jeřábkovi.
Jasno by už mělo být i v Konici. Odcházející starosta František Novák
vyjednal nejlepší pozici pro svého
spolukandidáta Michala Obrusníka,
který by jej měl ve vedení města nahradit. Místostarostou by měl zůstat
Jaroslav Procházka.
Takové jsou ovšem zatím jen prognózy. Odpověď na to, zda se i naplní, včetně krátkého představení
nových starostů, vám přineseme již
v příštím vydání Večerníku. V něm
také odstartuje první část povolební
sondy do všech míst prostějovského
(mls)
regionu.

občany“ obdrželi pět křesel. Podle
stěžovatelky měla volební komise
chybně vyhodnocovat hlasovací
lístky, na nichž byla zakřížkována
volební strana. Soud však její žalobu
zamítl jako neopodstatněnou.
Výsledky komunálních voleb napadl
i jeden z občanů Dobromilic. I on se
domníval, že volební komise postupovala nesprávně při sčítání hlasů.
Podle soudu však řádně nedoložil, co
ho k tomuto přesvědčení vedlo, a své
tvrzení založil pouze na spekulaci.
Složitější už byla situace ve Slatinkách. Jak už Večerník informoval,
v malé obci volební komise zaměnila
barvy úředních obálek pro hlasovací
lístky do komunálních a senátních
voleb. Členové komise tak učinili zcela
záměrně, neboť se domnívali, že mají
málo obálek pro komunální volby.
Nakonec se ukázalo, že přehlédli celou
jednu bednu prázdných obálek. V obci
ovšem následně zjistili poměrně
vysoké procento neplatných hlasů.
Občané Slatinek v této souvislosti
podali dvě žaloby na neplatnost komunálních voleb. O těch rozhodoval
brněnský krajský soud, podle něj
však nebylo rozhodnutí komise v rozporu se zákonem.
Dle dostupného vyjádření soudu
probíhalo hlasování ve Slatinicích
nestandardně, když podstatná část
voličů vkládala šedé volební lístky
do žlutých obálek pro volby do
senátu a naopak. V rozporu s pokyny
ministerstva vnitra. I když komise

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

ujišťovala, že voliče o záměně
obálek předem informovala, soudu
předložená dokumentace neprokazuje, že by opačné použití obálek bylo
voliči bezvýhradně respektováno.
Celkem dvaadvacet hlasovacích
lístků pro volby do zastupitelstva bylo označeno jako neplatné
z důvodu vložení do nesprávné
obálky a jeden lístek pro místní
volby byl vyhodnocen jako neplatný
výlučně z důvodu jeho vložení do
obálky společně se žlutým hlasovacím lístkem pro volby do senátu.
Pokud jde o samotné použití obálek,
jejich záměnu v rozporu s pokyny
ministerstva, pak způsob, jakým
okrsková volební komise určila jejich použití, není podle soudu sám
o sobě nutně nezákonný. Ministerská instrukce ohledně způsobu hlasování, z níž plynou příslušné barvy
obálek, právním předpisem není.
Zohlednění 23 hlasů, které komise vyhodnotila jako neplatné, by ovšem k jinému složení zastupitelstva dle soudu

nevedlo. Proto nebude třeba volby ve
Slatinkách opakovat. Ve Slatinkách
zvítězilo uskupení ROVNĚ, které
získalo 45,05 procenta hlasů a čtyři
mandáty v sedmičlenném zastupitelstvu. Uskupení PRO SLATINKY jen
22,09 procenta, což dělá jeden mandát
a SNK „Za další rozvoj obce“ s 32,84
procenta získalo dva mandáty.
To ovšem není vše. Občané
Slatinek podali také tři stížnosti
na neplatnost senátních voleb,
ve kterých byla nakonec zvolena
nezávislá kandidátka Jitka Chalánková. Nejvyšší správní soud
v Brně by se těmito stížnostmi
měl zabývat v úterý 6. listopadu
na veřejném zasedání. A dle kuloárních informací je ve hře i varianta opakování voleb!
„Jestliže by se zjistilo, že došlo
k porušení pravidel a volby budou vyhlášeny za neplatné, je málo
pravděpodobné opakování voleb pouze u nás ve Slatinkách...,“
naznačil zdroj blízký volební komisi.

9

Olšanùm se
radìji vyhnìte
Olšany u Prostějova (mls) - Se
zásadními komplikacemi se musí
aktuálně potýkat řidiči, kteří
projíždí obcí Olšany u Prostějova.
Nejenže je tam dlouhodobě
neprůjezdný rekonstruovaný most
přes dálnici D46, začátkem listopadu se uzavřel i vlastní průtah
středem obce. Důvodem je oprava silnice, která povede k jejímu
zúžení a vybudování parkovacích
míst. Uzavírka je naplánovaná až
do konce listopadu.

Rondel místo
nepøehledné
køižovatky
Určice (mls) - Na příjezdu od
Prostějova mezi hřbitovem a fotbalovým areálem v Určicích se
nachází rozlehlá a nepřehledná
křižovatka, kde je i autobusovou zastávku. Obec aktuálně
připravuje její přestavbu na
kruhovou křižovatku, tzv. rondel
o průměru 32 metrů. V její blízkosti je navrženo parkoviště s kolmým stáním, parkoviště bude mít
kapacitu 35 míst. Další plocha
o kapacitě osmi míst je navržena
u obchodu v místě stávajícího
objektu moštárny, vedle tohoto
parkoviště by také měla být autobusová zastávka. Úpravami mají
projít také chodníky a veřejné
osvětlení. Projekt v současnosti
žádá o stavební povolení.

WWW.
VECERNIKPV.CZ

18102611213
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Na linku 158 přijali policisté
ve středu 31. října ráno hlášení
o krádeži nafty z pracovních strojů, které se podílí na stavbě mostu vedoucího přes dálnici D 46
u obce Olšany u Prostějova. Přivolaní policisté na místě zjistili,
že neznámý pachatel vypáčil víčka
od nádrží čtyř pracovních strojů
a odčerpal z nich celkem 460 litrů
motorové nafty. Celková škoda
napáchaná provozovatelům strojů byla předběžně vyčíslena na
necelých 15 000 korun. Událost
byla zaprotokolována a šetří se
pro trestný čin krádeže.

Stroje bez nafty

Škodu za necelých 11 000 korun
způsobil dvaačtyřicetileté ženě
neznámý lapka, který v úterý 30.
října rozbil okno na vozidle Seat
Ibiza zaparkovaném u hřbitova
v Olšanech u Prostějova. Po rozbití zadního okna se už lehce dostal
ke kabelce, která byla viditelně
odložená na sedačce za řidičem.
Žena přišla nejen o kabelku, ale
také o peněženku s finanční hotovostí 2 580 korun, platební kartu, osobní doklady a kosmetiku.
V případě dopadení hrozí zloději
za trestné činy krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
až dva roky kriminálu.

Kabelka ho zlákala

Minulé pondělí 29. října ráno jel
řidič s vozidlem Škoda Superb ve
směru od Vrahovic na Vrbátky.
Na rovném úseku komunikace
mu náhle do jízdní dráhy vběhl
pes a řidič již vzhledem ke krátké
vzdálenosti nedokázal střetu zabránit a pes po nárazu do vozidla
na místě uhynul. Na autě vznikla
škoda předběžně odhadnutá na
25 000 korun. Alkohol u řidiče
byl vyloučen provedenou dechovou zkouškou.

Za nehodu mohl pes!

V blíže nezjištěné době od 22. do
30. října vnikl neznámý pachatel
po vysazení branky na pozemek
rodinného domu v Obědkovicích. Z neuzamčené garáže odcizil
poškozené majitelce benzínovou
sekačku na trávu v hodnotě 4 665
korun. Policisté z obvodního oddělení Němčice nad Hanou po
pachateli, který se dopustil trestných činů krádeže a porušování
domovní svobody, pátrají.

Sekačka z garáže

Během předminulého víkendu
odstranil neznámý pachatel visací zámek na stavebním ocelovém
kontejneru, který je postavený na
volném prostranství v Olšanech
u Prostějova. Do kontejneru vnikl
a odcizil z něj elektrocentrálu, dvě
elektrické rozbrušovačky, svářečku, vrtačku, fukar na listí, dvě
pily, dva bubny s prodlužovacím
kabelem a kanystry s benzínem.
Poškozené společnosti způsobil
škodu ve výši 100 000 korun.

Zloděj v kontejneru

KRONIKA

ERNÁ
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PROSTĚJOVSKO Jako přes kopírák ve srovnání s předcházejícím
týdnem. Také minulé úterý zasáhl
Olomoucký kraj velmi silný vítr.
Hasiči od pondělní noci až do úterního pozdního večera vyjížděli
k odstraňování škod na různá místa
kraje, na Prostějovsku tomu však
bylo pouze v pěti případech.
Vichřice zaměstnala hasiče v Olomouckém kraji celkem ve 232 případech. Přesně tolik výjezdů museli
absolvovat k odstranění popadaných
stromů či větví na komunikacích a na
drátech elektrického vedení, uvolněných střech na nejrůznějších nemovitostech a podobně. Na Prostějovsku,
přestože se ani našemu regionu silný
vítr nevyhnul, však hasiči zasahovali
pouze v pěti případech.
„Přímo v Prostějově hasičské jednotky
vyjížděly do ulice kapitána Nálepky,

erstvé ryby bylo možné koupit i pímo na míst.

3x foto: Martin Zaoral

s občerstvením. Sehnat se v nich
daly nejen langoše či svařák, ale také
čerstvé ryby. Mnozí z příchozích
naopak postrádali rybí speciality jako
například rybí polévku, či smažené
rybí hranolky prodávané při výlovu
Hradeckého rybníka v Tovačově,
na který každoročně míří tisíce
návštěvníků.
„Letošní rok je zkušební, abychom
zjistili, zda bude o akci mezi lidmi
zájem.
Navzdory
nevlídnému
počasí se jich tady během dne
objevilo celkem dost, proto věříme,
že příští rok už akci provedeme ve
větším,“ prohlásil přímo na hrázi
Podhradského rybníka tiskový mluvčí

Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
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Povodí Moravy Petr Chmelař, který se
do výlovu sám aktivně zapojil.
Ryby z Podhradského rybníka na
korbách nákladních vozů mířily do
Tovačova na sádky. Některé z nich
šly do chovu, jiné na prodej. „Celkem
rybáři z Podhradského rybníka
vytáhli sto dvacet metráků kapra,
dvě stě padesát kilogramů štiky, dvě
stě osmdesát kilogramů candáta
a šedesát kilogramů lína. Část jsme
odvezli do Tovačova, další vysadíme
v Těšanech a zbývající část půjde do
Dalešic,“ prozradil Petr Chmelař s tím,
že další výlov by se na přelomu října
a listopadu měl v Plumlově konat již
příští rok.

V nezamnitelné kulise Podhradského rybníka se v nevlídném poasí inil zhruba tucet rybá.

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOVSKO Minulé úterý
30. října v odpoledních hodinách
se stala dopravní nehoda na dálnici
D46 ve směru jízdy od Prostějova na
Olomouc. Na první pohled šlo o banální případ nedodržení bezpečné
vzdálenosti. Jenže řidič, který kolizi
zavinil, jel v kradeném Mercedesu!
Jak se ukázalo, německá policie tou
dobou už několik měsíců po vozidle
marně pátrala...
„Sedmadvacetiletý muž cizí státní příslušnosti jedoucí ve vozidle Mercedes
Benz nedodržel bezpečnou vzdálenost
za vozidlem Škoda Fabia, které brzdilo
z důvodu překážky na komunikaci, a zezadu do něj narazil. Vlivem toho došlo
ke zranění řidiče škodovky a jeho spolujezdce, kdy oba byli převezeni do olomoucké fakultní nemocnice. Provedené
dechové zkoušky byly v obou případech
negativní. Na obou autech byla škoda
předběžně vyčíslena na devadesát tisíc

korun,“ uvedla k anabázi Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté, kteří přijeli nehodu vyšetřit,
však vzápětí přišli na závažné skutečnosti. „Následným šetřením na místě se zjistilo, že vozidlo Mercedes Benz prochází
pátráním, které vyhlásila Německá spolková republika v srpnu letošního roku.

Z tohoto důvodu byl vůz zajištěn a oba
cestující z uvedeného vozidla podali
na služebně vysvětlení,“ přidala Miluše
Zajícová s tím, že celá událost je nadále
v šetření policistů.
Zda dvoučlenná osádka věděla o tom,
že se veze v kradeném autě, nebo snad
šlo přímo o zloděje Mercedesu, nechce zatím policie prozradit... (mik)

idi kradeného Mercedesu naboural zezadu tuto škodovku. Nmecká policie pátrala po vozidle již od srpna.
Foto: Policie R

Zavinil nehodu na dálnici...

ván projekt jeho nezbytné kompletní
rekonstrukce. Ten zahrnuje i demolici sousedního tzv. bílého domku, na
jehož místě by měl vzniknout park
a umístěna replika původního zahradního altánu.
Přestože stavební práce měly začít už letos v létě, v Kostelci se stále nic neděje.
Dle posledních informací by se ale vše
mělo ještě letos opravdu rozběhnout.
Olomoucký kraj ve výběrovém řízení
našel stavební firmu, která opravy provede. V nejbližších dnech by mělo dojít
k podpisu smlouvy a do měsíce mají
objekt obsadit řemeslníci. Hotovo by
mělo být nejpozději do konce letních
prázdnin 2019. Červený domek bude
opět otevřen v dalším průběhu roku
2019. „Objekt bude po opravě sloužit
jako sezonní expozice Petra Bezruče

hotovostní WC pro občasnou přítomnost personálu muzea,“ prozradila Eva
Knajblová z Odboru kancelář hejtmana Olomouckého kraje.

ervený domek v Kostelci na Hané, kde žil v závru svého života básník Petr Bezru.
Foto: archiv Ve erníku

a bude zde umístěn depozitář i sklad.
Po opravě nebude dům trvale využit.
Nebude zde tedy zřízeno hygienické
zařízení pro veřejnost, ale pouze po-

Bílovice-Lutotín (mls) - Do budování chodníků ve velkém se plánují
pustit v Bílovicích-Lutotíně, přičemž
stavba má být rozdělena do tří etap. Její
součástí však nebudou zpevněné vjezdy
k rodinným domů, garážím a zahradám, uvažuje se pouze s průběžným
návrhem vjezdů v šířce navrhovaného
chodníku a napojení na vozovku. Projekt nyní žádá o stavební povolení.

Dostaví chybìjící
chodníky

Čechy pod Kosířem (mls) - Hlasování o Osobnost Moravy, ve kterém
je nominován i majitel Muzea kočárů
Václav Obr, jde do finále. Už jen do
konce roku mu můžete posílat hlasy na
webových stránkách www.osobnost.
moravy.eu. V letošním třetím ročníku
je nominováno celkem jedenáct osobností. Václav Obr se s více jak tisíci
hlasy aktuálně drží na čtvrtém místě.
S velkým náskokem vede botanik
a zakladatel arboreta Makču Pikču
u obce Paseka Radim Slabý. Loni
v anketě zvítězil muzikant Jiří Pavlica,
před ním to byl spisovatel a folklorista
zabývající se Slováckem Jiří Jilík.

Bude Obr
Osobností Moravy?

➢ z titulní strany

Ojedinìlý incident?
Na přetřes mezi rodiči dětí
celkem logicky přišla také otázka,
zda se v tomto případě jednalo
o ojedinělý incident či případ odhalující pouze trvalejší problémy. To
vedení školy, která má dlouhodobě
velmi dobrou pověst díky svému ojedinělému divadelnímu
souboru či úspěchům žáků v řadě
sportovních či vědomostních
soutěží, razantně odmítlo. „Škola
vážnost situace chápe, nicméně
děti jsou i ve spolupráci s Policií
ČR
pravidelně
poučovány
o nebezpečí návykových látek.
Navíc provádíme širokou škálu
pravidelných aktivit, které mají
za cíl předcházet patologickým
jevům,“ vyjádřila se v této souvislosti ředitelka školy.
(mls)

MÁTE VY NĚJAKÉ INFORMACE O TÉTO UDÁLOSTI?
SLYŠELI JSTE NĚKDY O TOM, ŽE BY NA NĚKTERÉ ŠKOLE
DOCHÁZELO K INCIDENTŮM TOHOTO TYPU?
JAK SE VY STAVÍTE K TÉMATU: DROGY A MLÁDEŽ?
NAPIŠTE NA REDAKCE@VECERNIKPV.CZ!
TÉMATU SE BUDEME ROZSÁHLE VĚNOVAT
V NĚKTERÉM Z PŘÍŠTÍCH ČÍSEL.

Dle informací Večerníku by měl být
žák zdravotně v pořádku, ale...
V reakci na tuto událost začali mít
někteří z rodičů žáků navštěvujících
školu ve Ptení o své potomky obavy.
„Vzhledem k citlivosti problému
a možnému ohrožení ostatních dětí,
by se tato situace neměla přehlížet,“
vyjádřila se jedna z maminek, která
nás na celou záležitost upozornila.
Podle vyjádření vedení školy došlo
k incidentu mimo budovu i areál školy.
„Řízeným rozhovorem s žáky, písemnými sděleními i individuálními pohovory
nebylo prokázáno, že by si někdo nosil do školy alkohol či jinou návykovou
látku. Nikdo nic takového neviděl na
vlastní oči,“ reagovala ředitelka školy
Viera Šmilňáková s tím, že škola v tomto
případě nemá právo do volného času
dítěte zasahovat. „Odpovědnost je již na
rodičích,“ zdůraznila.

„Odpovědnost je na rodičích,“
vzkazuje ředitelka ZŠ ve Ptení

Prostějovsko bylo v posledních dnech
prosvětleno stovkami lampionů. Nastal
totiž čas uspávání broučků. A jak je známo, v Plumlově tuto tradici dodržují už
dlouhá léta, a proto lampiony svítily i tam.
„Pojďme společně broučkům zazpívat,

Tereza
MACHOVÁ

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

PLUMLOV Uplynulý pátek se
Plumlovem ubíral lampionový průvod. Město a kulturní komise města
Plumlova uspořádaly na zámku tradiční uspávání broučků. Jeho součástí
byly jako vždy diskotéka s broučky,
představení dětí ZUŠ, zmiňovaný lampionový průvod, soutěž o nejkrásnější
lampion a v závěru i vlastní ukládání
broučků ke spánku. Ti si nastřádali dostatečné zásoby, poslechli ukolébavky
a pohádku, naposledy zasvítili lidem
a nakonec se také uložili ke spánku.

ukolébat je, oni nám na oplátku naposledy zasvítí a půjdou spát,“ vyzvala příchozí
Gabriela Jančíková, místostarostka a brzy
již starostka Plumlova.
A tak se i stalo. Děti z místní ZUŠ společně s dalšími malými návštěvníky zpívaly
a tančily. Po vystoupení se broučci odebrali
za maminkou na skálu před plumlovským
zámkem, kam je doprovodili Brouček
s Beruškou. Přinesli s sebou koše plné jídel,
demižony s pitím a teplé peřiny. A protože
byli malí broučci šikovní a podařilo se jim
nastřádat takové zásoby, přečetla jim za
odměnu maminka pohádku o dědečkovi
Broučkovi a babičce Berušce.
Poté už se všichni společně vydali za svitu
lampionů a luceren průvodem po městě,
a broučci tak zasvítili naposledy lidem.
Zanedlouho se vrátili na nádvoří zámku
a nakonec broučky uložili. V Plumlově
tedy už spokojeně chrní. „Moc se nám to
líbilo, především děti v kostýmech jsou
krásně vyvedené. A panuje tady skvělá
atmosféra,“ svěřila se Lucie.
Příští akcí na plumlovském zámku bude
v sobotu 17. listopadu koncert pro violu
a klavír. Na klavír zahraje Daniel Jun, na
violoncello Petr Mašlaň.

Maminka brouk sedí spolen s Broukem
a Beruškou a te malým broukm pohádku.
Foto: Tereza Machová
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Chlapec to pehnal a pršvih byl na svt BROUČCI V PLUMLOVĚ UŽ SPÍ...

Objekt tzv. červeného domku, ve
kterém žil básník Petr Bezruč, je už
od roku 2005 zavřený a chátrá. Jedná
se přitom o kulturní památku. Přesto
byla dokonce zvažována jeho demolice. K té po protestech z řad veřejnosti
nedošlo, naopak následně byl zpraco-

Martin ZAORAL

KOSTELEC NA HANÉ Už to vypadalo na další z řady odkladů. Bezručův domek v Kostelci na Hané se
měl původně začít opravovat letos
v srpnu. Nestalo se tak. Nyní se zdá,
že by jeho rekonstrukci už konečně
nemělo stát nic v cestě.

zjistili jsme

STRAŽISKO Chlapec ze Stražiska
měl při cestě ze školy ve Ptaní
nastoupit do autobusu pouze za
pomoci spolužáků. Ve Stražisku
však nevystoupil, nalezen byl až
v Konici. Jeho stav byl natolik
špatný, že okamžitě putoval do
nemocnice. Tam byl hospitalizován s podezřením na otravu
blíže neurčenou látkou. Celou
věcí se zabývá Policie ČR. „Mohu
potvrdit, že šetříme případ mladistvé osoby, která po požití
návykových látek byla hospitalizována v nemocnici. S ohledem
na věk poškozeného nebudeme
k případu sdělovat další bližší
Na Prostjovsku hasii zasahovali pouze ptkrát, vtšinou u pípad uvolnných
informace,“ vyjádřila se pro
stešních krytin.
Foto: HZS Olomouckého kraje
Večerník Miluše Zajícová, tisková
kde byly nahlášeny uvolněné plechy Do vesnic na Prostějovsku vyjížděli mluvčí Krajského ředitelství Polina střeše domu. Podobně tomu bylo hasiči ve dvou případech. „Ve Hvoz- cie Olomouckého kraje.
ve Wolfově ulici, kde hasiči zjistili utr- du spadl strom na dráty elektrického
Co mu bylo?
ženou plechovou střechu rodinného vedení a v Protivanově došlo vlivem
domku hrozící pádem. Další zásah pak silného větru k uvolnění střechy na Informace o případu se však mezi
lidmi rychle rozšířila, hojně se mluvilo
byl proveden v Martinákově ulici, kde domě,“ prozradil Hošák.
hasiči museli provést zajištění střechy Daleko více výjezdů a hlavně hmot- zejména o tom, že chlapec byl pod
na vlakovém nádraží,“ popsal Zdeněk ných škod zjistili hasiči během úter- vlivem marihuany, případně i dalších
Hošák, tiskový mluvčí Hasičského zá- ního dne na Olomoucku, Šumpersku psychotropních látek. O tom, jaké to
chranného sboru Olomouckého kraje. a Jesenicku.
(mik) byly, se však doposud jen spekuluje.

Další vichřice na Prostějovsku
... A S KRADENÝM AUTEM! tolik neškodila

Stánk s oberstvením nebylo mnoho, ale poptávku S podbrákem se v dešti inil i tento mladý kluk.
zvládaly uspokojit.

F o too r e poo r táá ž

Výlov Podhradského rybníka se
konal naposledy před dvěma lety.
Tehdy však proběhl v pondělí a jeho
organizátoři z Povodí Moravy příliš
nepočítali se zájmem lidí. Nyní byla
situace poněkud jiná. V sobotu
3. listopadu se od rána činil ve
vypuštěném rybníku asi tucet
rybářů. Během celého deštivého
dne se na ně chodily dívat hloučky
zvědavců, mezi nimiž nechyběl
ani Večerník. Na hrázi rybníka
pro ně byly připraveny stánky

jjak
ak to
to vypadalo
vypaddallo naa vý
výlovu...
ýlovvu....

PLUMLOV Rybáři brodící se bahnem, kádě, ve kterých se občas zablesknou zlaté šupiny, muži s podběráky nakládající kapry na korbu
náklaďáku, oranžové rukavice lovců i stejně zbarvené listí stromů rostoucích na hrázi rybníka. K tomu stánky s voňavým jídlem, teplými
nápoji a čerstvými rybami, nad tím vším silueta zámku ztrácejícího se
v mlze a mrholení. Nezaměnitelná atmosféra podzimních výlovů se
uplynulou sobotu vrátila do Plumlova. A zřejmě ne naposledy...

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

Na sobotní akci chyběly jen lepší počasí a rybí speciality na stáncích

Konen! Oprava Bezruova domku zane ješt letos
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Z VÝLOVU PODHRAĎÁKU SE SNAD STANE TRADICE Vzniknout má sezonní expozice legendárního básníka

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu
aneb jsme s vámi u toho...
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„VŠUDE, KDE STOJÍ KLAVÍR, TAM SI NA NĚJ ZAHRAJI“
Ludmila Kopečná Nedomanská od dětství miluje hudbu a adrenalin

KONICE Možná to znáte. Pokud
se dostanete do „laufu“, nemůže
vás nic zastavit, nepřipouštíte si jedinou negativní myšlenku a přitahujete situace, které jsou odrazem
vašeho zápalu a nadšení. Někomu
se něco podobného poštěstí jednou
za život, jinému vůbec ne. Učitelka,
hudebnice a organizátorka Ludmila Kopečná Nedomanská z Konice
působí dojmem, že se na této „vyšší energetické úrovni“ pohybuje
prakticky neustále. Mimo řady
svých aktivit je dlouholetým motorem pravidelných předplatitelských
koncertů, které by člověk ve městě
typu Konice skutečně nečekal. To,
co by jinde zajišťovala profesionálně vybavená agentura, nebo alespoň člověk zaměstnaný na plný
úvazek, zvládá nádavkem ke svým
dvěma pracovním pozicím. Proč
a hlavně jak to všechno dělá? I o tom
je tento rozhovor, který se jinak točil zejména kolem hudby samé.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkk
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Co vy považujete za nejkrásnější
hudbu, jejímž původcem ovšem nemusejí být nástroje?
„V podstatě mě fascinují všechny
zvuky, ráda se procházím a vnímám
kolem sebe přírodu, ať už je to zpěv
ptáků, či tok potoka. Mám ráda
různorodé zabarvení lidského hlasu.“
yy Baví vás více hudbu poslouchat,
nebo ji raději interpretujete?
„Mám to tak na stejné úrovni, záleží
na citovém rozpoložení. Ale klavír
mě odmalička fascinoval, v podstatě
všude, kde ho vidím stát, tam si na něj
zahraji.“
yy Zabýváte se zejména vážnou
hudbou. Nepřipadáte si v dnešní
době a na malém městě jako don
Quijote bojující s větrnými mlýny?
„Nepřipadám, návštěvnost koncertů je
velmi dobrá, musím říct, že jsem velice
ráda, že je navštěvují žáci Základní
umělecké školy v Konici. Generace
posluchačů se stále omlazuje.“ (úsměv)
yy Mimo jiné učíte hudební
výchovu na Gymnáziu a základní
škole v Konici. Jak se vyrovnáváte
s tím, pokud žáci nemají zrovna
o muziku zájem?
„S nezájmem o hudbu se příliš často
nesetkávám. V podstatě každý student
něco poslouchá, a sice ať už je to rock,
metal, pop, nebo vážná hudba. Snažím
se žáky co nejvíce vést k poslechu hudby,
děti mají hodiny hudební výchovy rády
a často chtějí, abych jim v hodině zahrála.
A to hraji převážně vážnou hudbu.
Dokonce si pamatuji na jednoho žáka,
který nechtěl zpívat, myslím v kolektivu,
a za čtyři roky sám předstoupil před třídu
a zazpíval. To jsem považovala za svůj
pedagogický úspěch. Asi to bylo tím, že
jsme tak pěkně zpívali a hráli, prostě ho
hudbou nakazili.“
yy Podařilo se vám některé ze žáků
inspirovat tak, že se hudbě aktivně
věnují stále?
„Dvě moje studentky studovaly
Univerzity Palackého v Olomouci
pedagogického směru. Tam zúročily
několik let hry na klavír. Jeden můj
bývalý žák si založil kapelu. Občas
hraje při mši svaté v konickém kostele.
To mě samozřejmě těší.“
yy Se svými žáky ze ZUŠ
připravujete nejen příjemné, ale
i kvalitní adventní koncerty, které
se těší velké oblibě z řad rodičů
i dalších posluchačů. Co to pro vás
znamená?

Kdybych měla neomezený rozpočet, určitě bych ráda
do Konice přivedla houslového virtuosa Pavla Šporcla,
Magdalenu Koženou a znovu Julii Svěcenou tentokrát
i s jejím tatínkem Jaroslavem. A také nějaký symfonický
orchestr či sbor například Boni Pueri...
„Jsem ráda, pokud se naše vystoupení
posluchačům líbí. Je s tím ale spojeno
hodně organizačních záležitostí
a desítek hodin souhry a cvičení.
Každoročně nestíhám řešit vánoční
dárky, pečení cukroví a úklid. A už
vůbec si nemohu dovolit o vánočních
svátcích odjet na zimní dovolenou.
Letos poprvé udělám změnu, chci se
totiž naučit lyžovat!“
yy Co vás přivedlo k pořádání
koncertů v rámci Klubu přátel
hudby?
„Koncerty jsem s rodiči navštěvovala
v podstatě hned od založení klubu
v roce 1987. Neskutečně mě
inspirovaly ke cvičení. Pokaždé, když
jsme se vrátili z koncertu, tak jsem
hrála do nočních hodin. Bydlíme
v rodinném domku, takže jsem si to
mohla dovolit. (úsměv) Odmalička
jsem chtěla být buď paní učitelkou,
nebo umělkyní.“
yy KPH v Konici funguje už od
roku 1987, jeho předsedkyní jste
se stala v roce 2012. Na co jste
navazovala a s čím jste do klubu
nastupovala?
„Navázala jsem na práci zakladatele
a předsedy Klubu přátel hudby Aloise
Trnečky. Zacvičovala jsem se už od
roku 2009, ale naplno jsem do této
funkce pronikla až v roce 2012 po
jeho smrti. Zpočátku to nebylo vůbec
jednoduché, pan Trnečka si vytvořil
za dobu své funkce velké množství
kontaktů, některé byly hodně osobní.
Hudbou žil a řada umělců byla jeho
dobými známými. Tato skutečnost
měla vliv na výši honoráře, protože
dobrý známý pro vás uspořádá
koncert téměř zdarma.“
yy Na co z uplynulých sezón nejraději vzpomínáte?
„Všechny koncerty byly krásné
a vždy něčím zvláštní. Ale ráda
vzpomínám na koncert Julie
Svěcené - dcery houslového virtuosa
Jaroslava Svěceného - a na dvě
vystoupení vynikajícího klavíristy
Matyáše Nováka. To jsou pro mě
nezapomenutelné zážitky.“
yy Co je při organizování koncertů
nejtěžší?
„Vše časově zvládnout a dobře
naplánovat. Každou koncertní sezónu
chystám minimálně půl roku, umělci
jsou hodně na cestách a komunikace
je z tohoto důvodu obtížnější. Někdy
je problém z nich vymámit například
fotku na propagační materiály. Umělci
jsou umělci, praktické věci moc neřeší.“
(úsměv)
yy Byla někdy chvíle, kdy jste s tím
chtěla přestat?
„No jéje. (směje se) Takovou myšlenku
mám každou chvíli. Veškerý svůj volný
čas totiž trávím právě touto činností
a někdy jsem z toho ve stresu, protože
mi nezbývá moc prostoru na osobní
život. Pak přijde člověk, který zkritizuje
počet židlí v sále, málo zviditelněný
koncert a je ‚takříkajíc vymalováno‘.
Ale pak mi zavolá zase nějaká dobrá
duše a má o moji práci zájem. To mi
dodává sílu v práci pokračovat a dělat
radost nejen sobě, ale hlavně ostatním.“
yy Kdo vám pomáhá?

„Dramaturgii a fifinance
nance od sponzorů
si řeším sama. Ale jinak jsme sehraný
tým – a to počínaje
čínaje grafikem Jiřím
Burgetem,
ekonomkou,
paní
ředitelem Městského
ěstského kulturního
střediska až po DT Květinové studio.
Bez těchto lidí bych
ych se neobešla.“
yy Koho byste
te do Konice ráda
ud byste měla neopřivedla, pokud
čet?
mezený rozpočet?
vého virtuosa Pavla
„Určitě houslového
dalenu Koženou Šporcla, Magdalenu
která mimo jinéé v počátcích Klubu
přátel hudby v Konici zpívala –
znovu Julii Svěcenou tentokrát
m Jaroslavem. A také
i s jejím tatínkem
ický orchestr či sbor
nějaký symfonický
například Boni Pueri.“
ás bere tolik energie,
yy Kde se ve vás
no zvládala?
abyste to všechno
„To sama nevím,, ale asi tuším. (úsměv)
Neskutečně mě nabíjí energií právě to,
mi. Cítím se stále mladě
že pracuji s dětmi.
ptimistická a raduji se
a dobře. Jsem optimistická
z každého dne, navíc dělám práci, která
mě baví.“
vity musí být neoyy Vaše aktivity
né nejen psychicky,
byčejně náročné
ale také časově.. Co na to říkají u vás
doma?
ytvářejí moji rodiče,
„Zázemí mi vytvářejí
bě moc podporovali
kteří mě v hudbě
dnes. Ona je to taková
a podporují dodnes.
pora - já pomáhám
vzájemná podpora
ně. Jde o to, aby se vše
jim, oni zase mně.
časově skloubiloo a sladilo. Jsem ráda,
noletý a nepotřebuje
že syn už je plnoletý
takový dohled a péči.“
yy Co byste ráda dělala, ale
vzhledem ke svému časovému
vytížení nemůžete?
žete?
„Ráda bych vícee sportovala. Snažím
se každý týden jezdit plavat a cvičím
doma s činkami.. Ale je to málo. Chtěla
bych mít také více času na hru na
klavír. Ráda bychh se ještě podívala do
lorencie.“
Provence a do Florencie.
ste byla zvolena i do
yy Nedávno jste
pitelstva. O co byste
místního zastupitelstva.
la, aby se v Konici
se ráda zasadila,
zlepšilo?
ěsta Konice vnímám
„Jako občan města
m s nedostatkem
velký problém
íst. Pokud není na
parkovacích míst.
arkovat, těžko půjdete
náměstí kde zaparkovat,
ní divu, že několik
nakupovat. Není
ejců v Konici skončilo.
drobných prodejců
Vše souvisí se vším. Stejný problém
s parkováním máme před Základní
lou v Konici, tady
uměleckou školou
bych se chtěla zasadit o rozšíření
parkovacích míst na přilehlé
zahradě, která patří městu a je
ledu naprosto
z mého pohledu
nevyužitá.“
otřeba, abyste
yy Co bude potřeba,
s KPH oslavilaa i 40 let od
jeho založení?
vního elánu,
„Hodně pracovního
lou přízeň
zdraví a stálou
sponzorů.“
yy A máte nějaký svůj
erý byste si
osobní sen, který
přála výhledověě splnit?
„Z pracovníhoo hlediska
alizovat již
bych chtěla realizovat
výše zmíněné koncerty,
ím nemám
na které prozatím

neomezené
finance
a z osobního hlediska
toužím po tandemovém
seskoku, ale ten mi všichni
rozmlouvají. Mají o mě strach.
Jinak projížďka nějakým svižným
autem by také nemusela být
špatná, takže uvidím.“ (smích)

Foto: Simona Havlí ková

vizitka

LUDMILA KOPEČNÁ
NEDOMANSKÁ
✓ narodila se 24. září 1977 v Prostějově
✓ v letech 1992 až 1997 vystudovala
Střední odborné učiliště strojírenské Lutín,
obor Podnikání v oborech obchodu a služeb
✓ následně (1997 – 2004) absolvovala
Církevní konzervatoř Kroměříž; hra na klavír a varhany
✓ v letech 2003 až 2009 zvládla Univerzita Palackého
v Olomouci, Pedagogická fakulta – Učitelství hry na nástroj
nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy
✓ je rozvedená, syn Jakub (18 let)
✓ mezi její záliby patří hudba, četba, vaření a pečení,
ale také cestování, řízení auta i adrenalin v jakékoliv podobě
zajímavost: už ve čtyřech letech dostala pod stromeček dětský
klavír, což byla hračka vyrobená v Číně, na kterou neustále hrála
a k tomu si zpívala, ve školce pak hypnotizovala paní učitelku,
jak hraje na klavír a sledovala její ruce
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rychlý
NEJVÍCE DĚTÍ NAVŠTĚVUJE ZŠ JANA ŽELEZNÉHO Veerník

V Prostějově je aktuálně 4 272 žáků základních škol

Øidièe èeká krušný rok

PROSTĚJOV Počet dětí na základních školách zřizovaných
městem se v posledních týdnech ustálil. Šlo především o potvrzení počtu prvňáčků, kdy se v některých případech rozhodli rodiče oproti zápisům pro změnu školy či odstěhování se do
jiného města. Z aktuálních pramenů je nyní jisté, že základní
školy v Prostějově navštěvuje přesně 4 272 žáků. Tradičně
nejvíce jich sedí v lavicích Základní školy Jana Železného na
Sídlišti Svobody, nejméně dětí pak dochází do vrahovické
školy. Podle dnes už bývalé náměstkyně primátorky Ivany
Hemerkové se počet školou povinných rok od roku snižuje,
ovšem zrušení některé z budov v plánech města nefiguruje.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník
Michal
KADLEC
Prostějovský magistrát uzavřel k poslednímu zářijovému dni konečnou
statistiku školáků. „První až deváté
třídy základních škol zřizovaných statutárním městem Prostějov navštěvuje
aktuálně 4 272 žáků, a to včetně devíti
speciálních tříd na Základní školu
v Kollárově ulici. Nejvíce dětí registruje Základní škola Jana Železného
na Sídlišti Svobody, do které chodí

693 dětí. V těsném závěsu je pak
Základní škola v ulici Palackého, která
je rozdělena do tří pracovišť, a to
v Palackého ulici, na Skálově náměstí
a v Čechovicích. Pomyslnou bronzovou příčku s ohledem na nejvíce obsazenou školu drží Základní škola v ulici
Dr. Horáka,“ prozradila Večerníku
Ivana Hemerková (PéVéčko), která
v době konečné uzávěrky přesného
počtu žáků na prostějovských základních školách ještě vykonávala funkci
náměstkyně primátorky Statutárního
města Prostějov pro školství.
Celkový počet žáků je rozdělen do
osmi základních škol a 170 tříd.
Podle dnes už bývalé náměstkyně
je kapacita škol v Prostějově

Nejvíce obsazenou je Základní škola Jana Železného na Sídlišti Svobody v Prostjov. Celkem 693 dtí má tady navíc po
rekonstrukci k dispozici nové moderní uebny.
2x foto: Michal Kadlec a ilustra ní

dostačující k tomu, aby zajistila
kvalitní výuku. „Je jasné, že v posledních letech rapidně ubývá dětí,
o čemž svědčí i každoroční statistiky
porodnosti. Aktuálně je nejvíce dětí
ve čtvrtých třídách základních škol,
nižší ročníky už vykazují mnohem
menší počty žáků. A vezměme si, že

aktuální poèty žákù na základních školách v prostìjovì
ŠKOLA
ZŠ Jana Železného
ZŠ Palackého

27

ZŠ Dr. Horáka

25

ZŠ Valenty

23

ZŠ Studentská

19

ZŠ Melantrichova

18

ZŠ Majakovského

693

27

669
644
605
524
462
327

13

ZŠ Kollárova

9

+speciální

9

249
99

počet
\ĂĚǇϮdětí
počet
\ĂĚǇϭtříd
Zdroj: Magistrát města Prostějova

mnoho dětí po absolvování pátých tříd
odchází na víceletá gymnázia, tudíž do
šestých ročníků nastupuje zase o to
méně žáků. Nemyslím si ale, a říkám
to už delší dobu, že by jakékoliv vedení města mělo v budoucnu uvažovat
o zrušení některé ze základních škol.
Před deseti lety k tomu v případě školy
v Rejskově ulici došlo, a to podle mého
názoru stačí. Registrujeme jistě stále
nižší celkové počty dětí ve školách,
ovšem na druhé straně každý pedagog vám řekne, že čím méně dětí ve
třídách, tím je kvalita výuky na mnohem vyšší úrovni,“ zanalyzovala situaci
Ivana Hemerková.
Během uplynulých let bylo
v českém školství zřejmé, že čím
více dětí, tím více peněz dostávala jednotlivá zařízení ze státního rozpočtu. Zanedlouho už
to tak ovšem stoprocentně platit
nebude. „Doposud to tak skutečně
platilo, ale v nejbližší budoucnosti
dojde ke změnám. Od státu přijímá
škola finanční prostředky na pokrytí
mzdových nákladů učitelů i dalších

zaměstnanců, na učební pomůcky či
další přímé náklady související s provozem školy a vzděláváním. Naopak
provozní náklady školy jsou plně
hrazeny z prostředků města, jejichž
je zřizovatelem. A prostějovský magistrát nemusel vždy zohledňovat to,
kolik dětí na jakou školu dochází.
Mnohdy se stalo, že daleko více peněz
jsme investovali do školy s menším
počtem žáků. Bylo to třeba díky
tomu, že budova byla zastaralá a bylo
ji potřeba za vyšších nákladů rekonstruovat, nebo bylo potřeba daleko
více peněz na modernizaci vnitřních
prostor a do vybavení školy. Hodně
peněz z městské pokladny si rovněž
vyžádá starost o základní školu
v Palackého ulici, která je rozdělena
hned do tří pracovišť. Město tedy nemusí při investicích z rozpočtu posuzovat počty dětí,“ vysvětlila Večerníku
Hemerková. Jak dodala, zanedlouho
by i stát měl při financování základního školství více zohledňovat nikoliv stav dětí, nýbrž celkový počet
otevřených tříd.

Prostějov (mik) - Rok 2019 bude
pro Prostějov z hlediska dopravních
investic velice náročný. Jestliže řidiči
letos nadávali na problémy spojené
s dlouhodobou uzavírkou Brněnské ulice, tak v příštím roce to bude
mnohem horší! „Čeká nás druhá
etapa rekonstrukce Plumlovské
ulice a zároveň s tím i rekonstrukce Wolkerovy a Vrahovické ulici.
A obávám se, že všechno se bude
opravovat najednou! K tomu všemu
by se měly stavět i dva rondely na
Poděbradově náměstí, a ještě nový
autobusový terminál u městských
lázní,“ prozradila Alena Rašková,
náměstkyně primátora statutárního
města Prostějova. „Příští týden mířím na jednání s náměstkem dopravy Olomouckého kraje a budeme
se domlouvat na harmonogramu
těchto prací, tak budu moudřejší,“
dodala.

Miliony do Prostìjova
na kotlíkové dotace
Prostějov (red) - Jen do Prostějova
jako obce s rozšířenou působností
putuje přes 13 milionů korun v rámci
takzvaných kotlíkových dotací. „V první etapě dotačního programu hejtmanství vyhovělo 1 553 žadatelům z celého
Olomouckého kraje, kterým byla poskytnuta podpora na pořízení nového
zdroje tepla v celkové výši zhruba 180
miliónů korun. Z konečného počtu 1
967 předložených žádostí se podařilo
uspokojit téměř 80 procent žadatelů.
Finance putovaly také do Prostějova,
v případě tohoto města hejtmanství
vyhovělo 112 ze 133 žádostí,“ uvedl náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Pavel Šoltys.

www.
vecernikpv.
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Ped rondelem nedala pednost...

DNES SE ZAVÍRÁ PLUMLOVSKÁ Cyklistku
Zatím jen částečně,
větší problémy
srazilo auto!
se prý nečekají
Žena na kole byla sražena kvli vlastnímu nerespektování pedpis, sanitka ji
pevezla do nemocnice.
2x foto: Policie R

Práv tento úsek od velkého rondelu okolo erpací
stanice bude už dnes ásten uzaven. Po vozovce
se zbrusu nových asfaltovým povrchem se poprvé
projedeme v nedli 9. prosince. Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Co Večerník avizoval v minulém vydání, je skutečně tady! Již dnes dojde
k částečné uzavírce Plumlovské ulice, a to
v části od rondelu u čerpací stanice OMV po
křižovatku s Jungmannovou ulicí u nákupního centra Haná.

MICHAL KADLEC
Uzavírka uvedené části Plumlovské ulice je naplánována na období od pondělí 5. listopadu až
do neděle 9. prosince. „Chtěl bych upozornit, že
v období od pátého listopadu do druhého prosince se bude jednat o uzavírku částečnou, ovšem od
třetího do devátého se tato část uzavře zcela. Ten
poslední týden se totiž bude v lokalitě od rondelu
u čerpací stanice až po křižovatku u centra Haná

Repro: Magistrát msta Prostjov

pokládat nový asfaltový koberec,“ prozradil Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.
Uzavírka části Plumlovské ulice bude
dlouhá 300 metrů, objízdné trasy však budou desetinásobně delší! A povedou ulicemi Josefa Lady přes severní obslužnou
komunikaci k ulici U Stadionu a dále přes
Kosteleckou a Blahoslavovu zpět na
Plumlovskou.

„Podle mého názoru nebude tato uzavírka pro řidiče vůbec náročná. A nedělám si iluze o tom, že
nebudou využívat pouze uvedenou hlavní objízdnou trasu, ale mnoho šoférů bude Plumlovskou
ulici objíždět přes vedlejší komunikace podél celé
ulice. A nejde o nijak dlouhou uzavírku, uvedená
část bude opravena během pouhého jednoho měsíce a něco,“ uklidňuje předem všechny řidiče Alena Rašková, náměstkyně primátora statutárního
města Prostějova pro dopravu.

PROSTĚJOV V těchto místech
cyklisté často chybují. Přestože
je na silnici vyznačen přejezd pro
jezdce na kolech, nikdo z nich
tam rozhodně nemá absolutní
přednost. Je tomu právě naopak!
Značku vyzývající k dání přednosti v jízdě tentokrát nerespektovala
starší žena, kterou před rondelem
u čerpací stanice v Olomoucké
ulici srazilo auto.
„Ve čtvrtek prvního listopadu asi
hodinu před polednem jela sedmašedesátiletá žena na jízdním kole
po stezce pro chodce a cyklisty po
ulici Olomoucká. Na přejezdu přes
silnici, která vede k čerpací stanici,
nerespektovala dopravní značku

´Dej přednost v jízdě´ a vjela do
cesty osobnímu vozidlu Peugeot, za
jehož volantem seděl čtyřiačtyřicetiletý řidič. Ten jel ve směru od centra
a odbočoval k čerpací stanici. Došlo
ke střetu, při kterém cyklistka upadla
na komunikaci a zranila se. Z místa
byla převezena na ošetření do místní
nemocnice,“ popsala kolizi Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Jak přidala, alkohol byl
u obou účastníků nehody vyloučen
provedenou zkouškou a k majetkové škodě nedošlo. „Nehoda je nadále
v šetření policistů prostějovského
dopravního inspektorátu,“ doplnila.
(mik)
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Po
osmadvaceti
letech
JAROSLAV FALTÝNEKDalší
TO poslanec
ZABALIL!
Radim Fiala jej bude následovat...
PROSTĚJOV Prý s mandátem prostějovského zastupitele vůbec nepočítal a kandidátku hnutí ANO 2011
v Prostějově chtěl pouze podpořit z nevolitelného místa. Jeden z vůbec služebně nejstarších komunálních
politiků a současný poslanec Parlamentu Poslanecké
sněmovny Jaroslav Faltýnek na ustavujícím zastupitelstvu v úterý odpoledne poměrně nečekaně rezignoval
na svůj post!
Nejprve jako všichni složil do rukou
dosluhující primátorky Prostějova
Aleny Raškové (ČSSD) slavnostní
slib nového člena zastupitelstva.
O čtyři hodiny později však Jaroslav
Faltýnek (ANO 2011) předstoupil
s překvapivým prohlášením. „Rozhodl jsem se rezignovat na mandát zastupitele statutárního města
Prostějova. S některými z vás jsem
v tomto zastupitelstvu už osmadvacet roků, tedy plných sedm volebních období! Dívám se tady na
svého přítele a bývalého primátora

Prostějova Mirka Pišťáka. Chci mu
z tohoto místa poděkovat za všechno, co pro toto město udělal. Za
sebe říkám, že hlavně díky němu je
Prostějov v takové kondici, v jaké
se nachází. A můžete si, přátelé,
vykládat co chcete, tak to prostě
je! A znovu mu ještě jednu děkuji,“
pronesl na začátku svého proslovu
Faltýnek, který vzápětí zdůvodnil
své rozhodnutí. „Původně jsem už
do zastupitelstva ani kandidovat
nechtěl. Během minulého volebního období jsem se totiž jednání ne-

mohl příliš zúčastňovat. Bylo mi to
líto, byl jsem za to také mnohokrát
kritizován. Ale prostě jsem nebyl
schopen najít si čas, abych chodil na
zastupitelstvo svého rodného města, když jsem v něm žil celý život,
za což jsem se styděl. Momentálně
mám však za úkol řídit v Parlamentu České republiky poslanecký klub
hnutí ANO a prostě časové kapacity nazbyt nemám. Chtěl bych se
omluvit občanům Prostějova, kteří
mě nyní svými hlasy poslali do zastupitelstva, ale mandátu si musím
vzdát. Mohu jim slíbit, že i ze své
pozice poslance budu nadále pracovat pro město Prostějov a jeho občany,“ rozloučil se s prostějovskými
zastupiteli Jaroslav Faltýnek.
Jak už bylo řečeno, současná pravá ruka premiéra Andreje Babiše
působila v prostějovském zastupitelstvu či dříve za ČSSD v radě
města plných osmadvacet let. Le-

tos na kandidátce ANO 2011 šel
do komunálních voleb ze dvanáctého místa. A jak sám řekl, vůbec
netušil, že z tohoto místa by se do
zastupitelstva vůbec dostal. Voliči
mu ale odevzdali 2 442 preferenčních hlasů, více získali jen František Jura (2 767) a Jiří Rozehnal
(2 471).
Vedení města na svých webových
stránkách následně informovalo, že Jaroslava Faltýnka nahradí
Vojtěch Burda, sedmý v pořadí
kandidátky hnutí ANO 2011.
V zákulisí zastupitelstva se šušká
také o tom, že rovněž druhý z prostějovských poslanců Parlamentu
ČR Radim Fiala (SPD - Tomio
Okamura) přemýšlí o stejném kroku. Nahradit by jej měl lídr kandidátky Martin Křupka. „Já vím, že se
to povídá, ale v tuto chvíli bych to
nechal bez komentáře,“ odvětil pro
Večerník Fiala.

„Franta to zvládne a škarohlídi budou v menšin,“

Jaroslav Faltýnek byl prostjovským zastupitelem osmadvacet let. Ten devtadvacátý ukonil rezignací po tyech hodinách...
Foto: Michal Kadlec a archív ANO 2011

„Svému nástupci...“

>>> dokončení ze strany 14
yy Co byste tedy popřála svému nástupci?
„Samozřejmě především pevné nervy! Že to bude primátor na svém místě,
to už dokázal, když řídil zbytek ustavujícího jednání zastupitelstva. Striktně
vyžadoval dodržování jednacího řádu, hlavně v otázce délky a počtu diskusních příspěvků jednotlivých zastupitelů. To například mně se ne vždycky
podařilo... Přeji panu Jurovi, aby jej funkce primátora nijak osobně neovlivnila a aby pořád zůstal kamarádský i ke všem velice otevřený. Ale zároveň
přísný, to prostě musí být.“
yy Nyní jste náměstkyní pro dopravu a sociální oblast, čímž se tak vracíte
do známého prostředí...
„Přesně tak, není to pro mě nic nového. Tuto funkci jsem už zastávala v součtu
sedm let předtím, o problémech dopravy i v sociálních oblastech už tedy něco
vím a také vím, co je potřeba řešit nejdříve. A na tuto práci se těším.“

PROSTĚJOV Poslanec Jaroslav
Faltýnek (ANO 2011) rezignoval
na mandát prostějovského zastupitele hned při prvním zasedání
nového volebního období. V exkluzivním rozhovoru pro Večerník následně přiznal, že tento
krok už připravoval dlouho dopředu. Ostatně prý vůbec nepočítal s tím, že jej Prostějované z dvanáctého místa kandidátky vůbec
zvolí. Lavici opouští po dlouhých
osmadvaceti letech.
yy Jak dlouho ve vás zrály úvahy
o tom, že se vzdáte mandátu?
„V minulém volebním období jsem
ve sněmovně řídil poslanecký klub
i zemědělský výbor a jako první místopředseda hnutí ANO 2011 jsem se
účastnil všech důležitých koaličních
jednání. Z těchto důvodů jsem nestíhal jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova a měl vysokou

absenci. Byl jsem za to oprávněně
kritizován, a proto jsem původně
nechtěl kandidovat vůbec. Nakonec mě kolegové z hnutí přesvědčili,
abych kandidátku podpořil svojí
účastí na nevolitelném místě. A to se
i stalo. Před volbami jsem i v médiích
deklaroval, že chci naši kandidátku
podpořit, ale že ze stejných důvodů
nemůžu vykonávat mandát zastupitele. I přesto mě občané našeho města
zvolili, a já si toho nesmírně vážím.
Bylo to těžké rozhodnutí, ale své slovo jsem dodržel a mandátu se vzdal.“
yy Mnohé ovšem překvapilo, že
jste rezignoval pár hodin poté, co
jste složil slavnostní slib...
„Udělal jsem to proto, že jsem chtěl podpořit svým hlasem na ustavujícím zasedání zastupitelstva Františka Juru na pozici primátora a vznik nové koalice. To
jsem učinil, a po zvolení nových orgánů
města jsem na mandát rezignoval.“

louí se se zastupitelstvem

Jaroslav Faltýnek
yy Hnutí ANO 2011 v komunálních volbách uspělo a má primátora. Jak to bude mít podle vás
František Jura těžké?
„Franta to zvládne. Naše město je
nádherné a ve skvělé kondici a tak to
určitě pod vedením nového primátora i celé koalice zůstane. I přesto,
že se zase najdou škarohlídi, tak doufám, že budou v menšině.“
yy Myslíte si, že nově složená
radniční koalice bude dobře
fungovat?
„Ano, jsem o tom přesvědčen,

že bude naše město zvelebovat
a nám všem se zde bude dobře
žít. A já se do něj budu stále rád
vracet.“
yy Na zastupitelstvu jste prohlásil, že i nadále se budete snažit pro
Prostějov pracovat. Jakým způsobem?
„Stejně jako doposud, když se na
mě obrátí občané, zastupitelé, primátor či kdokoliv jiný z Prostějova
s nějakou prosbou nebo žádostí ve
prospěch města, tak to budu řešit
a snažit se pomoci.“

Volba finančního výboru? Pedsedou kontrolního výboru se stal lidovec Petr Kousal

Otázka deseti minut...

PROSTĚJOV Jedním z vůbec
nejkratších
projednávaných
bodů ustavujícího zastupitelstva
byla volba předsedy a zástupců
třináctičlenného
finančního
výboru Zastupitelstva statutárního města Prostějova. Zastupitelé se totiž už předem dohodli,
že se jednotlivě bude volit pouze
předseda Tomáš Blumenstein
(ODS), ostatní členové navržení
jednotlivými politickými subjekty pak dohromady jako celek.
Hned na začátku volebního procesu došlo k úsměvnému momentu.
„Volíme třináct členů finančního
výboru, ale já jich mám tady na
papíře jenom dvanáct. Nezapomněl
některý klub zastupitelů navrhnout
svého kandidáta?“ zeptal se trošičku
zmatený primátor František Jura
(ANO 2011). K chybičce se
okamžitě přihlásil poslanec Radim

Fiala (SPD - Tomio Okamura).
„My jsme v SPD uzavřeli nominaci
na člena finančního výboru teprve
dnes. Navrhujeme Bohumila Moudrého, ale nemáme od něj bohužel
podepsán souhlas s nominací. Proto
bych vás požádal, zda bychom jeho
volbu mohli zařadit až do příštího
jednání zastupitelstva, jakmile tuto
formalitu vyřešíme,“ sdělil Radim Fiala. „Ano, lze to tak udělat,“ souhlasil
primátor Jura.
Volba finančního výboru tak
proběhla naprosto bez problémů,
předsedou se díky všem pětatřiceti
hlasům zastupitelů stal občanský
demokrat Tomáš Blumenstein a stejným počtem hlasů pak bylo zvoleno i ostatních jedenáct známých
kandidátů jako budoucí členové
výboru. Nominant hnutí Svoboda
a přímá demokracie - Tomio Okamura bude holt zvolen příště...

kdo tvoøí finanèní výbor zastupitelstva
statutárního mìsta prostìjova?
Předseda:
Tomáš Blumenstein (ODS a nezávislými osobnostmi města Prostějova)
Členové:
Pavel Burša (PéVéčko), Miroslav Pišťák (ČSSD), Pavel Šmíd (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějova), Ivan Polák (ANO 2011), Marie Cagalová
(KDU-ČSL), Jan Navrátil (Změna pro Prostějov), Michal Drozd (Na rovinu!), Lukáš Andrýsek (PéVéčko), Bedřich Grulich (ČSSD), Michal Götz
(ANO 2011) ,Zdeněk Vysloužil (KSČM), * Bohumil Moudrý (SPD Tomio
Okamura)
* poznámka: bude zvolen na dalším jednání zastupitelstva

Zastupitelé neschválili lenství
Kapounka ani Ošádala,
naopak exnámstk a Švece ano
PROSTĚJOV Zatímco volba předsedy a členů finančního výboru proběhla bez jakýchkoliv zádrhelů za
necelých deset minut, v případě kontrolního výboru byla situace o dost
komplikovanější. Při volbě jeho
šéfa dokonce došlo ke sporu mezi
zástupci opozice. Tato funkce by totiž podle nepsaných pravidel měla
připadnout zástupci nejsilnějšího
opozičního subjektu, tudíž hnutí Na
rovinu! počítalo s volbou navrhovaného Petra Kapounka. Ale ouvej,
všechno bylo nakonec jinak...
Na předsedu kontrolního výboru aspirovali Petr Kousal za KDU-ČSL,
Pavel Dopita za SPD-Tomio Okamura
a Petr Kapounek za hnutí Na rovinu!.
Jako první se do diskuse přihlásil lidovecký zastupitel. „Přijal jsem kandidaturu nza podmínky, že v prvním
kole se nejdříve bude hlasovat o volbě
kandidáta hnutí Na rovinu!. Rád bych
tak splnil dané slovo a slib, že já bych
přišel na řadu až jako poslední a jen
v tom případě, že pánové přede mnou
zvoleni nebudou,“ dal Petr Kousal
z vlastního rozhodnutí přednost svým
konkurentům. „Pořadí volby předsedy
bylo podle zákona vylosováno volební
komisí,“ upozornil ovšem předseda
volební komise Pavel Holík (ČSSD).

Následně se do diskuse vložil Petr
Kapounek. „Kontrolní výbor měl v minulém volebním období jednu zásadní
vadu. A to, že většinu tvořili zástupci
koalice. V několika případech se tak
stalo, že pokud nastal ve městě nějaký
problém, kontrolní výbor ho ve svém
usnesení nechválil a pak se ani zastupitelstvo nedozvědělo, že je něco v nepořádku. Aby k tomu takto nedocházelo,
je smyslem kontrolního výboru, aby
v něm měla většinu opozice. A mým
druhým apelem je skutečnost, že funkci
předsedy tohoto výboru by měla získat
největší opoziční strana. A to je hnutí
Na rovinu!,“ konstatoval Kapounek.
Atmosféra v obřadní síni houstla.
„Myslím, že by se pánové Kousal
a Dopita měli vzdát své nominace,“
vyzval dokonce zbývající dva kandidáty Jan Navrátil (Změna pro Prostějov). „Nevím, proč bych se měl
vzdávat kandidatury v případě, když
by náhodou pan kolega Kapounek
nebyl zvolen,“ opáčil trošku nahněvaný lidovec. Na jeho slova zareagoval naprosto suverénně pronesenou
větou Petr Kapounek. „Trvám na
tom, aby předsedou byl zvolen náš
kandidát. Pokud nezvolíte mě, hnutí
Na rovinu! je schopno dodat další
a jiná jména. Jsme připraveni před-

kládat jména, dokud si nevyberete!“
Rozmíšku mezi samými opozičními
zastupiteli uťal František Jura (ANO
2011). „Vzhledem k tomu, že jsem
byl během minulého volebního období také členem kontrolního výboru, nejsem si vědom, že se na něm
něco zamlčovalo. Vůbec těmto narážkám nerozumím. Nechci se nikoho
dotknout, ale vím, že za poslední čtyři roky bylo díky tomuto výboru tolik
kontrol práce magistrátu, že to historie nepamatuje. A nesouhlasím ani
s tím, že bývalý předseda pan Kousal
někdy něco zamlčoval nebo dokonce
zametal pod koberec. Navíc je potřeba říct, že opozice samozřejmě má
mít bohaté zastoupení v kontrolním
výboru a má samozřejmě i právo na
post předsedy. My tyto zvyklosti zachováme, na tom se nic nemění ani
pro následující období. Nikde ovšem
není psáno, že předsedou musí být
zástupce nejsilnější opoziční strany.
O tom rozhodnou přímo zastupitelé
svojí přímou a veřejnou volbou,“ uvedl primátor Prostějova.

Zastupitelé nakonec před vlastní
volbou předsedy odsouhlasili změnu pořadí, kdy se nejdříve hlasovalo
o Petru Kapounkovi coby nominantovi za hnutí Na rovinu!. Ten však při
volbě získal pouhých 11 hlasů, dalších 13 zastupitelů bylo proti a 11 se
zdrželo hlasování. Podobně dopadla
záhy volba předsedy pro Pavla Dopitu, pro kterého zvedli ruku pouze
čtyři komunální politici. Takže skutečně došlo na třetího v pořadí, kterým byl lidovec Petr Kousal, který
obdržel 24 hlasů a stal se staronovým
předsedou kontrolního výboru prostějovského zastupitelstva.
Následná volba dalších dvanácti členů výboru skončila dalším fiaskem
pro hnutí Na rovinu!. Při hlasování
byla většina zastupitelů proti členství
navržených kandidátů Petra Kapounka a Petra Ošťádala, kteří tak v tomto
uskupení nezasednou. Důvěru naopak dostali dnes již bývalí náměstci
Zdeněk Fišer a Ivana Hemerková, ale
také neúspěšný kandidát do nového
zastupitelstva František Švec.

kdo tvoøí kontrolní výbor zastupitelstva
statutárního mìsta prostìjova?
Předseda:
Petr Kousal (KDU-ČSL)
Členové:
Zdeněk Fišer (ČSSD), Ivo Lužný (Na rovinu!), Tomáš Lázna (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějova), František Švec (Změna pro Prostějov),
Jana Kirchnerová (KSČM), Martin Mokroš (PéVéčko), Vojtěch Burda
(ANO 2011), Dagmar Nováková (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějova), Richard Černý (ČSSD), Ivana Hemerková (PéVéčko), Monika
Smičková (ANO 2011), Pavel Dopita (SPD - Tomio Okamura)

Pondělí 5. listopadu 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník

REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
Pronajmu garáž, nám. Spojenců. Tel.:
737 874 885

Roky utekly jak voda,
zdá se to být jako dnes, v uších zní
ta bolestivá slova, že jsi odešel a nevrátíš
se zpět. Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv
vítr vzal a nám jen vzpomínky zanechal.

řádková inzerce / vzpomínky

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí, vzpomínky
však stále bolí.
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Škoda je, že už tu
s námi nemůžeš být, abys mohla
své narozeniny oslavit. My na Tebe
neustále vzpomínáme
a své myšlenky Ti posíláme.

Sháním ke koupi byt 1+1 s balkonem.
Děkuji 732 388 718
Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov
582
341 705
 582 
341
705

 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
reality.c
cz
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Koupím byt 2+1 (1+1) i pův.stav, platba
ihned. Tel. 774 409 430
Pronájem bytu 1+1, vč. parkovacího místa v domě. Cena dohodou.
Tel.: 733 603 534
Pronajmu byt 2+1, 45 m2 v panelové
zástavbě v Pv. Po částečné rekontrukci.
Volný ihned! Složení dvouměsíční kauce
podmínkou. Cena 8.000 Kč/měsíčně +
inkaso. RK nevolat! Tel.: 773 278 530
Koupím rodinný dům s alespoň malou
zahradou. 737 827 329

Dne 9. listopadu 2018
uplyne 10 roků,
kdy nás navždy opustil náš tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Oldřich KAŠPÁREK
z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Marta, Hana a syn
Oldřich s rodinami.

Dne 6. listopadu 2018
vzpomeneme
10. smutné výročí, kdy nás opustil
pan Josef HERNÍK.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít. Láska však
smrtí nekončí, v srdcích
Tě navždy budeme mít.

Dne 6. listopadu 2018
by se dožila 90 roků
paní Anežka PŘIKRYLOVÁ
ze Skřípova
a dne 1. srpna 2018
jsme vzpomenuli
6. výročí jejího úmrtí.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za vzpomínku
děkuje rodina.

Mladá rodina hledá ke koupi větší 2-3+1.
Mobil 737 530 368

PRODÁM
 &"' () &   332"6:;
<>"
   * + , -

Prodám jádra vlašských ořechů, zhruba 20
kg. Cena 170 Kč/kg. Tel.: 728 957 481
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.
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Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz


   
info@realitypolzer.cz

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz
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Koupím hutní barevné sklo a porcelánové
figurky. Tel.: 605 138 473

Již 5 roků žije pouze v našich
srdcích náš milovaný táta a manžel,
pan Jan ZIKMUND.
Vzpomínáme s láskou a úctou.
Přátelům děkujeme za jejich
vzpomínky na dobrého kamaráda.
Manželka Věra a děti.

 , ++  '

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

Stavební práce Ščuka & Bureš, tel.:
605 410 585, 774 961 449, e-mail:'
jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
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VOLEJTE: 739 322 895
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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
16011421482
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www.realitypolzer.cz

S lítostí oznamujeme,
že dne 28. října 2018
nás navždy opustil ve věku 67 let
pan Ladislav PŘIKRYL
z Prostějova – Čelčicích.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Pavlína s rodinou.
Škoda je,
že už tu s námi nemůžete být,
abychom mohli, tatínku, Tvé narozeniny
oslavit. My na Vás stále vzpomínáme
a své myšlenky Vám posíláme.

Dne 9. listopadu 2018
vzpomeneme 13. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Václav LUŽNÝ
z Přemyslovic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery
s rodinami.
Kdo v srdci žije, neumírá.

SEZNÁMENÍ

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

AUTO-MOTO

68/168, svobodná by se ráda seznámila
s hodným a upřímným mužem, nekuřá- Přenechám auto Favorit v dobrém
kem do 70 let. Okolí Pv. 723 056 011
stavu, i na součástky. Tel.: 736 109 819

Dnes, tj. 5. listopadu 2018
vzpomínáme 4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil můj manžel,
tatínek a dědeček,
pan Radomír SVOBODA.
S láskou stále vzpomíná
manželka Jiřina, syn Radomír
s rodinou a dcera Eva s rodinou.

V letošním roce uplynulo
10 roků od úmrtí
paní Ludmily PTÁČKOVÉ

Dne 7. listopadu 2018
by oslavila 90 roků
a dne 19. října 2018
jsme si připomenuli 6. výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Františka BOUDOVÁ
z Brodku u Prostějova.
S láskou vzpomínají dcery
a syn s rodinami.

Dne 6. října 2018
jsme vzpomenuli 15. smutné
výročí úmrtí jeho dcery
Svatavy RŮŽIČKOVÉ
ze Ptení.
S láskou vzpomíná
nejbližší rodina.

a 1. rok od úmrtí
pana Bedřicha PTÁČKA.
Za modlitbu prosí a dekují dcery.

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

SMUTEÈNÍ
OZNÁMENÍ

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

Pohřební služba Pavel Makový
    

Poslední rozlouèení

Ladislav Přikryl 1951
Prostějov
Vojtěch Buigl 1934 Čechy pod Kosířem
Ladislav Kluka 1937
Biskupice
Antonín Koudelka 1950 Čechovice
Miroslav Soldán 1930
Prostějov
Anna Márová 1933
Prostějov
Petr Čech 1972 Čelechovice na Hané

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

Úsměv měl na rtech,
dobrotu v srdci, lásku v duši.

Dne 8. listopadu 2018
by oslavil
pan Jiří RŮŽIČKA
ze Ptení
své 87. narozeniny
a dne 6. listopadu 2018
vzpomínáme 9. smutné
výročí jeho úmrtí.

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

Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkč- Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
ní, starou pračku JETAS – PRAT, staré motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319
Stříhání pejsků a pletené oblečky,
Pv. Tel.: 606 166 853

Volejte: 723 335 940
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Jen svíci hořící
a hezkou kytici Ti na hrob
můžeme dát, chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.

Lesy,
které jsi měl tak rád šumí,
Tvůj milý hlas se ztratil a úsměv odvál čas.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
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Dne 25. října 2018
jsme si připomenuli 2 roky,
kdy nás navždy opustil
pan Jan PODHORNÝ
z Otaslavic.
S láskou vzpomínají manželka,
dcery a syn s rodinami

KOUPÍM
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
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Dne 4. listopadu 2018
uplynulo již 30 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a bratr,
pan Karel PIŇOS
z Určic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka, synové
Karel a Jiří, sestra a bratr
s rodinami.

Prodám slivovici. Třešnovice a kadlátkovou. Tel: Morong, tel.: 606 565 855
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Dne 11. listopadu 2018
uplynou 2 roky od úmrtí
pana Františka ZEDKA.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
vzpomíná manželka
s rodinou.

Pronajmu garáž na ulici B. Šmerala, u kotelny domovní správy. Tel.: 723 826 819
Prodej oplocené zahrady. Ele. studna na
pozemku, 1530 m2, 10 km od Pv. Tel.:
604 878 877

Každému z nás je souzen
jen doušek z poháru věčnosti...

Kdo v srdci žije, neumírá.

Koupím nebo pronajmu garáž v Pv. Tel.:
777 105 097
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Dne 10. listopadu 2018
vzpomeneme 10 let,
kdy nás opustil
pan Jaroslav KALÁB.
Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Pondělí 5. listopadu 2018
Jiří Kvasnica 1935 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Antonín Loníček 1967 Brodek u Prostějova 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 6. listopadu 2018
Mgr. Ladislav Hanák 1942 Obědkovice 14.00 Obřadní síň Kojetín
Středa 7. listopadu 2018
Marie Nesvadbová 1939 Brodek u Prostějova 14.00 kostel Brodek u Prostějova
Pátek 9. listopadu 2018
Jaroslava Paráková 1925 Čechy pod Kosířem 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslava Tomaníková 1930 Horní Moštěnice 14.00 kostel Hruška
Sobota 10. listopadu 2018
PhDr. Vojtěch Cikryt 1924 Prostějov 15.00 kostel Povýšení svatého Kříže

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
    
Jitka Floríková 1929
Vítězslav Řezáč 1929

Vrbátky Mgr. Marie Vitkovská 1937 Prostějov Helena Páleníková 1927
Ivaň
Prostějov Emilie Kišacová 1936
Prostějov Karel Skácel 1935 Kralice na Hané

Pohřební služba FCC Prostějov
    
Miroslav Čech 1971
Myslejovice

Poslední rozlouèení
Pondělí 5. listopadu 2018
Vladimír Procházka 1931 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
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PRÁCI NABÍZÍ

HLEDÁTE PRÁCI?

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

Do provozovny v Prostějově přijmeme
na HPP hlavní účetní. Znalost PÚ, mezd
a daní. Znalost účetního programu Pohoda výhodou. Nástup možný ihned.
Platové ohodnocení 20.000-25.000 Kč.
V případě zájmu zasílejte strukturovaný
životopis na e-mail: info@pneufloryk.cz.

18102421207

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.

    

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Krmiváři v živočišné výrobě 28 000-30 000 Kč dělené směny
Mentor/ka projektu Replay 21 000-22 000 Kč jednosměnný

Firma na výrobu kožené konfekce přijme:
- žehlířku
- tři zručné švadleny s praxí
- pouze ranní směna
- plat 16.500-18.000 Kč
- zaměstnanecké benefity (stravenky,
PP, ŽP, 13. plat, podnikové půjčky, aj.)
- náborový příspěvek 5.000 Kč po zkušební době
Přijďte posílit náš kolektiv, rádi vás uvítáme.
Info na tel.: 603 834 529
Nepůjčujte si peníze, ale pojďte
si příležitostně přivydělat. Práce
v drobné výrobě, přímo v Prostějově, mzda až 117,- Kč/hod.
Info: tel.: 722 553 345, email:prace.
prostejov@email.cz.

Kvalifikace

Firma

střední odborné
vyšší odborné

Montážní pracovníci
Obsluha CNC a NC
Operátor přípravny
Pracovníci v soc. službách
– kuchař/ka
Referenti majetkové správy

21 000-26 000 Kč jednosměnný
22 000 Kč
jednosměnný
19 000-23 000 Kč nepřetržitý

Zemědělské družstvo Vrahovice
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež, Prostějov
základní+praktické MANUS Prostějov
ÚSO s maturitou LINAPLAST, Skřípov
střední odborné
GASL, Prostějov

14 210-21 420 Kč jednosměnný
16 000 Kč
jednosměnný

střední odborné
ÚSV

Řidiči
Technici kvality

13 140-19 730 Kč jednosměnný
19 000 Kč
jednosměnný

střední odborné
ÚSO s maturitou

Domov u rybníka Víceměřice
Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje, Olomouc
SprávasilnicOlomouckéhokraje,Pv
GALA, Krasice

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.

17102621270

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

 

18102421207

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
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nabídka pracovních míst

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

30
Za pouhých třicet korun
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!
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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

I pětačtyřicáté 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 8. 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.







 

Fanderlíkova 37
Jana STANGLOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
  
 
Daniel Krejčí
Marie VESELÁ, Prostějov
Výherce získává: Dárkový POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.
OSMISMĚRKA
  
 
KVALITNÍVÝPĚSTKY
Soňa KOUKOLOVÁ, Kelčice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 500 Kč na sortiment.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
  
 
6,5,7,9
Vladimír HOLUB, Konice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.
SU
DO
KU

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

180926610xx

KŘÍŽOVKA
  
 
V zámeckém areálu se nachází empírová kaple
Karel VYSKOČIL, 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.

18051860551

KUTILSKÉ A ... POTŘEBY PRO MALÉ I VELKÉ KUTILY

17091361036

SUDOKU

OSMISMĚRKA

AURA, SÉMĚ, KEMP, ČIVA, OHAREK, AVIA, LIDA, ČERV, STAŘÍ, ROURY,
ARPA, BLOUDI, PERO, ČÍNA, LVOUN, PUKLÍ, ŽLUNY, VLYS, SMRK,
UZEL, KVAS, ROSA, ATLASY, OBČAN, SAVO, MLÝN, LŮZA, SUMA

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
 
 

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

16093063154

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
KULTURY a graficky lehce poupravili hlavní
hvězdu dnešního závěrečného dílu festivalu
Aplaus, kterou je hra Můj báječný rozvod...



17113061409

Výherce získá 
 
 

Výherce získává DÁRKOVÝ POUKAZ
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zveme vás...

TIPku

BASKETBAL:
sobota 10. listopadu:
14:00 BCM Orli Prostějov – USK Praha (8. kolo extraligy juniorů, hala Sportcentra DDM Pv)
neděle 11. listopadu:
12:00 BCM Orli Prostějov – BA Nymburk (9. kolo extraligy juniorů, hala
Sportcentra DDM Pv)

PROSTĚJOVSKÁ ZIMA ZAČÍNÁ

LEDNÍ HOKEJ:
sobota 10. listopadu:
11:45 Krajská liga přípravek Olomouckého kraje (utkání na malém hřišti, Víceúčelová hala-ZS Pv)
neděle 11. listopadu:
12:15 SK Prostějov 1913 – HK Mladí
Draci Šumperk (Liga mladších žáků „D“,
ročník 2007-2008, sk. 18, Víceúčelová
hala-ZS Pv)
14:15 SK Prostějov 1913 – HK Mladí
Draci Šumperk (Liga starších žáků „D“,
ročník 2005-2006, sk. 18, Víceúčelová
hala-ZS Pv)
16:30 SK Prostějov 1913 – HC Spartak
Uherský Brod (Regionální liga juniorů,
nadstavba Y, Víceúčelová hala-ZS Pv)

KDY: PÁTEK 9. LISTOPADU, 15:30 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYK, PROSTÌJOV
Prostějovská zima 2018 už je tady! Její
bohatý program bude zahájen již tento
pátek otevřením veřejného kluziště,
na němž si budete moci zabruslit až do
ledna příštího roku. Dále se v průběhu
nadcházející zimy můžete těšit na tradiční rozsvícení vánočního stromu se
známou hudební osobností, diskotéku
na ledě, sněhoskřítky, silvestrovský ohňostroj a mnoho dalšího.
Opět přišel čas, kdy Prostějovská zima
střídá Prostějovské léto a nabízí jako každým rokem pestrý kulturní i společenský

program pro širokou veřejnost. V pátek 9.
listopadu vše začíná slavnostním otevřením
venkovního kluziště, které bude stát v prostoru vedle muzea na náměstí T. G. Masaryka po celou dobu až do 6. ledna 2019.
Již v pátek 30. listopadu proběhne rozsvícení vánočního stromu s Magdou Malou, poté si užijete odpoledne s Jů a Hele,
vánoční kamion, dalšího odpoledne
s anděly, zpívání českých koled, podvečer
se sněhoskřítky, odpoledne s Míšou Růžičkovou, country Vánoce a několikrát
i diskotéku na ledě. Vše nakonec završí

 DIVADEL
 

31. prosince silvestrovský ohňostroj.
Od 26. listopadu do 21. prosince bude navíc fungovat také tradiční vánoční jarmark
se spoustou řemeslných výrobků, jídla
a punčů.
„Chtěla bych všechny pozvat na Prostějovskou zimu. Její program je každoročně
skvělý a platí to i pro letošní ročník,“ vzkázala dnes již bývalá náměstkyně primátorky
Statutárního města Ivana Hemerková, která
letošní program připravovala.
Podrobný harmonogram najdete na straně 40 dnešního vydání.

  STAVY

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 5. listopadu
14:00 PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
německá animovaná komedie
17:30 KIBERA: PŘÍBĚH SLUMU
český dokument
20:00 NEBEZPEČNÁ LASKAVOST
krimi komedie USA
úterý 6. listopadu
14:00 PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
18:00 HOVORY S TGM
historické drama ČR
20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
životopisné drama USA
středa 7. listopadu
17:00 ČESKÝ ŽURNÁL
– DĚTI STÁTU
český dokument
19:00 BOHEMIAN RHAPSODY
čtvrtek 8. listopadu
17:30 ZLATÝ PODRAZ
romantické drama ČR
20:00 DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
krimi drama USA
pátek 9. listopadu
15:30 GRINCH
animovaný rodinný film USA
17:30 CHVILKY
československé drama
20:00 TEN, KDO TĚ MILOVAL
rodinná komedie ČR
sobota 10. listopadu
15:00 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
fantasy film USA
17:00 JOHNNY ENGLISH
ZNOVU ZASAHUJE
americká komedie
19:00 TEN, KDO TĚ MILOVAL
neděle 11. listopadu
10:30 GRINCH
15:30 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
17:30 TEN, KDO TĚ MILOVAL
20:00 DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
úterý 6. listopadu
9:00, 10:15 ČERTOVSKÉ
A HASTRMANSKÉ DÍVÁNKY
pásmo pohádek ČR pro nejmenší diváky
středa 7. listopadu
14:00 BioSenior: HORA MEZI NÁMI
americké drama
sobota 10. listopadu
15:00 ZAHRADNÍKŮV ROK
pásmo pohádek ČR
17:30 PSÍ OSTROV
animovaná komedie USA
20:00 ŠPINDL
česká komedie

Zámek Prostìjov
Pernstýnské nám.8, Prostějov
do 2. prosince
OBRAZY
výstava Oldřicha Lasáka
do 31. ledna 2019
ZE SBÍRKY UMĚLECKÝCH
DĚL MĚSTA PROSTĚJOVA
výstava obrazů
(vstup přes kavárnu Gallery Dvořák)

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

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
pátek 9. listopadu
18:00 STUPKOVO KVARTETO
A JEHO HOSTÉ
hudebně - literární pořad k oslavě stého
výročí vzniku Československé republiky
(hudba: Smetana, Dvořák, Suk, Janáček, verše: Vrchlický, Nezval, Wolker, Halas, Závada)
do 30. listopadu
Ateliér reklamní fotografie:
ANTROPOCEN
studenti ARF UTB ve Zlíně představují
práce zabývající se ekologií a hlavně pak
termínem antropocén
Ateliér Performance FUD UJEP:
223 METRŮ NAD MOŘEM
studenti ateliéru Performance Falulty umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty
Purkyně představují společný projekt

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 5. listopadu
APLAUS: MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Třetí a závěrečné představení v rámci divadelního festivalu. Laskavá komedie, kterou
irská autorka věnovala všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Všech patnáct postav
vytváří Eliška Balzerová.
čtvrtek 8. listopadu
19:00 LABUTÍ JEZERO
Tento balet patří k nejslavnějším klasickým
baletním titulům a je součástí repertoáru
všech významných světových scén. Německá pohádka o princezně Odettě proměněné
v labuť, o zlém Rudovousovi, nešťastném
princi, který zapomene na svou přísahu,
a černé labuti Odilii si získala nesmrtelnost
díky hudbě Petra Iljiče Čajkovského.
Účinkují: Y. Kyotani/K. Zarach, D. Krajevskaja, I. Jambor/A. Orlowski, L. Cenek/D.
Campbell Williams, T. Derka/S. Iliin,
A. Blahuta ad. Moravské divadlo Olomouc

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
pondělí 5. listopadu
17:30 DEN PRO IZRAEL
diskusní podvečer, jehož hosty budou
přední čeští odborníci na blízkovýchodní
problematiku RNDr. Mojmír Kallus, Ing.
Jaromír Vykoukal a Ing. Daniel Žingor.
Téma: Izrael – mediální obraz vs. realita.
úterý 6. listopadu
9:30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
další přednáška z cyklu „České dějiny
a jejich souvislosti II.“
čtvrtek 8. listopadu
9:30 SETKÁNÍ S PAMĚTÍ
kurz trénování paměti pro seniory
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 Kouřila
(Galerie na Půdě)

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

aneb, co se
kde děje…
ŠPALÍÈEK

Uprkova 18, Prostějov
do 18. listopadu
MAURIC REMEŠ - PŘÍBĚH LÉKAŘE
A SLAVNÉHO MORAVSKÉHO
PALEONTOLOGA (1867 – 1959)
Výstava je věnována známému moravskému paleontologovi a přírodovědci,
člověku, který výrazně ovlivnil počátky
moravské geologie. Vedle své profese lékaře se celý život vzdělával i v náročném
oboru paleontologie, v němž dosáhl
mimořádných úspěchů nejen u nás, ale
i v mezinárodním měřítku. Jeho práce
jsou dodnes citovány v odborných časopisech a čerpají z nich také současní vědci.
Remeš byl doslova renesanční osobností
s rozsáhlými znalostmi z botaniky, zoologie, mineralogie i astronomie. Všechny
jeho záliby, k nimž patřilo především cestování, výstava podrobně mapuje. V roce
1898 patřil k zakládajícím členům slavného Klubu přírodovědeckého v Prostějově,
kolem kterého se soustředil vědecký život
téměř celé Moravy. Předmětem odborného zájmu M. Remeše byly především
moravské lokality různého stáří. Kromě
druhohorních vápenců u Štramberka
studoval především čelechovický devon.
Bohatou faunu korálového útesu v podobě zkamenělin korálů, stromatopor,
trilobitů, měkkýšů, ramenonožců a lilijic
sbíral u Čelechovic na Hané celé půlstoletí (!). Ukázky zkamenělin z obou lokalit
včetně originálů sběrů M. Remeše zapůjčené z Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze jsou součástí výstavy.
do 18. listopadu
ZMIZELÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO
Spolek Hanácký Jeruzalém ve spolupráci
s Muzeem a galerií v Prostějově, Státním
okresním archivem Prostějov, Židovským muzeem v Praze a Federací židovských obcí v České republice pořádá
výstavu, díky níž se návštěvníci mohou
vydat do zmizelého židovského města,
ke známým i méně známým objektům
prostějovské historie prostřednictvím
dochovaných fotografií. Úzké uličky,
dlažba z valounů i tajemná zákoutí – to
vše kdysi dotvářelo prostějovské židovské ghetto. Škoda, že nepřetrvaly hlasy
požadující citlivý přístup k památkovému dědictví našich předků jako například stanovisko architekta Miroslava
Putny z roku 1939. „Na uličky se díváme
velmi kriticky, ale nesouhlasíme s těmi,
kteří by je chtěli srovnat se zemí“.

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 11. listopadu
14:00 a 16:00 KAŠPÁREK,
PRINCEZNA A DRAK
loutkové divadlo





Komenského 6, Prostějov
úterý 6. listopadu
17:00 PUPENY LÉČÍ
přednáška Jarmily Podhorné
pátek 9. listopadu
20:00 RYBIČKY 48
koncert české kapely
neděle 11. listopadu
9:00 SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
přednáška Tomáše Pfeiffera

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 12. prosince
Galerie Mánes
„LIDE ČESKOSLOVENSKÝ, TVŮJ
Kostelecká 18, Prostějov
ODVĚKÝ SEN STAL SE SKUTKEM!“
výstava u příležitosti 100. výročí založení do 26. listopadu
Československé republiky, část je věnovaná OBRAZY
výstava A. Kameníka a V. Topinky
„Velké válce“ a část „První republice“

VOLEJBAL:

akce v regionu...
V Konici uvedou divadelní Sokl!
Městské kulturní středisko Konice zve v rámci oslav 100.
výročí ČSR a 90. výročí postavení Živnostenského domu
na divadelní hru Michala Schmalze Sokl!, které proběhne v Konici tento pátek
9. listopadu od 20:00 hodin. Ohlédnutí za naší minulostí není prosté absurdit a tragikomických momentů. Hra Sokl! je pokusem podívat se na uplynulé
století naší samostatné republiky s nadhledem i s pochopením pro lidské malosti.
Vystoupí oblíbený Spurníkův ochotnický soubor Sokola Litovel.

Láska mezi nebem a zemí v Němčicích
Kulturní středisko Němčice nad Hanou zve na představení v rámci divadelních pátků
Láska mezi nebem a zemí, které proběhne v pátek 9. listopadu 2018 od 19:30 v sále
kina OKO. V podání divadelního souboru Hanácká scéna z Kojetína se můžete podívat na romantickou komedii vyzdvihující hodnoty, jež jsou v životě nejdůležitější.

Vycházka do Skalky
Akce organizovaná Ekocentrem Iris se bude konat v sobotu 10. listopadu od 9:45
do 15:00 hodin. Vycházka povede z Pivína do Lázní Skalka a Čelčic, cestou účastníci navštíví lesík s jezírky Na Skalkách. V Lázních Skalka si prohlédnou a ochutnají
všechny lázeňské prameny a zajdou do místní restaurace na oběd. Pokračovat budou
k Čelčicím, kde navštíví nově vybudované lokální biocentrum s vodní nádrží. Pro
děti bude připraveno několik hravých aktivit, pro dospělé nově vydaný letáček o povodí říčky Romže. Sraz účastníků je na hlavním nádraží v Prostějově v 9:45 hodin,
návrat vlakem z Čelčic do 15:00 hodin.

sobota 10. listopadu:
10:00 TJ OP Prostějov – TJ Odry (9.
kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala u zimního stadionu Pv)
11:00 VK Prostějov – Volejbal Přerov
(11. kolo extraligy kadetek, NSC Pv)
14:00 TJ OP Prostějov – TJ Odry (10.
kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala u zimního stadionu Pv).
15:00 VK Prostějov – Volejbal Přerov
(12. kolo extraligy kadetek, NSC Pv)
neděle 11. listopadu:
10:00 VK Prostějov – Volejbal Přerov
(11. kolo extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Pv)
14:00 VK Prostějov – Volejbal Přerov
(12. kolo extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Pv)

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Pátek
Sobota

9.11.
10.11.

9.00 - 10.00
16.30 - 18.30

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 6. listopadu od 17:30 hodin se
koná „KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ IV.-JAK DÍTĚTI NASLOUCHAT A JAK S NÍM HOVOŘIT?“
* ve čtvrtek 8. listopadu od 17:00 hodin se
koná kulinářský podvečer „Krémové květy“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 5. listopadu se koná od 16:00
hodin tvůrčí dílna „KERAMIKA“
* v pátek 9. listopadu od 16:00 hodin
se koná beseda s příznačným názvem
„USPÁVÁNÍ JEŽKŮ“
* v sobotu 10. listopadu se koná
VYCHÁZKA DO LÁZNÍ SKALKA, sraz
na hl. nádraží v Prostějově v 9:45 hodin
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
se koná dopolední program pro maminky s dětmi a od 16:30 do 18:00 hodin
- příprava dětí na školu
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin se
uskuteční první školička - dopolední kroužek typu miniškolky a od 17:00 do 19:30
hodin přednáškové večery dle aktuální
nabídky, příprava snoubenců
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je
na programu první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky a od 16:30 do
17:30 hodin kroužek „Aby malé bylo velké“ zaměřený na základní etické hodnoty
a předávání víry pro děti od 3 do 6 let

MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* v úterý 6. listopadu od 17:00 hodin se
koná 17. ročník tradiční akce pro veřejnost
„BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ ANEB
LAMPIONOVÁ CESTA ZA PANEM
MYSLIVCEM“.
* v sobotu 10. listopadu od 9:00 hodin se
koná seminář „NEBOJTE SE EMOCÍ“
* kurz šití na stroji pro začátečnice a pokročilé švadlenky povedou opět L. Křenková
a S. Wantulová, dle rozpisu obou skupin
vždy v pondělí 17:30-20:30 hodin
* individuální poradenství v péči o dítě s I.
Halouzkovou dle objednání
* individuální poradenství v oblasti zdravého pohybu pro dospělé a děti - zdravý pohyb, správný vývoj dětí, odstranění bolesti
a špatného držení těla cvičením, aromaterapie, podpora zdraví přírodními prostředky apod. s H. Peterkovou dle objednání

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

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
SONS PROSTÌJOV
poradenství a nabídky baterií do slucha* v pondělí 5. listopadu od 14:00 hodin se del a drobné příslušenství ke sluchadlům
koná „BESEDA O DIABETU“ v podání (hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
Aleny Spurné
různých velikostí).
* ve čtvrtek 8. listopadu od 9:00 do 12:00
hodin se koná „PLETENÍ Z PEDIGU“
Svaz tělesně postižených ve spolupráci
v klubovně
s aktivními seniory pořádá jednodenní
zájezd do Velkého Medéru dne
RÙZNÉ...
9. 11. 2018. Bližší informace na tel.:
724 706 773, 588 008 095
Zahrádkáři Prostějov 1 město pořádají
přednášku na téma „PŘÍRODNÍ ZA- nebo v kanceláři č. 106 Kostelecká 17 PV.
HRADY A KOMPOSTOVÁNÍ“, která
se koná ve čtvrtek 8. listopadu v 15:00
<<< www.vecernikpv.cz
hodin ul. Daliborka 3.
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SLAVNOSTNÍ PROSTÌJOVŠTÍ BOXEØI
KONCERT

SE NEPØIHLÁSILI
DO EXTRALIGY!

EXKLUZIVNĚ

Naleznete
uvnitř

STÁTNÍ
POCTY
>> Vyznamenání z Pražského hradu u příležitosti 100. výročí založení
republiky má i prostějovský nádech
strana 25

ESKÁČKO
PADLO
>> Kanonýr Kroupa nedal již dru-

DECHOVÉHO
ORCHESTRU
Prostìjovská„zuška“
vystoupila v divadle
& '' 
( )

  !"

strana 24

       """
    

hou penaltu v sezoně a Prostějov
odevzdal všechny body Varnsdorfu
strana 28

Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Letos na jaře oslavili zisk mistrovského titulu za vítězství v extralize družstev
mužů ČR 2017/2018. Další týmové zlato do klubové sbírky však boxeři BC DTJ Prostějov
v aktuální sezóně nepřidají, neboť se do nového ročníku nejvyšší tuzemské soutěže nepřihlásili. „S klukama jsme se všichni shodli na tom, že absolvovat extraligu za současných
podmínek i okolností nemá smysl,“ potvrdil Večerníku nemilou zprávu hlavní trenér výběru a současně i předseda BC DTJ Prostějov.

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 39

➢

JESTŘÁBÍ
PARÁDA
>> Českobudějovický Motor
v Prostějově narazil, Vykoukalova
letka předvedla skvělý výkon a lídra
zdolala
strany 34 a 35

ŠLÁGR VEČERNÍKU – VOLEJBAL

JEDNOU Modlitba u hrobu rabína Ženy OP Prostějov
potřebují v sobotu

dvakrát porazit Odry

>> Krajské kolo Logické olympiády,
které neslo motto Immanuela Kanta
ůOdvaž se používat vlastní rozum“,
proběhlo uplynulý pátek v Národním
domě v Prostějově.

vs.

>> Na mezinárodním turnaji žen
kategorie ITF s dotací 15 000 amerických dolarů v Hilton Head se
hráčka TK Agrofert Prostějov Michaela Bayerlová probojovala až do finále
dvouhry.
>> V prostějovské hvězdárně v Kolářových sadech se chystá velkolepá
akce nazvaná Týden vědy a techniky
Akademie věd ČR. V rámci něj budete moci navštívit poutavé přednášky,
astronomickou pohádku, tematickou
soutěž pro děti nebo pozorovat Slunce a hvězdnou oblohu.
Více čtěte na www.vecernikpv.cz!
>> Volejbalistky TJ OP Prostějov
odehrály ve skupině „C“ 2. ligy další
dvoukolo. V Juliánově ovšem prohrály oba zápasy stejným poměrem 1:3
na sety.
>> V pátek 19. října získal na mistrovství světa v silovém trojboji, které se
konalo ve slovenské Trnavě, prostějovský závodník Jan Všetička za výkon
200 kg stříbrnou medaili v disciplíně
„Mrtvý tah“. Ve třetím pokusu se pokusil o nový světový rekord, avšak 213
kg bylo prozatím nad jeho síly.

PROSTĚJOV Pokud nechtějí volejbalistky TJ OP Prostějov stejně jako
v minulé sezóně
spadnout do akutních sestupových
starostí, musejí ve 2. lize žen ČR 2018/19 začít pravidelně bodovat.
A nyní k tomu mají ideální příležitost, neboť v šestém dvoukole soutěže přivítají papírově nejslabšího protivníka.
Do letní haly u velodromu zavítá průběžně poslední celek druholigové skupiny C, kterým jsou Odry. Ty dosud získaly pouhé čtyři body,
zatímco Hanačky nasbíraly o jediný bodík více a jsou v tabulce deváté, tedy hned nad svým nadcházejícím sokem. Vzájemné duely se
hrají v sobotu 10. listopadu od 10:00 a 14:00 hodin.
„Byla velká škoda, že jsme teď ztratili oba zápasy v Juliánově. Šlo
o soupeře, na kterého jsme volejbalově měli, ale nedokázali to potvrdit na hřišti,“ litoval čerstvých neúspěchů poměrem dvakrát 1:3
po výjezdu do jedné z brněnských čtvrtí trenér ópéčka Ladislav Sypko. „Věřím, že proti Odrám podáme mnohem lepší výkony a v obou
utkáních zvítězíme,“ burcoval Sypko.
Pomoci by mělo, že ani v jednom sobotním střetnutí nebudou v sestavě chybět z VK Prostějov hostující mladé smečařky Aneta Weidenthalerová a Tereza Baláková.
(son)

   

Cvi Jehošui Horowitze
PROSTĚJOV Uplynulý pátek 2. listopadu se na starém židovském hřbitově ve
Studentské ulici uskutečnilo náboženské shromáždění u hrobu bývalého prostějovského vrchního rabína Cvi Jehošui Horowitze. Modlitbu u příležitosti 202.
výročí úmrtí významného náboženského představitele vedl vídeňský vrchní
rabín Ari Folger za účasti studentů vídeňské ješivy, zástupců moravských židovských obcí, členů prostějovského spolku Hanácký Jeruzalém a zástupců Církve
československé husitské.
(red)
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KOMPLIKACE PŘED

FINÁLE FED CUPU:

Zraněná Plíšková opustila tým!
PRAHA Pošesté za posledních
osm let si tenistky České republiky zahrají fedcupové finále.
Finále ještě tým kapitána Pály
neprohrál, triumfoval vletech
2011, 2012, 2014, 2015 a 2016.
Proti týmu Spojených států
amerických nastoupí ve vyprodané O2 areně 10. a 11. listopadu a budou se snažit udržet domácí neporazitelnost v prestižní
soutěži, přestože nebude kompletní. Pražské vyšetření Karolíny Plíškové odhalilo natržený
lýtkový sval, tenistce se obnovily
problémy se zápěstím a světová
osmička z nominace vypadla.
„Mluvil jsem jak s Kájou, tak
profesorem Kolářem a situaci
naprosto chápu. Je to pro nás
oslabení, ale i tak máme k dispozici silný tým,“ komentoval problémy elitní tenistky nehrající
kapitán Petr Pála.
O trofej bude bojovat sestava ve
složení Petra Kvitová, Kateřina
Siniaková, Barbora Strýcová
a dodatečně povolaná Barbora
Krejčíková. Světovou deblovou
jedničku, jež ještě před týdnem
hrála společně s Kateřinou Siniakovou finále Turnaje mistryň,

povolával Pála
z
dovolené.
„Po chvilce mi
sdělila, že pro
ni bude potěšením přijet a reprezentovat. Velmi si tohoto rozhodnutí přerušit dovolenou vážím,“
řekl Pála.
„Jdeme na soupeře, se kterým
se nám příliš nedaří. Na druhou
stranu v O2 areně jsme všechny
soupeře porazili. Holky navíc ve
finále neprohrávají. Na zápas se
těší. I na skvělé fanoušky. Tomu
odpovídá jejich zájem,“ těší českého nehrajícího kapitána.
Ani Američanky v nejsilnější sestavě nenastoupí. Do Prahy dorazí Danielle Collinsová, Sofia
Keninová, Alison Riskeová a deblistka s českými kořeny Nicole
Melicharová. „Abych řekl pravdu,
je to překvapivá nominace. Vůbec

ně nenapadlo, že nepřijede Sloane
Stephensová nebo Madison Keysová, přiznal Pála, podle něhož
absence největších hvězd včetně
Sereny Williamsové a Coco Vandewegheové znamená, že domácí
výběr je favoritem střetnutí.
„Pro nás je to trošičku zákeřná
nominace. Každý včetně nás
bude čekat, že vyhrajeme. Ale ten
zápas bude nesmírně těžký a my
se musíme připravit. Je třeba vnímat, že hráčky amerického výběru umí porazit tenistky světové
desítky a třeba Riskeová měla
nedávno na turnaji v Tokiu proti Plíškové dva mečboly. Přesto
půjdeme do zápasu vyhrát další
trofej,“ dodal Pála.
(lv)

Rosol hrál osmé čtvrtfinále na challengeru
ECKENTAL, PROSTĚJOV Poosmé se do čtvrtfinále challengeru probojoval prostějovský
tenista Lukáš Rosol. Český daviscupový reprezentant se mezi nejlepší osmičku dostal na halovém
turnaji v německém Eckentalu
a získal dalších šestnáct bodů do
světového žebříčku. V něm mu po
turnaji patří 163. místo. Po startu v Německu si tenista polepšil
o pět příček.

Rosol vyřadil domácího Mollekera
a druhého nasazeného Hurkacze z Polska, který v průběhu prvního setu utkání vzdal. Český tenista nestačil ve čtvrtfinále na Francouze Hoanga, s nímž padl
po boji ve třech setech 3:6, 6:1 a 4:6. Po
prohrané první sadě, o jejímž osudu
rozhodl jediný brejk z osmého gemu, se
Rosol ve druhém dějství výkonnostně
zvedl a povolil protivníkovi jen jednu
hru. V rozhodujícím setu se však třiatřicetiletý Čech čím dál více trápil na ser-
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visu. Dvě brejkové hrozby ze čtvrtého
gemu odvrátil, stejně tak i tři další za stavu 3:4. V desáté hře, kdy Rosol servíroval na udržení se v utkání, už ale podání,
stejně jako celý zápas, ztratil.
(lv)

absolvovali MČR v singlu
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NYMBURK, PROSTĚJOV Jednu
zajímavou premiéru má za sebou
nohejbalový oddíl TJ Sokol I Prostějov. Poprvé v historii se hned
dva jeho členové zúčastnili mistrovství republiky v singlu mužů,
které se pro letošní rok 2018
konalo v Národním sportovním
centru Nymburk. A nevedli si tam
vůbec špatně.
„Na tomto vrcholném přeboru bojovalo celkem devětadvacet singlistů
z ČR, přičemž většina jich hrává extraligu, nebo v elitní soutěži nastupovala
dříve. Za nás jsme na šampionát dospělých jednotlivců premiérově vyslali
dva borce – Jana Valentu a Tomáše
Robu. Doufal jsem, že by navzdory
tvrdé konkurenci mohli postoupit
mezi nejlepší šestnáctku,“ sdělil Večerníku trenér Sokola I Richard Beneš.

Jak jeho svěřenci bojovali? „Honza měl tříčlennou základní skupinu,
v níž porazil Pohla ze Zbečníku
a poté svedl naprosto vyrovnanou
bitvu s pozdějším finalistou turnaje Kolenským z Čelákovic. Podlehl
mu ve druhém setu až posledním
míčem těsně 9:10, přesto ze druhého místa postoupil do osmifinále. Tam narazil na dalšího favorita
a bývalého singlového šampióna
republiky Kučeru z Čakovic, aby
s ním ve druhé sadě prohrál opět
nejtěsnějším poměrem 9:10, navíc
nezaslouženě chybou rozhodčího
při závěrečném balónu,“ popsal Beneš nymburské počínání Valenty.
„Tom se bohužel dostal do skupiny
smrti s medailisty z mistrovství světa Hronem z Karlových Varů, Mrákavou z Holic a Plachým ze Vsetína.

Hladce nestačil pouze na Hrona,
jinak proti dalším dvěma favoritům
odehrál zcela rovnocenné zápasy
a Plachého dokonce porazil 2:0.
Proto škoda, že s Mrákavou nevyužil vedení 6:3 a 8:6 ve druhém setu,
o vyrovnání na 1:1 i možný další
boj o postup ho připravila jen smůla,“ zalitoval Beneš na konto Roby.
Celkově však v jeho hodnocení
převažoval pozitivní náhled. „S výkony obou kluků musím být i přes
zdánlivě horší výsledky spokojen.
V těžké konkurenci se rozhodně
neztratili a vzhledem k jejich věku
mohou při dostatečném tréninku
dosáhnout v dalších letech viditelnějšího prosazení, třeba i pěkného
úspěchu,“ zakončil kouč prostějovských nohejbalistů optimisticky.
(son)
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dokončení na straně 24 >>>
Soňa Provazová byla naposledy
zaměstnána jako sociální pracovnice
v Domově pro seniory v Centru sociálních služeb Prostějov.
Předtím pět let působila v infocentru prostějovské radnice. Po odvolání Josefa Augustina se na začátku
loňského roku stala předsedkyní
kulturní komise prostějovského
magistrátu, v níž svého času působil
i někdejší ředitel muzea Daniel Zádrapa, který se této funkce kvůli
pracovnímu zaneprázdnění vzdal.

MUZEUM má novou ředitelku

PROSTĚJOV Divadelní Aplaus
v prostějovském Městském divadle se pomalu, ale jistě blíží ke
svému konci. Zatím jste během
něj mohli vidět dvě představení
– Skleněný strop s Jiřím Langmajerem a Tatianou Vilhelmovou
a Moje hra s Jiřím Bartoškou. Závěrečný díl obstará dnes, tj. v pondělí 5. listopadu, budete mít poslední příležitost zhlédnout hru
uváděnou v rámci Aplausu. Eliška
Balzerová vám předvede unikátní
výkon v patnácti rolích v komedii
Můj báječný rozvod.
Můj báječný rozvod je laskavou komedií, již irská autorka Geraldine
Aron věnovala všem, co ne vlastní
vinou zůstali sami. „Hra je příběhem Angely Kennedyové Lipské,
ženy ve středních letech, kterou
právě opustil manžel a která se po
desetiletích v roli manželky a matky
začíná učit žít sama. Drama sklízí
úspěchy po celé Evropě a je jednoznačně nejúspěšnější komedií
současné irské dramatičky Geraldiny Aron. Poprvé byla uvedena
v irském Druid Theatre, odkud se
přesunula do londýnského divadla
Apollo ve West Endu, kde obdržela

Večerníku Martin Dohnal, své pocity jeden z návštěvníků.
Celý koncert byl věnován významným osobnostem posledních dvou
století. Kromě velkých hudebníků také třeba Tomáši Garriguu
Masarykovi a částečně i Václavu
Havlovi, jehož památná slova pronesla na závěr celého večera Petra
Vidmuchová, která jím provázela.

BYLI JSME
U TOHO
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„Doufejme, že přinejmenším dalších
tisíc let náš stát bude žít v pravdě a lásce, které vždy zvítězí nad lží a nenávistí, a že další století bude plodit stejné
velikány, jako to předchozí,“ uzavřela.
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nikdy nebude opakovat. Vyzdvihuje
hodnoty, které jsou v životě nejdůležitější – láska a rodina. „Doufáme, že vás
komedie nejen pobaví, ale také přivede
k zamyšlení. Protože naplno milovat
a žít se má teď a tady, neboť žádná vteřina našeho života se nebude opakovat,“
vzkazují kojetínští ochotníci.
Vstupné na představení stojí 80 korun.
(tem)
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Pravý Stand-Up nemá žádné hranice. Když jste na pódiu, neexistuje
něco jako příliš sprostý vtip nebo
příliš velké tabu. Existuje jen dobrý
a špatný vtip,“ prozradil Večerníku
jeden z vystupujících Jaroslav Cerman.
„Humor mnohdy překračující pomyslnou hranici vkusu a drásající
bránice. Obměněná čtveřice stojících bardů tentokrát obsahovala
ingredience: geniálně perverzní
Nikola Džokić, kritik všech myslivců Jaroslav Cerman, študovaný
intelektuální knihomol Honza Geryk a vystudovaný právník živící se
pochopitelně jako číšník Ališer Nurachmetov. Králové z Underground
Comedy si již potřetí získali prostějovské publikum a závěrečné ovace
nebraly konce,“ potvrdila úspěch
komiků Barbora Prágerová, ředitelka kina Metro 70.

        

na tom, co orchestr zahrál, protože
je podle mě úžasné už jen to, že se
sejde tolik lidí a nacvičí si tak krásné
a prokomponované skladby, které
následně zahraje veřejnosti,“ shrnul

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV První říjnový páFOTOGALERIE
tek se zaplnilo prostějovské kino
klikni na
www.vecernikpv.cz
Metro 70 milovníky humoru ostrého jako břitva. Do místního
kina zavítala čtveřice pražských
bavičů z uskupení Underground
BYLI JSME
Comedy se svým Stand-Up výU TOHO
stupem. Stand-Up Comedy
neboli sólové výstupy bavičů
jsou tradiční zvlášť za oceánem
v angloamerických barech, kde
jsou velice oblíbené. Pro každého komika, který chce takto vy-  `{ w*::"
stupovat, není těžší test a občas
Foto: Underground Comedy
je to pěkná řehole. Diváci jsou
byly vtipy ostré jako pepřový sprej.
čím dál více náročnější, a kdo
JAKUB
ČERMÁK
„V Česku zatím Stand-Up komici
je nezvládne rozesmát, ten už si
dále neškrtne. V hlavních rolích Jen komik a jeho publikum. Žádné mnoho prostoru nenašli. I když
se v Prostějově představili Jaro- kulisy, kostýmy, žádné role ani při- někteří baviči měli velmi podobslav Cerman, Nikola Džokič, Jan pravené skeče. Témata o kterých se nou prezentaci. Lidé jako Vladimír
Geryk a Ališer Nurachmetov. nemluví, ale tady ano. To všechno Menšík, Miroslav Donutil nebo
Večerník u toho samozřejmě ne- bylo k vidění páteční večer na již tře- Miroslav Horníček, jejich základy
tí show této komediální skupiny, kde vycházely z předrevolučních estrád.
cenu Olivier nomination for Best chyběl.
Entertainment. I když se od doby
svého vzniku hraje ve 32 zemích,
autorka uvádí, že pražská produkce
patří mezi její nejoblíbenější. Od
premiéry v roce 2003 se představe- NĚMČICE NAD HANOU Diva- A to až do doby, než přijde posled- věčná nuda až do doby, kdy přicházejí
noví, mladí nájemníci Simon a těhotná
ní těší nepřetržitému zájmu diváků delní pátky se v Němčicích nad ní nájemník...
a je dosud nejdéle uváděným titu- Hanou opět rozjíždějí. Ten první Kulturní středisko Němčice nad Ha- Flic…,“ tak zní její popis. Hra vznikla
lem Geraldine Aron v jedné zemi.“ 9. listopadu od 19:30 hodin bude nou pořádá tradiční divadelní pátky. opět pod režijním vedením Josefa VráU nás má za sebou hra od premiéry v sále kina OKO patřit komedii V rámci nich nyní uvidíte představení ny, známého na divadelních prknech
v roce 2003 stovky zcela vyproda- Láska mezi nebem a zemí. Ta po- Láska mezi nebem a zemí, s nímž při- a také z filmů a televizních seriálů.
ných repríz. Na jejím úspěchu se jednává o tom, že se manželé kvůli jede Divadelní soubor Hanácká scéna Svižná, vtipná a romantická komejistě podílí zejména brilantní výkon nehodě na jachtě ocitnou mezi při MěKS Kojetín. „Hra britské autor- die pojednává zejména o tom, jak je
Elišky Balzerové v hlavní, ale i ve nebem a zemí, nejsou tak živí, ani ky Pam Valentine Láska mezi nebem důležité mít pro co žít a nepromarnit
všech vedlejších rolích, avšak také to, mrtví. A protože v takovém stavu a zemí se odehrává v domě mrtvého jediný okamžik života, protože už se
že Můj báječný rozvod je sice skvělá toho příliš podnikat nejde, krátí spisovatele Jacka a jeho manželky Sukomedie, ovšem o vážných a celkem si dlouhé chvíle strašením nájem- sie. Jako duchové nemůžou jíst, nemůsmutných peripetiích života, které níků, kteří se objeví v jejich sídle. žou pít, nemůžou spát… V domě je
jsou důvěrně známé především ženám. V této one lady show všechno
však nakonec končí happy endem…
Všech patnáct postav včetně Angely
Kennedyové Lipské, jejího manžela
Maxe, jeho mexické milenky, ruské
výpomoci v domácnosti, prodava- PROSTĚJOV Do prostějovského bývalého „Kaska“ se po letech vrací
če v sex shopu, právníka a dalších skupina Rybičky 48, aby tam pořádně zapařila a představila pecky ze
ztvární Eliška Balzerová. Spolu s ní si svého nového alba. Její koncert, pořádaný v rámci turné Best (Fuck)
v dramatu zahraje pes Axl. Vstupen- Off Tour, se bude konat tento pátek 9. listopadu od 19:00 hodin. Tak
ky, jež stály 300 korun a pro abonen- přijďte i vy a užijte si pořádný pop-punkový nářez!
ty 150 korun, jsou však už beznaděj- Rybičky 48 na podzim vydávají po pěti letech svoji novou dlouho
ně vyprodané.
(tem) očekávanou desku Best (Fuck) Off. Coby jedna z nejpopulárnějších
českých kapel se její členové rozhodli vydat desku, kterou poskládali
z úspěšných singlů vydaných během uplynulých pěti let a doplnili
o několik zbrusu nových písní. K vydání desky tedy nakonec připravili
velké turné Best (Fuck) Off Tour, s novou velkolepou koncertní show.
V březnu byl krajským náměstkem „Koncertní turné Rybiček 48 bývají však beznadějně vyprodaná, proto
Františkem Jurou odvolán i z postu s nákupem vstupenek neotálejte!“ vzkazují hudebníci. Jako předkapela
ředitele muzea. Řízením instituce se vám představí skupina Sendwitch, která v Prostějově zahraje vůbec
byla pověřena jeho zástupkyně poprvé.
Kamila Husaříková, následně pak Rybičky 48 jsou česká pop-punková kapela z Kutné Hory, kterou
ředitelka Muzea Šumperska Ma- v současnosti tvoří Jakub Ryba, Petr Lebeda, Ondřej Štorek a Michal Brenrie Gronychová. Novou ředitelku er. Mezi jejich nejznámější písně patří My ještě nejsme staří, Zamilovaný/
Muzeum a galerie v Prostějově Soňu Nešťastná, Slibuju, že nebudu pít, Vážené dámy, Ženy a další.
Provazovou se Večerník opakovaně Vstupné můžete zakoupit v předprodeji v síti Ticketstream nebo v Cespokoušel kontaktovat na mobilním tovní kanceláři Invia v Olomoucké ulici. Lístky vás přijdou na 275 korun.
telefonu. Ten však zůstával koncem Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají vstupné zdarma, musí si však napsat
uplynulého týdne vypnutý. První na e-mailovou adresu info@ticketstream.cz. Součástí e-mailu musí být scan
reakci nové šéfky vám tak přineseme nebo fotografie průkazu opravňujícího ke slevě. Jejich doprovod platí plné
(tem)
v příštím čísle.
(mls) vstupné.

Jindřicha Brabce nebo Ozvěny z hudební síně Jaroslava Ježka. To vše stihli hudebníci posluchačům předvést za
výborného dirigování Rudolfa Proseckého a Zdeňka Pelly. Orchestr navíc vůbec poprvé doprovázel sólový
zpěv, a to hned tří pěvkyň – Barbory
Vašků, Klaudie Kožnárkové a Zuzany Kožnárkové. Zážitek to byl tedy
vskutku znamenitý.
A co na vystoupení dechového
orchestru říkali příchozí? „Nejvíc
ze všeho se mi líbila skladba Jaroslava Ježka, současně mě ovšem velice
příjemně překvapilo zjištění, že se
na Prostějovsku vyskytoval skladatel
Alfons Jindra, kterého jsem dosud
neznal a jehož díl tvorby, představený místním orchestrem, mě rovněž
oslovil. Nakonec ale příliš nezáleží
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Dechový orchestr ZUŠ Vladimíra
Ambrose odehrál v prostorách Městského divadla jedinečný koncert ke
100. výročí založení republiky. Slavnostní předehra Bedřicha Smetany,
Staročeský Svatováclavský chorál,
Slavnostní pochod Antonína Dvořáka, Děvče z Moravy Bohuslava Martinů, Pilky Leoše Janáčka, lidová píseň
Teče voda, teče. Ale také Východní
tanec Bohuslava Sedláčka, Vzpomínka Anety Langerové, Tvůj krok zní
Alfonse Jindry, Modlitba pro Martu

Tereza
MACHOVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose uspořádala uplynulou neděli v
Městském divadle v Prostějově velkolepý slavnostní koncert ke 100. výročí založení republiky.
Při této příležitosti vystoupil početný dechový orchestr místní ZUŠ, který zahrál skladby velikánů 19. a 20. století, jakými byli Bedřich Smetana, Leoš Janáček či Bohuslav Martinů, ale také
modernější kompozice známých i méně známých hudebníků. Večerník u toho nemohl chybět.

Pondělí 5. listopadu 2018
www.vecernikpv.cz
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BYLI JSME
U TOHO

volejbalistky se spoustou zkušeností,
ale taky řadu mladých holek, co několik
minulých let končily s Fénixem poslední
v extralize. Šli jsme do projektu hrajících
matek, kdy netrénujeme v takovém objemu jako soupeři, a tomu se musíme
přizpůsobit. Byť je pohárové čtvrtfinále
stále otevřené, asi nemá smysl honit za
každou cenu dva zajíce najednou. Pro
nás je prioritou soustředit se na ligu,
postupnými kroky vše směřovat k tamnímu play-off,“ vyložil kouč souboru
z jihomoravské metropole.
Z ostatních čtvrtfinálových dvojic ještě
neodstartovaly atraktivní bitvy mezi
Olomoucí a Libercem, zatímco Ostrava
napoprvé podlehla pražskému Olympu těsně 2:3 a účastník druhé nejvyšší
soutěže ČR z Dobřichovic, který ve druhém kole senzačně vyřadil KP Brno, až
po velkém odporu prohrál s Přerovem
1:3. Právě hanácký mančaft by se tak
pravděpodobně stal soupeřem Prostějova v semifinále Českého poháru, pokud
tam tedy obhájkyně trofeje přes silného
brněnského nováčka projdou.
Výsledkový servis ČP
najdete na straně 22

dobře, že jsme jej dokázaly překonat ke
konečnému vítězství 3:1.“
[[ Z mého pohledu bylo spíš vydřené,
derby hrozilo tiebreakem. Souhlasíte?
„Ano, místy to na pětiseťák opravdu vypadalo. Už ani nevím, kolikátý v letošní
sezóně by pro nás byl, hrajeme jich zatím
spoustu. A každopádně je fajn, že dneska
na tiebreak nedošlo. K tomu, abychom
utkání zvládaly jasnějším způsobem, asi
nejvíc potřebujeme úspěšnější útok. To
znamená, že když si už kvalitně přihrajeme i nahrajeme, musíme balóny častěji
položit, což nám úplně nejde. Tentokrát
jsme přes slabší zakončení získaly tři
body, to je důležité.“
[[ Co nejvíc rozhodlo o výhře ve čtyřech sadách?

„Asi mnohem víc nevynucených chyb
soupeřek v koncovkách. My jsme taky
dělaly během střetnutí občas blbosti, ale
vybraly jsme si to hlavně ze začátku setů
a hlavně v tom nepovedeném třetím.
Zatímco Přerov takhle chyboval spíš až
v závěrech, čímž nám pomohl. Zmínit
musím i Helu Horkou, která vzala útok
na sebe a ubouchala spoustu rozhodujících míčů.“
[[ Vám osobně se po naskočení z lavičky rovněž dařilo, ne?
„Asi docela jo, cítila jsem se dobře.
(úsměv) Ale ráda jsem hlavně za to, že
jsme společně vyhrály jako mančaft.“
[[ Vnímáte ten faktor, že v každém
mači se hodně chytí některá ze střídajících plejerek?
„Je pravda, že zatím žádné utkání jsme
nedohrály ve stejné sestavě, která začínala.
Nevím, čím přesně to je, asi si celkově jako
tým ještě potřebujeme víc sednout. Každopádně střídající hráčka většinou nemá
co ztratit, jde do toho naplno a někdy to
vyjde tak, že dost pomůže.“

[[ Proč stále inkasujete dlouhé šňůry bodů?
„Bohužel se nám opakovaně stává, že se
v nějakém postavení zasekneme a nemůžeme otočit. Většinou to odstartuje
špatná přihrávka, nějaké obdržené eso,
následuje větší znejistění na příjmu, přidají se i jiné chyby a už to jede. Nesmíme
prostě tak panikařit, naopak je potřeba
právě na tomhle pořádně máknout. Pokud takové výpadky omezíme, můžeme
jít výkonnostně ještě dost nahoru.“
[[ Ani tak ale nemáte po letní přestavbě kádru špatný start do sezóny. Berete patnáct získaných bodů
po sedmi extraligových kolech
a průběžnou třetí pozici?
„Určitě ano. Zatím jsme prohrály jen
dvakrát 2:3 v Olomouci, což je největší
favorit, a v Liberci, který má též sílu. Jinak vítězíme, byť někdy také těsně, a při
velké vyrovnanosti soutěže se držíme
docela nahoře. Teď musíme své postavení potvrdit v dalších zápasech právě proti
soupeřům, kteří jsou v tabulce pod námi.“

Foto: Marek Sonnevend

DOHSRVWDYHQtPXVtPHSRWYUGLWYGDOåtFK]iSDVHFK´

Hostující hráčky v úvodu dost chybovaly
a nestíhaly zachytit vstupní nápor favoritek
(4:1, 8:4). Brzy se však karta úplně obrátila. Zubřice přitlačily podáním, opakovaně
ubránily méně kvalitní útok po horších
přihrávkách a samy dobrým zakončením
rychle otočily skóre (8:7, 9:10). Domácí
tým trápily nevynucené hrubky, například
jindy spolehlivá Horká zkazila čtyři smeče,
bloky byly několikrát v síti. A kompaktní soupeř toho využil k dalšímu zvratu
z 13:12 na 13:15, posléze 14:17 a 16:19. Až
tehdy vékáčko zařadilo zpět vyšší rychlostní stupeň, aby vedení získalo zase na svou
stranu - 21:20. A těsně urvalo též s pomocí
laciných minel dívek v bílém i dramatickou
koncovku – 25:23 a 1:0.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Střetnutí 7. kola
UNIQA extraligy ČR 2018/2019
mezi Prostějovem a Přerovem trvalo
čtyři sety, klidně se však mohlo protáhnout i na pět. Vyrovnanost duelu
totiž byla větší, než napovídá konečný rezultát. Za tříbodovou výhru vděčily volejbalistky VK lepšímu zvládnutí rozhodujících okamžiků, samy
dokázaly zdatněji překonat krizové
momenty než krajské sokyně.

Druhá sada měla zprvu stejný vývoj,
jako ta zahajovací. Vlčkovy svěřenkyně
znova dokázaly změnit počáteční ztrátu ve svůj náskok, tentokrát ještě dříve
(z 3:1 na 4:6). Nicméně Petrášův kolektiv se z nového útlumu bleskově vymanil a výbornou pasáží nechal přerovské
družstvo daleko za sebou. Nejvíc ze všeho zlepšil defenzivu v poli, načež dobře
zvednuté míče spolehlivě tavil v body.
Takovým způsobem utekl do trháku
17:10 a zdálo se, být vymalováno, leč
chyba lávky. Náhlý nápor rivalek přinesl
šňůru pěti výměn za sebou - 17:15. Zbytek setu ale ukázal, že šlo pouze o časově
omezený výpadek, neboť závěr úřadující
mistryně republiky s již šlapající Horkou
suverénně ovládly – 25:18 a 2:0.
Zkraje třetího dějství udeřila prudkým
servisem Měrková, díky čemuž hosté
získali novou výhodu (z 2:1 na 2:5). Domácím se zde zhoršil nejen příjem, nýbrž i mezihra, celý výkon šel prudce dolů
v kontrastu s pozvednutím herní úrovně
na opačném konci kurtu. A manko narůstalo, po dalším galapředstavení výtečně podávající Měrkové svítilo na ukazateli skóre 9:18. Přerovanky se dostaly
do maximální pohody, tápající Prostějov
v této části úplně přejely – 14:25 a 2:1.

3:1
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„První dva sety rozhodovaly až koncovky, kde soupeř udělal chyby a my jsme toho využili. Ve
třetí sadě byli hosté jasně lepší tím, že nás nachytali dobrým servisem ve dvou postaveních, skvěle
bránili a dohráli to až do konce. Nedařilo se nám ani v úvodu čtvrtého setu, ale pomohla střídání,
chytili jsme se v útoku. A holky zase položily důležité bodovky, což pomohlo i v dramatickém
závěru. Vítězství 3:1 navzdory herním problémům určitě bereme.“
RADIM VLÈEK – Volejbal Pøerov
„Vzhledem k průběhu utkání jsem zklamaný, minimálně na bod jsme tady měli. Holky opět
hrály pěkný volejbal, atraktivní pro lidi, a díky tomu trápily jednoho z favoritů soutěže. Ale v rozhodujících chvílích bohužel opakovaně dělaly zbytečné chyby, kterými Prostějovu pomohly
k tříbodovému vítězství. Sami jsme si takhle prohráli koncovku prvního setu, podobné to bylo
i v úplném závěru. Což je velká škoda, na porážku 1:3 to zde rozhodně nebylo.“

LUKÁŠ MIÈEK > ' '' *@='



Opustí papírově silnější mančaft hluboký ponor, do kterého zahučel? Toť
otázka, na niž dal start čtvrtého dílu
kladnou odpověď. Ovšem jen do stavu 5:3, pak obhájkyně titulu znovu
vypadly z rytmu (5:6, 6:8). Zpátky
nahoru jim pomohla vydařená série
čtyř získaných balónů za sebou z 8:10
na 12:10, parádně se chytila střídající
Nová, důležité útoky uhrávala kapitánka Horká (17:13, 21:16). Přesto
nebezpečná děvčata s turem v klubovém znaku ještě jednou zahrozila
dotažením na 21:19, avšak vedoucí
soubor se v rozhodující chvíli zkon-

 

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

jak se utkání vyvíjelo...

VK PV
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Před zápasem Českého poháru VK Prostějov versus Šelmy Brno
se kouči hostujícího celku Martinu Geržovi nelíbilo postavení
basketbalových košů příliš blízko hrací plochy. Obě těžké konstrukce tak musely o kus dál a na jejich nelehkém přesunu se
vlastními silami podíleli i manažer hanáckého klubu Peter Goga
či nový ředitel Sportcentra DDM Jan Zatloukal (oba vpravo).

Foto: Marek Sonnevend

Přřiloožilli ruuku k díílu

OBRAZEM

Prostějov (son) - Sice bojovaly, ale
prodloužit své krátké účinkování v kvalifikaci evropské Champions League
2018/2019 volejbalistky UP Olomouc
nedokázaly. Oba vzájemné zápasy ve
druhém předkole tohoto elitního poháru klubů proti družstvu Alba Blaj prohrály, a tudíž byly vyřazeny, což pro ně znamená přesun do osmifinále CEV Cupu.
Rumunské finalistky minulého ročníku
Ligy mistryň sice přes léto hráčsky oslabily, ale na naopak posílený hanácký ansámbl to pořád ještě stačilo. Po těsném
vítězství 3:2 na Moravě měla Blaj doma
navrch o něco víc, byť při výhře 3:0 se
všechny tři sady vyvíjely hodně vyrovnaně. „Doplatili jsme na nedostatek zkušeností v podobných soutěžích, a to zejména v momentech, kdy jsme byli blízko
k zisku setu. S výsledkem spokojený být
nemůžu, mohli jsme uhrát víc. Ale musíme mít na paměti, že velkým favoritem
byl soupeř. Doufám, že v Poháru CEV
dosáhneme lepších výsledků než v Lize
mistryň,“ shrnul trenér úpéčka Jiří Teplý.
Champions League žen 2018/19 –
výsledky 2. předkola: UP Olomouc
(Česko) – Alba Blaj (Rumunsko) 2:3
(23, -16, -24, 25, -13) a Alba Blaj – UP
Olomouc 3:0 (25, 20, 23), Sport Sliedrecht (Nizozemsko) – Allianz Stuttgart
(Německo) 0:3 (-14, -22, -19) a Allianz
Stuttgart – Sport Sliedrecht 3:0 (7, 12,
22), Jedinstvo Brčko (Bosna a Hercegovina) – ASPTT Mylhúzy (Francie)
1:3 (-15, -18, 27, -19) a ASPTT Mylhúzy – Jedinstvo Brčko 3:0 (21, 20, 23),
Swietelsky Békéscsaba (Maďarsko) –
Budowlani Lodž (Polsko) 1:3 (20, -22,
-23, -18) a Budowlani Lodž – Swietelsky
Békéscsaba 3:0 (23, 20, 17).
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Prostějov (son) - Po dlouhých letech
strávených mezi evropskou klubovou
smetánkou v Champions League se prostějovské volejbalistky letos přesunou do
CEV Cupu, tedy druhého nejvyššího
poháru starého kontinentu. A start v něm
se už pomalu blíží. Jak rozhodl letní los,
úvodním protivníkem žen VK bude přední bulharský oddíl Levski Sofia, úřadující
vicemistr své země. V minulosti dokázal
už devětadvacetkrát vyhrát tamní ligu,
k tomu přidal i sedmadvacet národně
pohárových triumfů a dokonce ovládnutí
Ligy mistryň v roce 1964. Momentálně
by však nemělo jít o žádný top špičkový
či nepřekonatelný celek. Každopádně
jsou již známy přesné termíny obou vzájemných střetnutí v šestnáctifinále CEV
Cupu 2018/19. Série zahájí úvodním
duelem ve čtvrtek 29. listopadu od 16:00
hodin českého času na Balkáně, odveta
přijde na řadu ve středu 5. prosince od
17:00 hodin v hale Sportcentra DDM.
Dál postoupí lepší v součtu obou zápasů
dle výsledkové matematiky pohárové
Evropy. „Zatím se ještě plně soustředíme na české soutěže, Bulharky začneme
řešit až později. Pořád je spousta času.
Každopádně budeme mít k dispozici videozáznamy řady utkání Sofie i dostatek
dalších potřebných informací. Na něco
se určitě zeptáme i Verči Bezhandolske,
která za Levski dřív nastupovala a mnoho tamních hráček osobně zná,“ nadhodil kouč vékáčka Lubomír Petráš.

ZAUJALO NÁS -

centroval a soupeřova zaváhání potrestal úspěšným finišem - 25:20 a 3:1.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku extraligy najdete
na straně 22
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[[ Co na střetnutí říkáte?
„Takhle hned po zápase je to těžké objektivně zhodnotit. Řekla bych, že první dva
sety jsme je víc tlačily servisem a útokem,
i když protihráčky měly jak přihrávku, tak
obranu dobrou celé utkání. Od třetí sady
se ještě víc zlepšily, my tam začaly dost
chybovat. A zbytek zápasu byl hodně
náročný. Současný Přerov nemá žádnou
vyloženou slabinu, jakmile hrál kolektivně a věřil si, dělal nám problémy. Je moc

Marek
SONNEVEND

Ani kapitánka VK si nedělala iluze, že by
dvouzápasová minisérie doma - venku
byla předčasně rozhodnuta. „Výsledek
3:1 za tři body je určitě pomoc směrem
do odvety, která ale nebude vůbec lehká. V hale Sokola Brno se nehraje moc
dobře, aspoň mně tedy ne. A soupeřky
jistě zabojují, aby to třeba celé ještě otočily. My se nesmíme upínat k tomu, že
stačí získat dva sety. Každopádně jsme
napoprvé splnily dobrým výkonem to,
co jsme chtěly, máme slibně nakročeno
k postupu. A je potřeba na to ve druhém
čtvrtfinálovém utkání navázat,“ pověděla Helena Horká.
Její kapitánský protějšek z družstva Šelem a někdejší Agelka neskládala zbraně. „Tenhle první zápas se lépe povedl
soupeřkám, které nás většinu času přehrávaly. A musím ocenit výkony některých prostějovských holek, hlavně Hela
s Kojdou zahrály skvěle. Přesto věřím, že
odveta může být pořád otevřená, v naší
hale budeme mít výhodu domácího
prostředí my. Rozhodně zkusíme zabojovat,“ ujistila Soňa Nováková.
Její lodivod bral situaci víc pragmaticky.
„My sice máme v kolektivu ostřílené
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PROSTĚJOV Tradice, že družstvu VK v každém duelu výrazně
pomůže některá ze střídajících hráček, zůstala zachována i pro sobotní bitvu s Přerovem.Tentokrát z lavičky skvěle naskočila mladá
smečařka Lucie Nová, jež komplexně dobrým výkonem přispěla
nemalou měrou ke zlomení odporu prostějovských soupeřek.
původní rozhovor
pro Večerník

než v předchozích zápasech. A splnili
jsme díky tomu první dílčí úkol týkající
se ČP,“ spokojeně konstatoval hlavní
trenér prostějovského týmu Lubomír
Petráš. Ten nejvíc pochválil dvě ze svých
svěřenkyň. „Skvěle zahrála Hela Horká,
která nás útočně táhla celé utkání včetně
jeho těžší první poloviny. Postupně se
k ní přidaly i další, zejména Peťa Kojdová. Podstatné bylo, že jsme dnes dokázali
víc tlačit útokem a soupeř nám od stavu
1:1 na sety už nedokázal víc vzdorovat,“
chválil Petráš mající v hlavě především
myšlenky na brněnskou odvetu, která je
na programu ve středu 14. listopadu od
19:00 hodin.
„Musíme se na ni co nejlépe připravit
a absolutně nic nepodcenit. Sice máme
díky náskoku tři nula na body dobrou
výchozí pozici a tím i jistou výhodu,
ale rozhodně nesmíme jít do druhého
čtvrtfinále s myšlenkami, že stačí prohrát
2:3. Naopak tam musíme jít od začátku
za vítězstvím, aby třeba nedošlo na zlatý
set. Šelmy budou na svém hřišti velice
nepříjemné, což jsme tam ostatně na
vlastní kůži pocítili nedávno v extraligovém střetnutí,“ poukázal Petráš.
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Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Zatímco o (ne)
úspěšnosti aktuálního extraligového ročníku se bude rozhodovat až
v březnově dubnovém play-off a do
evropského CEV Cupu vstoupí volejbalistky VK Prostějov na přelomu
listopadu a prosince, výsledkový
cíl v Českém poháru začaly plnit už
nyní. Na programu totiž byl úvodní
duel čtvrtfinálové série Českého poháru žen 2018/2019, v němž mají
Hanačky jako svou metu postoupit
do závěrečného turnaje Final Four.
K tomu nutně potřebovaly dobře
zvládnout úvodní vzájemný souboj
ze dvou proti Šelmám Brno. A to se
doma vítězstvím 3:1 povedlo.

„Protože je tenhle výsledek v pohárové
matematice úplně stejný jako 3:0, nemusí nám ten ztracený set ani moc vadit. Samozřejmě je vždycky lepší uspět jasně,
ale v tomhle případě výhru ve čtyřech
se daly předpokládat a já si myslím, že setech určitě beru. A mám z ní radost,
s ohledem na naši situaci i vyrovnanost neboť jsme kromě druhé sady odvedli
skutečně kvalitní výkon. Nějaké chysoutěže to celkově zvládáme slušně. Sa- by tam pochopitelně byly, avšak méně
mozřejmě jsme na tom mohli být ještě
lépe, ale na druhou stranu i mnohem
hůř, kdybychom se dostali do nějaké
větší krize. Což se naštěstí nestalo, holky vše zvládají zatím solidně. Držíme
kontakt s druhým Libercem, trochu
jsme odskočili dalším soupeřům za
námi. A ideální bude, když své postavení potvrdíme zvládnutím příštích
zápasů,“ nadhodil druhý lodivod VK
směrem k nejbližší budoucnosti.

www.vecernikpv.cz
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úspěšně nakročeno do pohárového Final Four


vecerník

volejbal

aneb názor
Heleny Horké
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VÝHODNÉ

Jediným výsledkem 3:0
v podání žen VK Prostějov během aktuálního
soutěžního ročníku zůstává hladké přehrání Ostravy hned při premiéře
letošní sezóny. Od té doby
Hanačky třikrát zvítězily
3:1, dvakrát uspěly 3:2
a dvakrát podlehly 2:3.
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výpadky v podobě dlouhých sérií
inkasovaných bodů. „Je pravda, že
stále máme opakovaně a docela často
bodové újezdy vždy v nějakém postavení. Dochází k tomu, když soupeř
kvalitně servíruje, dělá nám potíže na
příjmu a my pod tímhle tlakem dlouho nedokážeme vinou vlastních chyb
otočit,“ ví Miček.
Co s tímto neduhem? „Nějaký univerzální recept asi neexistuje, ale rozhodně se nejen na tomhle snažíme
v přípravě intenzivně pracovat. Možná
to někdy chce při té horší přihrávce víc
zariskovat v útoku a tím nepříznivou
šňůru zastavit dříve. V každém případě má náš současný mančaft potenciál, postupně se i přes dílčí problémy
posouvá vpřed. Například v obraně
každým zápasem roste mladá Terka
Slavíková, což pomáhá celé týmové
defenzivě, taky ubývá chaosu v mezihře. Ačkoliv někdy ještě začneme
zbytečně panikařit, dělat lehké chyby.
A potřebujeme zvýšit útočnou úspěšnost, aby byla aspoň jako ve čtvrtečním pohárovém souboji proti Šelmám
Brno,“ uvažoval Miček.
Současné postavení VK na bronzovém stupínku extraligové tabulky
s patnácti posbíranými body z jednadvaceti možných jednoznačně
bere. „Asi nikdo nemohl čekat, že to
po výrazné letní obměně kádru půjde snadno nebo samo. Komplikace
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Foto: Marek Sonnevend

v prestižním derby dokonce 0:3. Navíc
senzačně vypadlo z Českého poháru
po prohře u prvoligových Dobřichovic 2:3, zatímco naposledy v nejvyšší
tuzemské soutěži částečně potrápilo
Olomouc v sobotu na jeho palubovce,
kde ho favorit udolal pouze 3:1 po setech 24:26, 25:12, 25:19, 25:20.
V extraligové tabulce jsou teď Jihomoravanky páté, na prostějovský
tým ztrácejí šest bodů. A za poslední
roky navíc Hanačky mají suverénní
bilanci vzájemných soubojů, když je
pouze málokdy výběr tradičního brněnského klubu dokázal víc potrápit. Z dlouhé řady uplynulých mačů se

tak stalo jedinkrát, konkrétně 17. února
tohoto roku v podobě těsného výsledku KP versus VK 2:3 (-22, 23, -15, 28,
-8). Jinak papírově silnější mančaft vítězil vždy hladce, případně s menšími
problémy. Tak jako v jarním semifinále
play-off (třikrát 3:0).
Teď už je však situace vzhledem k letnímu oslabení vékáčka jiná, momentálně
není jasně favorizovaným kolektivem.
A zvlášť ne na palubovce haly ve Vodově ulici. „Je pravda, že Brnu se v tomto
soutěžním ročníku doma moc nedaří,
což ale pro nadcházející utkání vůbec
nic neznamená. Každý zápas je jiný, což
sami dobře víme, neboť náš vlastní vý-

kon často kolísá nahoru a dolů i přímo
během jednotlivých střetnutí. Přesto
věřím, že v Králově Poli ukážeme svou
lepší tvář. Musíme naplno makat od
začátku až do konce,“ řekl hlavní trenér
žen Prostějova Lubomír Petráš.
Doplňme, že nejčastěji bodujícími
plejerkami čtvrtečních protivnic jeho
party jsou americká univerzálka Taylor
Fricano, polská smečařka Agata Skiba
a česká blokařka Klára Vyklická. Na
nahrávce má slovenský kouč Tomáš
Samsely další zámořskou akvizici Bailey Nichol, do jeho kádru patří i odchovankyně prostějovského oddílu
(son)
Pavla Meidlová.

na 4:3 měl podobu pětibodové šňůry
Jihomoravanek, za něž se Kočvarové povedlo rozvrátit přihrávku na opačné straně
hřiště - 4:8. Leč vzápětí oplatily Petrášovy
svěřenkyně podobnou mincí, ofenzivně
skvěle je přitom táhla Horká. Skóre tak
bylo bleskově srovnáno (9:9), zanedlouho
dokonce otočeno 13:12. V tu chvíli ovšem
výkonem rostoucí Geržova parta udeřila
další sérií výměn za sebou na 13:16, která
v konečném důsledku rozhodla. Přes maximální snahu se obhájkyně pohárové trofeje dokázaly maximálně přiblížit na nejtěsnější rozdíl (18:19, 21:22) a v závěru vinou
několika zaváhání odpadly – 21:25 a 1:1.
Jinak se celkově hrál oboustranně pěkný
volejbal dost vysoké úrovně. Mírné favoritky přitom nabraly zpět částečně poztrácenou herní jistotu, od skóre 2:3 do toho
zase začaly pořádně šlapat. Pomohly si
účinnějším servisem i obrannými zákroky
v poli, nahoru šlo též zakončení (Kojdová)
po zpřesněné mezihře. A všechno vycházelo z ustáleného příjmu, kde pomohla
střídající Polášková. Jihomoravanky náhle
nevěděly, co si proti kompaktnímu pojetí
VK počít, a náskok rostl geometrickou
řadou (11:6, 19:9). Třetí část tudíž měla
jednoznačné vyznění – 25:15 a 2:1.
Tentokrát navíc Prostějov nepolevil
a získanou pohodu si stoprocentně
přenesl do dalšího dějství. Raketový

3:1

Lubomír PETRÁŠ >*@='
„Mám radost, že jsme splnili cíl a zvítězili za tři body. Pomohl nám dobrý začátek, i když
potom jsme znejistěli v jednom postavení a druhý set odehráli špatně vinou chyb nejen na přihrávce, ale taky v dalších činnostech. Od třetí sady šel náš výkon opět nahoru,
zatlačili jsme servisem i bloky a kvalitně útočili. Zasloužená výhra, jsem spokojen jak
s výsledkem, tak s předvedenou hrou ve většině utkání.“
Q' WX[\] – Šelmy Brno
„Přijeli jsme sem zkusit zahrát dobrý sport, což se nám dva sety dařilo. Po slabším
úvodu si holky zvykly na zdejší prostředí i na soupeře, který desetkrát za sebou ovládl
extraligu. Od stavu 1:1 už potom byli domácí lepší, když my jsme neodpřihrávali, tím
pádem hůř útočili a Prostějov nás ubránil. Odveta je stále otevřená, byť my máme určitě
prioritu v ligové soutěži.“



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

VK PV
Š BRN
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start v kontrastu s brněnským trápením
ho poslal do luxusního osmibodového
odstupu 10:2. Jenže ani tohle zdaleka
nemělo rozhodující váhu. Jako obvykle
přišel nemalý propad, naopak Matuszková a spol. se chytily, což vedlo k přesunu setu do otevřené polohy (10:5, 12:8,
15:12). Definitivní razítko na vítězství
domácích tak dal teprve nový minibrejk
na 18:12 a dvě šťastná prasátka Horké z posledního nebezpečného stavu
19:15. Vzápětí dámy v růžovém přidaly
dva bloky přímo na zem a mač nabral
finální rozuzlení – 25:17 a 3:1.
Statistiky z utkání a ostatní výsledky ČP
najdete na straně 22
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PROSTĚJOV Po zápasově náročnějších týdnech přichází pro volejbalistky VK Prostějov zklidnění,
neboť v probíhajícím úseku sedmi
dnů mají na programu jediné střetnutí. Bude jím duel 8. kola UNIQA
extraligy žen na půdě KP Brno, kde
se hraje ve čtvrtek 8. listopadu od
18:00 hodin.
Královo Pole zatím prochází letošní
sezónou dost nevyrovnaně. Na jednu
stranu sice dokázalo porazit Šternberk
3:0, zvítězit v Ostravě 3:1 i ve Frýdku-Místku 3:0, ale na stranu druhou
podlehlo už třikrát doma – Liberci
a Olympu Praha 1:3, Šelmám Brno
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„V koncovkách jsme vždycky zlepšili
obranu, zvednuté míče bodově zakončili, nedělali tam tolik chyb jako soupeř. Ten byl jinak hodně nepříjemný
tím, že výborně přihrával a následně
dost rychle útočil, což se nám hůř zastavovalo. Přerov má poměrně kvalitní
kádr v čele s Vendy Měrkovou, potrápil nás. Ovšem rozhodující chvíle
včetně zlomových dlouhých výměn
jsme většinou ubouchali my, a to jeho
odpor zlomilo,“ rozebíral náročnou
bitvu prostějovský asistent trenéra Lukáš Miček.
Za podstatný považoval tříbodový
zisk, nicméně s kolegou hlavním
koučem Lubomírem Petrášem samozřejmě vnímají nedostatky svého kolektivu. Zejména nepolevující

( 

Každopádně uplynulou sobotu měl
tým okolo kapitánky Heleny Horké
na vlastní palubovce namále, neboť
herně krajského protivníka nijak
zvlášť nepřevýšil. A ve třetí sadě dostal
pořádně naloženo 14:25, zatímco ve
všech třech vítězných alespoň chvíli
ztrácel. V úvodní 16:19, ve druhé 4:6,
ve čtvrté 8:10. Leč manko vždy zlikvidoval, skóre otočil ve svůj prospěch.
A na rozdíl od hostujícího družstva
zvládal vypjaté závěry.

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Ani sedmé utkání žen VK Prostějov v probíhajícím
ročníku UNIQA extraligy ČR se neobešlo bez komplikací, tentokrát docela velkých. Navzdory jim však volejbalistky vékáčka dokázaly v derby Hané udolat Přerov 3:1 a tím v kombinaci
s dalšími výsledky upevnit svou třetí pozici v průběžném pořadí soutěže s uklidňujícím náskokem na vyrovnanou smečku
dalších celků od čtvrté příčky níže. V čele je nadále suverénní
Olomouc, následovaná ambiciózním Libercem.

Po těžce zvládnutém derby se dostaly na zisk patnácti bodů
a odskočily pronásledovatelům ve středu extraligové tabulky

milujeme

VOLEJBALISTKY DRŽÍ V LIZE TŘETÍ

PROSTĚJOV Těžké soupeřky dostaly
prostějovské volejbalistky do čtvrtfinále Českého poháru 2018/2019,
z Šelem Brno vyztužených pěticí ostřílených matadorek jde respekt. Napoprvé v boji o postup do Final Four soutěže si však ženy VK s nebezpečným
sokem poradily, ač při cestě za výhrou
ztratily set. Víc ale ne a díky celkově vydařené partii mají pro odvetu náskok
PLNÌNÍ CÍLÙ
Marek
3:0 na body, tím pádem jim za necelé
Sonnevend
NA DOBRÉ CESTÌ
dva týdny v jihomoravské metropoli
Ze strany vedení VK Prostějov sice před sezónou žádné oficiální přesné cíle stačí i podlehnout 2:3.
ohledně umístění nezazněly, ale přesto bylo jasně řečeno, že i současný oslabený tým by měl bojovat o medailové pozice. Aby tohle byl schopný zvlád- Marek SONNEVEND
nout, potřeboval aspoň solidní vstup do ročníku 2018/19 se splněním dvou
Lepší úvod domácího týmu ještě dokákonkrétních dílčích kroků. Jakých?
Za prvé: Držet se hned od začátku někde výš v extraligové tabulce a nespadnout příliš zaly soupeřky eliminovat (z 2:0 na 4:4),
dolů. Neboť naprosto stěžejní pro úspěšnou druhou polovinu elitní české soutěže je ale vzápětí Hanačky nasadily k mohutvybojovat účast v horní nadstavbové skupině o 1. až 4. místo. Případný postup z prv- nému trháku. Dobře podávaly, vytvářely
ního kola play-off do semifinále by z nějaké nižší příčky byl asi velmi komplikovaný, tlak kvalitním útokem, málo chybovaly
tudíž je potřeba se mezi top kvarteto po osmnácti dějstvích UNIQA extraligy vejít. a především výborně bránily na síti. ŠelK čemuž Hanačky nakročily slibně, když ze třetího místa příliš neztrácejí na druhý my pod tímto náporem kupily hrubky
Liberec a naopak získaly slušný náskok na další kluby pod sebou.
(ne)vynucené a jejich manko rychle
Za druhé: Nevypadnout hned ve čtvrtfinále Českého poháru, což se při ne- narostlo až na 16:7. V té chvíli se hostubezpečnosti Šelem Brno klidně mohlo (a ještě pořád může) stát. Klíčové pro- jící družstvo chytilo, průběh zahajovací
to bylo co nejlepší zvládnutí úvodního duelu minisérie na domácí půdě, který
sady pozvednutím veškerých činností
prostějovské volejbalistky opravdu vyhrály tak, jak chtěly. Tedy za tři body,
byť „jen“ 3:1. Do odvety tudíž půjdou příští týden z optimálního výchozího ještě zdramatizovalo (18:13, 20:16).
postavení, a pokud úplně nevybouchnou, měly by splnit i druhý postupný Nicméně koncovku si vékáčko bez větších problémů pohlídalo – 25:20 a 1:0.
úkol – účast v závěrečném turnaji Final Four ČP.
Dá se tedy říct, že přes veškeré herní komplikace i výpadky zvládají holky svůj ne- Jako už mnohokrát v letošní sezóně ale
lehký úděl dosud zdárně. A další pokyn zní zřetelně: neuhnout z nastoupené cesty, Prostějovanky hned po zisku setu postihl
vydržet na ní a ještě zkvalitňovat!
velký výpadek. Po vstupním obratu z 1:3

„Ve čtvrtek proti Šelmám Brno to bylo z naší strany myslím dobré. Až na jeden
horší set jsme hrály to, co bylo potřeba. Soupeřky mají svou kvalitu a hlavně ve
druhé sadě to ukázaly, jinak jsme je ale povedeným výkonem držely pod sebou.
Máme tak pohárový výsledek, jaký jsme chtěly. Odveta však určitě nebude lehká, v hale Sokola Brno se nehraje dobře. A hlavně do ní nesmíme jít s myšlenkami, že k postupu stačí získat dva sety, což by se nám mohlo vymstít. V sobotu
s Přerovem šlo o další těžký zápas, který jsme zvládly vyhrát za tři body, což je
důležité. Náš výkon asi nebyl tak dobrý, jako dva dny předtím, ale o to cennější vydřený výsledek je. Soupeř má s Vendy Měrkovou a zahraničními posilami
svou kvalitu, hlavně ve třetím setu hrál fakt výborně. Ale povedlo se nám společně překonat těžké pasáže, díky opakovanému zlepšení jsme nakonec ztratily
pouze tu jednu sadu. Celkově se dá říct, že máme některé slabiny, na kterých
se snažíme pracovat, abychom je odstranily. A sezónu zatím zvládáme solidně,
rozhodně to není žádný propadák. Věřím, že jdeme správným směrem.“
Helena HORKÁ, univerzálka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Stejně jako v minulém ročníku je
i bude koloritem všech hanáckých
derby mezi volejbalistkami Prostějova a Přerova zajímavá sourozenecká bitva nahrávaček obou
těchto družstev. Za favorita totiž dál
nastupuje Michaela Zatloukalová,
dokonce povýšila na týmovou jedničku svého postu. Tu u soupeře nadále zastává Lucie Zatloukalová, její
mladší sestra. A jak rodinný souboj
dopadl tentokrát? Dá se říct, že asi
nerozhodně: obě nijak nezářily, ani
nepropadly, odvedly solidní výkon.
Pro VK je každopádně důležité, že
po některých zdravotních peripetiích v minulých týdnech je celý hráčský kádr momentálně fit. Určité bolístky sice zůstávají, což je v plném
proudu sezóny normální, ovšem na
marodce nemají trenéři Lubomír
Petráš + Lukáš Miček nikoho. Spravila se bolavá záda Heleny Horké,
převážně ustoupila bolest v kolenou
Veroniky Bezhandolske i Terezy Slavíkové, vyléčené rameno dál posiluje Marie Toufarová. Teď ještě, aby
pevné zdraví drželo trvale.
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Z VÉKÁČKA 

ŽHAVÁ NOVINKA

Druhý týden po sobě táhla celý tým prostějovských volejbalistek měrou vrchovatou. Hlavně čtvrteční pohárový duel proti
Šelmám Brno odehrála zkušená univerzálka excelentně, pro
potvrzení stačí uvést několik statistických
údajů: 25 dosažených bodů při úspěšnosti
útoku 48 procent, k tomu 1 vítězný blok a 1
eso, celková užitečnost +22. Především poslední číslo je bombastické! V sobotu zkraje
derby s Přerovem se pak sice Hela trápila,
když nevynuceně zkazila několik smečí.
Krizi však rychle překonala a ve zbytku
těžké bitvy znovu byla obvyklou největší
oporou. Tentokrát zaznamenala 22 bodů,
úspěšnost zakončení 40 procent, opět 1 eso
a užitečnost +11. Ve dvou čtyřsetových střetnutích rychle za sebou tak Hela
skórovala dohromady sedmačtyřicetkrát! A řekněte: kdo tohle má?

Helena HORKÁ
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toto místo chápat,“ podotkl při pietním shromáždění Ari Folger.
Rabi Cvi Jehošua Horowitz byl členem významného rabínského rodu
Horowitzů. Působil jako vrchní
rabín v Jemnici, Třebíči a Prostějově. Jeho otec Šmuel Šmelke, slavný
chasidský rabín a kabalista, zastával
v letech 1773 až 1778 úřad zemského moravského rabína v Mikulově.
Proto i s osudem jeho syna je spojeno působení chasidského hnutí
na Moravě. Pravděpodobně v roce
1807 byl Cvi Jehošua Horowitz zvolen vrchním rabínem v Prostějově,
kde dne 16. listopadu 1816 ve věku
62 let zemřel. V roce 2013 byla na
místě jeho hrobu instalována rabínem Louisem Kestenbaumem replika původního náhrobku. Ta však
byla v dubnu 2017 zničena nezletilými vandaly.
(pk)

jaké byylyy prohlíídkky tajjem
mnéhho zámkuu...

stanu státní vyznamenání, a pozval
mě na předávání 28. října. Z voleje
- mého oblíbeného úderu – jsem
odpověděl, že přijdu, že mi bude ctí,“
prozradil s úsměvem Štěpánek.
Mezi oceněnými naopak chyběla
Petra Kvitová, kterou bezprostředně
po návratu ze Singapuru přemohla
horečka. „Petra do poslední chvíle
věřila, že na Hrad může jít, ale čeká
ji finále Fed Cupu v Praze. Nechtěla
proto riskovat, že by se u ní nastupující viróza nějakým způsobem rozvinula,“ vysvětlil neúčast tuzemské
hvězdy absenci Karel Tejkal, mluvčí
České sportovní, pod níž prostějovská tenistka spadá.
O vyznamenání ale česká tenistka
nepřijde. „Pokusíme se najít termín,
kdy by dodatečně mohlo být vyznamenání předáno,“ ujistil Vladimír
Kruliš, ředitel Odboru protokolu
Kanceláře prezidenta republiky. (lv)
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PRAHA Prezident Miloš Zeman
již pošesté vyznamenal při příležitosti oslav 28. října řadu osobností. Ocenění dostali politici, vojáci,
novináři, sportovci, umělci i vědci.
Mezi laureáty nechyběli ani vyslanci tenisu. Ve Vladislavském sále si
vyznamenání Za zásluhy I. stupně
osobně převzal Radek Štěpánek,
dvojnásobný vítěz Davisova poháru, který před několika dny oficiálně ukončil profesionální kariéru.
A dostalo se i na Petru Kvitovou.
„Vnímám medaili jako projev uznání od celého národa. Nejen pro mě
osobně, ale i pro všechny mé blízké
a pomocníky,“ prohlásil Štěpánek,
který ani na minutu neuvažoval
o tom, že by do Vladislavského sálu
nedorazil. „Telefonoval mi šéf protokolu pan Kruliš. Povídal: „´Radku,
asi tušíte, proč volám.´ Tak jsem řekl,
že nemám páru. Vysvětlil mi, že do-

PRAHA, PROSTĚJOV Předminulou neděli 28. října 2018
k příležitosti 100. výročí vzniku
Československé republiky udělil
prezident Miloš Zeman Řád bílého
lva in memoriam armádnímu generálu Karlu Husárkovi (na snímku),
absolventu Gymnázia Jiřího Wolkera
v Prostějově.
„Armádní generál maturoval na našem
gymnáziu v roce 1912 ve třídě profesora
Jana Pobuckého,“ potvrdil Večerníku
Michal Šmucr, ředitel Gymnázia Jiřího
Wolkera. Původ a životopis Karla Husárka je mu dobře známý. „První světová
válka znamenala začátek jeho vojenské
kariéry. Vstoupil do československých
legií v Rusku a pod vedením generála
Gajdy na sebe upozornil mimořádně
úspěšnými vojenskými akcemi na
Transsibiřské magistrále. Projevil se tam
jako iniciativní velitel s výborným smyslem pro využití technických prostředků,“
prozradil na něj Šmucr.
Po vzniku Československa pokra-čoval
Karel Husárek ve své vojenské kariéře,
získal prestižní vojenské vzdělání

v oblasti vojenských a diplomatických
věd. Po roce 1933 vytváří mimořádně
tvůrčí dvojici s novým náčelníkem generálního štábu gen. Krejčím. „Generál
Husárek dosahuje funkce podnáčelníka
generálního štábu a je mu svěřeno vedení prací na výstavbě opevnění, které
republika buduje v rámci přípravy
na odražení agrese hitlerovského
Německa. Jeho působení při řízení
Ředitelství opevňovacích prací je
příkladem špičkového managementu
a neúplatnosti. V nesmírně krátké
době vznikají mimořádně kvalitní linie
lehkého a těžkého opevnění. V kritických dnech Mnichova je k dispozici
přímo armádnímu generálu Krejčímu
a společně se připravují k řízení obrany
Československa,“ pokračoval ředitel
Gymnázia Jiřího Wolkera ve výčtu.
Karel Husárek se také účastní jednání,
která jsou výsledkem podpisu Mnichovské dohody v Berlíně, která mají vytyčit
nové hranice. „Tam je šokován rozsahem záboru československého území.
V období druhé republiky je krátkou
dobu ministrem s úkolem vybudovat

dopravní infrastrukturu okleštěné republiky. Jeho tým pracuje na dálničním
spojení vzdálených částí republiky
a slovo ´dálnice´ se narodilo právě při
přípravě těchto projektů. Období nacistické okupace prožívá už mimo armádu
a pracuje v plzeňských Škodových závodech. Nejdříve v pobočce v Dubnici
na Slovensku, poté v Plzni. Podílí se na
předání technologické dokumentace ke
zbraňovým systémům do Sovětského
svazu a podílí se na zpravodajské činnosti
ve prospěch Sovětského svazu, kterou
společně s Ing. Vilémem Hromádkou,
předválečným šéfem Škodových závodů
v Plzni, pomáhá krýt bratr Hermanna
Göringa. Po válce čelil perzekuci, jejímž
jedním z důvodů byly jeho vědomosti
o zákulisí české politiky z doby Mnichovské kapitulace v roce 1938. V roce 1949
po emigraci svého syna byl degradován
na vojína a živil se překlady technické
literatury a stal se jedním z odborníků
v oblasti výuky čínského jazyka,“ uvedl
Michal Šmucr.
Karel Husárek zemřel v roce 1972
a jeho syn nechal převézt ostatky
zesnulého do Francie.
„Prostějovské gymnázium si jeho památku každoročně připomíná. Studenti jezdí
na exkurze do pevností, které vytvořil,

a se synem pana generála jsme udržovali
telefonický kontakt. Před několika lety
jsme zorganizovali jeho návštěvu na
gymnáziu včetně pobytu v pevnosti
Hůrka v kralické opevněné oblasti,“ ujistil ředitel GJW, že historické odkazy se
nesmí zapomínat.
Generál Karel Husárek patří ke generaci českých vlastenců, kteří nasadili všechny své životní síly ve prospěch
Československé republiky. Dostalo se
mu za to obrovského nevděku, dlouhých
let zapomenutí, a dokonce represe.
„Na naše české poměry příliš mnoho
znal, příliš mnoho věděl, měl odvahu,
charakter a byl neúplatný. Vysoké státní
vyznamenání in memoriam je dnes
spravedlivým oceněním, kterého se mu
po mnoha desítkách let dostalo,“ dodal
Michal Šmucr.
(pk)

Foto: archiv GJW

,   &#& - Řád bílého lva pro významného absolventa
/$   Gymnázia Jiřího Wolkera
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ivie. Oba mladí lidé se potkají na opulentním plese
a okamžitě se do sebe zamilují. Když ovšem Richard
po společně strávené noci
objeví na svém krku stopy
po kousnutí upíra, začíná
„Trošku se bojím. Táta mi filmem Svatba upírů, ve kterém pochybovat, zda má tento
EXKLUZIVNÍ
doporučil, abych si na ty upíry si na začátku devadesátých let vztah dlouhodobější pers_'"
Q''G  ::G: ** 
reportáž
vzal kousek česneku. Mám ho ústřední dvojici zahráli Rudolf pektivu. Nakonec usoudí, že
Foto: Martin Zaoral
tady v kapse,“ svěřil se zhruba os- Hrušínský nejmladší a Iveta nikdo prostě není dokonalý
pro Večerník
miletý klučina bezprostředně před Bartošová.
a společně se svým strýcem
Martin
zahájením letošních prohlídek Příběh se stejně jako ve filmu točil vymyslí plán, jak se zbavit hraběte vobodí jeho láska. Vše tak končí svat- lice šikovné ochotníky, kteří to vše
Tajemného zámku v Náměšti na kolem lásky anglického šlechtice Kronberga i celé upíří smečky. Samu bou, kdy oba hlavní hrdiny oddává velmi svižně a vtipně sehráli. Navíc
ZAORAL
Hané. Ty letošní byly inspirovány Richarda a tajemné hraběnky Ol- Olivii pak ze strašného prokletí vys- starý a lehce popletený mnich.
si s přípravou očividně dali hodně
Prohlídky tajemného zám- práce. Výborný byl hned úvodní
ku se stejně jako loni těšily ples a naprosto perfektní bylo
3x foto: Martin Zaoral
saa
nebývalému zájmu návštěvníků. sklepení, ve kterém stály rakve,
„V pátek jsme měli celkem pět kde upíři přespávali. Vůbec jsem
prohlídek a v sobotu dokonce nečekala, že jich uvnitř bude toldvanáct. Na každé z nich bylo ik!“ zhodnotila jedna z návštěvnic,
přítomno zhruba po čtyřiceti kterou dle jejích slov zaujala i inlidech. Lidé se na ně museli tele- formace, že na zámku je umístěn
fonicky objednávat a všechny kočár, který si zahrál přímo ve
termíny byly nakonec obsazeny,“ filmu Svatba upírů.
prozradila Večerníku průvodkyně. Ani touto akcí sezóna v Náměšti
Lidé odcházeli skutečně spo- zcela nekončí. Od 10. do 13. proskojeni. „Na zámku v Náměšti na ince tam bude probíhat speciální
[*w* ** Y *_ : % {]'] '] W]  : * :*   =]
Hané jsem byla poprvé, ale zdejší program Kouzlo adventu, který
]: : '"
 ' "
]  : '"
noční prohlídky se mi opravdu bude určen zejména dětem
moc líbily. Mají zde skutečně ve- mateřských a základních škol.

NÁMĚŠŤ NA HANÉ Zámek v Náměšti na Hané je oblíbeným místem pro konání svateb. Takové
svatebčany jako uplynulý pátek a sobotu tam však ještě neměli. Své ano si řekli anglický šlechtic
Richard Bancroft a tajemná hraběnka Olivie. Jejich lásce přitom stál v cestě fakt, že dívka byla před
jejich seznámením součástí společnosti, která se po nocích věnovala vysávání krve nevinných
obětí. Příběh netradičních milenců v podání místních ochotníků z divadelního souboru Za dveřmi mohly stovky návštěvníků sledovat v rámci převelice oblíbených nočních prohlídek.
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společnost

      

PROSTĚJOV Hrob rabína Horowitze se nachází na starém židovském hřbitově, jehož plocha
s hroby byla prohlášena v roce
2016 za kulturní památku. V letech 1801 až 1908 tam bylo pochováno téměř dva tisíce lidí,
mezi nimiž jsou například zakladatelé prostějovského oděvního
průmyslu, významní rabíni a intelektuálové. Kulturní památka se
nachází v těsném sousedství Reálného gymnázia a základní školy
města Prostějova, kde se v pátek
2. listopadu konalo náboženské
 G #:  }G :' ]'G
shromáždění.
2x foto: Michal Kadlec
„Nacházíme se na místě, které je
ponechaných bez dozoru u hrobu. níku Tereza Greplová, tisková mluvčí nejen součástí historie židovské koDokonce nebyly zaznamenány ani Městské policie Prostějov. Že by déšť munity, ale zejména historie města
dopravní komplikace,“ sdělila Večer- odradil i zloděje?
(mik) Prostějova. A takto by bylo dobré
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milujeme vecerník


ZÁMEK V NÁMĚŠTI ZAŽIL SVATBU UPÍRŮ

PROSTĚJOV O podobném počasí
se přímo říká, že je dušičkové. Letošnímu svátku Památky zesnulých
opravdu počasí nepřálo, přesto se
hřbitovy v celém regionu zaplnily
pozůstalými, kteří ke hrobu svých
nejbližších položili kytice či věnce
a zapálili svíčky. A co je opravdu pozitivní, tak například na prostějovských hřbitovech policisté od pondělí do pátku nezaznamenali žádnou
narušující skutečnost.
}{  *]w =
„Zaměřili jsme se na častější kontroly '{ '{' ]G"
hřbitovů a jejich okolí. Na bezpečnostním opatření se podíleli nejen tiprávní jednání a ani nebylo přijato
strážníci, ale i policisté. Během týdne žádné oznámení týkající se například
strážníci nezaznamenali žádné pro- vykradeného auta, nebo odcizení věcí

,.+,._!*
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Pondělí 5. listopadu 2018
www.vecernikpv.cz
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Slouží pro přímou spotřebu, ale i jako pokrm při pečení jakýchkoliv dobrůtek. Obzvlášť před blížícími se vánočními svátky se tak hodí vědět, že extra malinový džem
nabízí nejlevněji Lidl, slazená švestková povidla značky Hamé Albert, kde jsme
společně s Teskem objevili i cenově nejvýhodnější ovocnou směs od stejné firmy a lá
marmeláda. Javorový sirup prodává za nejnižší cenu Penny Market a lesní med
s jahodovou pomazánkou shodně Tesco.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 31. října.
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INFORMUJE

Křižík, strojírenští velikáni Václav
Laurin a Václav Klement nebo
zakladatel továrny Kolben Emil
Kolben.
Prezident Komory Podnikatele
století vyhlásil ve Valdštejnském
paláci na základě hlasování podnikatelské veřejnosti, a to u příležitosti slavnostního setkání ke 100
letům od založení Československa,
těsné česko-slovenské hospodářské spolupráce a čtvrt století styků
mezi Hospodářskou komorou ČR
a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.
Zdroj: Tisková zpráva HK ČR

 

> POZOR, po celý týden probíhají akce pro malé i velké (přednášky, astronomická pozorování, výstavy, pohádková středa, soutěž…), kompletní
nabídku najdete na www.hvezdarnapv.cz.
> PŘEDNÁŠKA: Mgr. Jan Tomáštík, Ph.D. „OLOMOUCKÁ ZRCADLA DOBÝVAJÍ SVĚT“ proběhne v pondělí od 18:00 hodin.
> PŘEDNÁŠKA: Pavel Suchan „TMA JAKO OHROŽENÝ DRUH
(ANEB O SVĚTELNÉM ZNEČIŠTĚNÍ)“ proběhne ve středu od 18:00
hodin.
> POŘADY PRO DĚTI: úterý - pozorování a pohádka: „VOJENSKÝ
BUBENÍČEK“; sobota - soutěž „PODZIMNÍ SOUHVĚZDÍ“.
Týden vědy a techniky AVČR je největší vědecký festival v ČR. Vstupy
na všechny akce konané v rámci tohoto Týdne jsou zdarma.
> POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh:
„JAK KAPIČKA PUTOVALA“. Vstupné děti 20Kč, dospělí 40Kč.

OD 5. DO 11. 11. 2018

    

  

MUZEUM  

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Žárovice
Obec: Soběsuky
Dne: 19. 11. 2018 od 7:30 do Dne: 21. 11. 2018 od 12:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: část 15:00 hodin. Vypnutá oblast: část
obce Žárovice - jednostranně zá- obce Soběsuky - od křižovatky
stavba podél místní komunikace u bývalé váhy po konec obce sm.
od č. 25 po konec obce s č. 76, 36, Vícov, dále zástavba podél ulice
50 vč. č. 71, dále zástavba směrem u hasičského hřiště po domov důk voj. lesu s č. 102, 103, 104, 95, 72, chodců (včetně), mimo č. 78.
73 vč. nov. RD.
Obec: Lipová - Seč
Obec: Prostějov
Dne: 21. 11. 2018 od 7:30 do 15:00
Dne: 19. 11. 2018 od 7:30 do hodin. Vypnutá oblast: Lipová17:30 hodin. Vypnutá oblast: míst- -Seč, chaty: č. 33, 34, 38, 39, 40.
ní nádraží Sladkovského 1, Marti- Dne: 21. 11. 2018 od 7:30 do
nákova 2b.
15:00 hodin. Vypnutá oblast: LiObec: Prostějov
pová-Seč, chaty: č. 25, 26, 27, E28,
Dne: 20. 11. 2018 od 7:30 do 29, 41, 42, 44, 45.
15:30 hodin. Vypnutá oblast: Šár- Dne: 21. 11. 2018 od 7:30 do 15:00
ka č. 10a, ul. Okružní č. 89 - 97.
hodin. Vypnutá oblast: Lipová Seč,
Obec: Vícov, Žárovice, Hamry
chaty: č. 69 - 77, 79, 80.
Dne: 21. 11. 2018 od 7:30 do 12:00 Dne: 22. 11. 2018 od 7:30 do
hodin. Vypnutá oblast: celé obce 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
Žárovice a Hamry vč. chatových Lipová-Seč, chaty: 81, 82, 83, 85 lokalit a areálu střelnice, dále areál 100, 109.
ZD Vícov a fotovoltaická elektrár- Obec: Stražisko - Maleny
na FVE Vícov. Odběratelské TS: Dne: 23. 11. 2018 od 7:30 do
Hamry vojsko (č. 300755), Vícov 15:00 hodin. Vypnutá oblast: Stra3. v ZD (č. 300468), FVE Vícov (č. žisko-Maleny č. 226, 227.
E.ON Česká republika, s.r.o.
702169).

dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení

27. 2. Důchodové pojištění a ELDP – změny v roce 2018
13. 11. Praktické uplatňování PDH 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 právnických osob 2018 - 2019 –
přednáší Ing. Karel Kvítek
5. 12. Jak na on-line marketing a HR v roce 2019 - přednáší: Ing. Michal Olbert a Ing. Jakub Horáček
12. 12. Roční zúčtování mezd za rok 2018 – přednáší Ing. Milan Lošťák
Aktuální informace naleznete na našem webu www.ohkpv.cz.

POZVÁNKY NA VZDÌLÁVACÍ AKCE

Zlínského rodáka, československého podnikatele a tvůrce obuvnického impéria Tomáše Baťu
podnikatelé sdružení v Hospodářské komoře vyhlásili největší
podnikatelskou osobností za posledních 100 let.
Jako další v pořadí se umístil Emil
Škoda, zakladatel strojírenské továrny Škoda v Plzni, která patřila
mezi největší evropské průmyslové
konglomeráty dvacátého století,
ze kterého následně vznikly dnešní Škoda Transportation a Škoda
Auto, dále pak například technik,
průmyslník a vynálezce František
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Jahodová pomazánka 270g

Javorový sirup 330g
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89,90
(500g)

159,00

... tentokrát ze sortimentu: 

Hamé slazená švestková povidla 440g

Med lesní 900g

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Problémy vám už přerůstají přes hlavu,
navíc je už ani nedokážete registrovat. Doporučujeme všechny patálie sepsat na papír a podle tohoto
seznamu si určit pořadí, jak je co
nejrychleji řešit.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Je nejvyšší čas zbavit se všech restů
na úřadech, kterých máte požehnaně. Na mnohých úřadovnách si vystojíte pořádně dlouhou frontu, ale
nedá se nic dělat. Odkládání problémů by vám přitížilo.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Neskutečný chaos zavládne na pracovišti i v domácnosti. Na vině budete
jen a jen vy, protože vaše schopnost
něco zorganizovat je naprosto mizivá. Potom se nedivte, že napočítáte
jednu ztrátu za druhou.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Máte poměrně dobře vyvinutý smysl pro
humor, jenže nyní vám úsměv na
tváři pořádně ztuhne. Někdo z okolí
na vás vymyslí léčku, ve které uvíznete, navíc si pořádně nabijete nos.
A to nebude moc humorné!

nákupní servis
pro vás

LVI – 22. 7. až 22. 8. Prožijete si
menší finanční krizi, takže celou
rodinu donutíte k omezení jakýchkoliv nákladů. Sami pak budete muset šetřit, kde se dá, hlavně omezte
používání auta jako dopravního
prostředku do práce.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Hádky
s partnerem budou jen tím nejmenším zlem, které vás bude provázet
tímto týdnem. Vy se totiž pohádáte
i s kolegy na pracovišti, takže ani
tam nebudete mít na růžích zrovna
dvakrát ustláno.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Hodně
vás potrápí bolest zubů, což ostatně
ve vašem případě není nic výjimečného. Nejprve se to budete snažit
vyřešit silnými léky, nakonec se
ovšem odvážíte k návštěvě zubaře.
A uděláte dobře.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Dávejte
si pozor na člověka, který se začne
ochomýtat ve vaší blízkosti. Uprostřed týdne vás konečně osloví, ale
jeho nabídku odmítněte. Jedná se
o podvodníka, který vzal na hůl už
spoustu lidí.

Pomalu ale jistě nastává čas rekapitulace, kterou si Prostějované začnou hodnotit průběh letošního roku. Pro většinu z nich bude velkým
štěstím, že do konce roku schází ještě pár týdnů a budou tak moci ještě
spoustu věcí dohnat.

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Neberte
ten život zas až tak vážně a radujte se
i z těch nejmenších věcí. Například
z přírůstku v rodině, který vás co
nejdříve čeká. Úsměv na tváři vám
naladí i potěšující zpráva o stavu
konta v bance.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Zbytečně
často se díváte na tragické filmy,
které vás naplňují věčným pesimismem. Teď budete mít šanci využít
pozvání od partnera do kina na báječnou komedii. Neváhejte a určitě
běžte.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Jste
spořivé typy, což je samozřejmě
dobře. Jenže mnohdy to s tou spořivostí přeháníte a lidé vás začnou
brát dokonce jako lakomce. Tu
a tam pusťte nějakou korunu, například do společenské zábavy.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Rádi využijete nádherného podzimního
počasí a letos naposledy si vezmete dovolenou. A nebudete litovat,
protože během ní poznáte i spoustu
nových přátel. Navíc vás nabudí romantické vycházky do přírody.
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jsem se necítil, do Prostějova jezdím
jednou dvakrát za dva týdny. Na zápas
jsem byl nachystaný. Bohužel se nám
vyhrát nepovedlo, nevyšlo to,“ povzdechl si. Až na utkání na Lapači předtím
pokaždé slavil s Prostějovem vítězství.
V Přerově přišla druhá porážka.
Ve středu Štůrala poprvé kapituloval ve
čtvrté minutě. Nahození čápa z ohybu
kluziště skončilo až v síti za jeho zády.
Podle všeho puk do branky nasměrovala teč některého z prostějovských
hráčů. Nebo to snad podle brankáře
bylo jinak? „Přiznám se, že ani pořádně nevím. Viděl jsem hráče na druhé
straně, že bude chtít nahrávat. Puk mi
zničehonic cinkl do brusle. Nevím,
jestli to tečoval přerovský hráč, nebo
kotouč přímo trefil mou brusli. Těžko
říct,“ krčil rameny. Nejprve se přitom
zdálo, že gólovou teč měl na svědomí
přerovský útočník Marek Sikora. Toho
také v MEO Aréně bezprostředně po
brance vyhlásili za jejího autora. Zkraje
druhé části ale přišlo opravné hlášení,
trefa připadla obránci Zdeňku Čápovi.
Do přestávky inkasoval Štůrala ještě
jednou, ve druhé dvacetiminutovce
ale svou bránu zamkl. Zmařil několik vyložených šancí Zubrů, vychytal

BYLI JSME
U TOHO

Sikoru, Hejcmana, Procházku i Černého. „Nebylo to lehké, ale byl jsem
trochu rád, že jsem si zachytal a něco
lapil. Docela mě to i zvedlo,“ přiznal.
Se střelou Paly, která dvě minuty
před koncem zapříčinila vyrovnání
na 3:3, nic dělat nemohl. Před ním
se nacházela řada těl – Zubři hráli
přesilovku šest na čtyři. Když domácí zadák vypálil zleva doprava, směroval Štůrala blíže levé tyči. „Chyběly asi tři minuty, abychom vyhráli.
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Rozhovor
s Radkem
Prokešem
najdete
na straně
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Takhle urvaný
a povedený zápas jsme
potřebovali jako sůl!

Výrok:

námaha nepřišla vniveč. A výsledek
nakonec stál ohromně za to!
Choreo bylo slavnostně odhaleno před
začátkem sobotního šlágru Chance
ligy mužů ČR Jestřábi versus České
Budějovice. Fans jej napnuli na připravenou konstrukci před celou východní tribunou a všem přítomným

Foto: www.lhkjestrabi.cz

obou stranách parádu lemovaly národní vlajky. Něco takového se prostě
nevidí každý den!
„Musím našim fanouškům vyseknout poklonu za nádherné choreo,“
ocenil i Jiří Vykoukal, hlavní trenér
a sportovní manažer LHK v jedné
osobě.
(son)

%]* ] '* _  ]"

nabídli opravdovou pastvu pro oči.
Obrovskému transparentu vévodila
podobizna prvního československého
prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka vedle nápisu: Člověk bez národa
byl by ničím. 1918 – 2018. Se známým heslem i výmluvnými letopočty
sousedil velikánský státní znak a po

tek zase jeden trénink. A náročnost
bude prostě vysoká. První liga je zatím
hrozně vyrovnaná, všichni soupeři
nebezpeční, každý zápas těžký. Na což
musíme být nachystaní, abychom i tak
dokázali pravidelně bodovat. Jedině
v tom případě se posuneme tabulkou
výš ke klidnějšímu postupu do play-off,“ uvědomuje si Vykoukal.
Marodka už se Hanákům docela
vyprázdnila, přesto na ní dál zůstávají tři útočníci včetně dvou stěžejních opor. Jak to s nimi vypadá?
„Mára Račuk by se měl po repre pauze
vrátit do sestavy a doufám, že ho pak
brzy bude následovat Nouzik (Tomáš
Nouza). Vašek Meidl bohužel má vážnější zdravotní problémy, u něj se délka absence nedá přesněji odhadnout,“
informoval Vykoukal.
Čtveřice posil na hostování či střídavé starty z Pardubic (Rhett Holland,
Daniil Miromanov, Anton Kovalev,
Dmitri Zhukenov) + Tomáš Štůrala, zlínská akvizice mezi tyče, budou
využíváni podle aktuální situace v zainteresovaných klubech na základě
vzájemné dohody.
(son)

5:3

Lákavý mač odstartoval velmi svižně,
na první změnu skóre se nečekalo dlouho. Soupeři si nejprve vyměnili několik
střeleckých pokusů, načež měli Hanáci
úvodní přesilovku a hned ji využili. V 5.
minutě díky kombinaci Zdráhala s Dvo-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Už předchozí derby
v Přerově naznačilo ze strany hokejových Jestřábů herní zlepšení. A sobotní šlágr na vlastním ledě proti Českým Budějovicím opuštění krátké
krize potvrdil. Skvělý výkon celého
mančaftu nedovolil dosavadnímu suverénovi Chance ligy odvézt ani bod,
naopak všechny tři zůstaly po duelu
21. kola soutěže zaslouženě doma!

LHK PV
MOT ČB

řáčkem se Žálčík ocitl sám před Strmeněm, kterého doslova vykoupal nádhernou blafákovou stahovačkou včetně
zasunutí do prázdné klece – 1:0. Borce
LHK vedení nakoplo k obrovskému
náporu znásobenému dalšími dvěma
početními výhodami, leč několik slibných šancí zůstalo neproměněno. Hosté se pak z hluboké defenzivy vymanili,
aby v 15. díky zvýšené aktivitě vyrovnali.
Na trestnou lavici krátce za sebou putoval Žálčík s Venkrbcem a situaci pěti
proti třem potrestal po křížné přihrávce
Endála ranou z první do odkryté brány
Gilbert – 1:1. Ve zbytku zahajovací třetiny měli mírně navrch bez většího efektu
Jihočeši.
Ti zahrozili i zkraje druhé části, nicméně brejk dvou na jednoho jistým
zákrokem zmařil Neužil. Zanedlouho
zahodil po jedovce Prokeše vyražené
Strmeněm tutovku Kverka tím, že dorážku zblízka poslal mimo. Přesto ptačí

letka ve 25. minutě znovu vedla, a opět
zásluhou přesilové hry. Luňák mohutně napřáhl z pravého kruhu, jeho projektil málem protrhl síť ve vzdálenější
šibenici – 2:1. Brzy přišla nová početní převaha a třetí trefa domácích, ale
neuznaná rozhodčími, neboť Strmeň
měl kotouč v moci a sudí dřív zapískali.
Ve 29. mohl další vyloučení na straně
ČEZ potrestat pro změnu Mikliš, který
bombou z dobré pozice zamířil těsně
vedle. O tři minuty později ujel do sóla
Žálčík, aby v jasné ložence zakončil velmi nepřesně. Prostějovský gól visel ve
vzduchu a skutečně se dostavil, byť ve
34. hráli Vykoukalovi svěřenci v oslabení. Jenže Starý našel dlouhým pasem
Mikliše naskočivšího z trestné, načež
obránce nájezd protlačil za Strmeně
se štěstím natřikrát – 3:1. Divoký úsek
strhujícího zápasu přiživil vzápětí svým
druhým zásahem Gilbert, jenž sražené nahození Pavlina pohotově zametl

zleva do odkryté svatyně – 3:2. Ani
tím prostřední perioda ještě brankově
neskončila, neboť v čase 39.39 Jestřábi
do třetice využili přesilovku, a to parádně. Zdráhal našel zpoza kruhů na levé
straně volného Prokeše, který sám před
Strmeněm ihned přeposlal puk k pravé
tyči Divíškovi, čímž měl zkušený harcovník před sebou prázdnou klec – 4:2.
Během třetího pokračování se dala
očekávat zvýšená snaha Motoru něco
s výsledkem udělat, což skutečně nastalo. Neužil však zneškodnil několik
ran i obří příležitost Endála, naopak
z protiútoků promarnili taktéž vyložené možnosti srazit favorita definitivně
do kolen Dvořáček s Luňákem. Každopádně čas ubíhal, žádný enormní
tlak lídra tabulky nepřicházel. A když
domácí přežili oslabení mezi 50. až 52.
minutou, směřovalo vše ke klidnějšímu závěru bez dramatické zápletky. Tu
přece jen zařídil v 55. při další početní

výhodě Šimánek šikovnou tečí Dančišinova nahození – 4:3. Budějovičtí poté
svou agilitu zintenzivnili a nebýt dvou
výborných zákroků Neužila proti akci
Čermáka i sólu Beránka, došlo by ke
srovnání stavu. Takhle v přemíře snahy
fauloval Pýcha, leč ani to nezabránilo Prospalovým ovečkám v zoufalém
finálním náporu. Hosté odvážně odvolali gólmana a minutu před koncem

normální hrací doby sahal po smazání
ztráty Šimánek, jehož dorážka z bezprostřední blízkosti prošla o fous nad.
Pak už to obětaví Prostějované ubránili
a v čase 59.56 Divíškovu výzvu před
opuštěnou bránu vyslyšel Žálčík – 5:3.
Nadšení fanoušci bouřili v hledišti, hanáčtí bojovníci na ledě!
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
kola najdete na straně 23

„Už podruhé za sebou jsme neodvedli stoprocentní výkon a doplatili na to. Bylo tam z naší
strany příliš mnoho vyloučení, což soupeř trestal přesilovkami, a v závěru jsme už výsledek
honili marně.“
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„Hráčům velmi moc děkuji! Podali týmový obětavý výkon a díky tomu jsme porazili první
tým tabulky, z čehož máme velkou radost. Poklonu musím vyseknout také našim fanouškům
za nádherné choreo.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

 

Absolutní nasazení + kvalitní hra =    

PROSTĚJOV Týden předtím u příležitosti stoletého výročí republiky nemohli fandové prostějovských hokejistů předvést své celotribunové choreo
kvůli technickým problémům, když
došlo k poničení pracně vyrobené
obří plachty. Skalní příznivci se však
znovu vrhli do obětavé dřiny, aby celá

PROSTĚJOV Po smršti devíti zápasů během tří týdnů si Chance
liga mužů ČR 2018/19 vybírá reprezentační přestávku, která bude
pro hokejisty LHK Jestřábi Prostějov ještě o dva dny delší než pro
všechny ostatní účastníky soutěže.
Zrovna ve 22. kole hned po pauze
(pondělí 12. listopadu) mají totiž
volný los, tudíž příští utkání sehrají
až 14. listopadu v Kadani.
„Po vítězství nad Českými Budějovicemi dostal celý mančaft na dva dny
volno. Kluci ho opravdu potřebují,
musí si aspoň trochu odpočinout.
Hned potom však znovu vletíme do
přípravy na plné obrátky, bude to tvrdý dril. Čtyři dny od 6. do 9. listopadu
včetně půjdeme hodně ostře, hráčům
absolutně nic neodpustím. Musí pořádně zamakat, aby bylo od čeho se
do dalšího průběhu sezóny odrazit.
Chlapce čeká na ledě peklo,“ naznačil
kouč Jiří Vykoukal svým svěřencům,
že se mají během tohoto týdne nač
těšit.
„V úterý bude jeden trénink, středu
i čtvrtek pojedeme dvoufázově, pá-

Tým čeká v reprezentační

Bohužel jsme udělali faul a soupeř
to potrestal,“ konstatoval.
V samostatných nájezdech jej překonal Pšurný a v další sérii parťák
ze zlínské kabiny Jakub Ferenc. „Ve
Zlíně bohužel cvičíme nájezdy právě
spolu s Ferym. Doporučil jsem mu,
ať jezdí nájezdy rychle, že se to hůř
chytá. Při nájezdu mi přesně to udělal. Moc mu děkuju,“ usmál se trpce
Tomáš Štůrala, že ho vlastní instrukce v derby doběhly.
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Foto: Jan Gebauer/fotogebauer.cz

4
Průměr čtyř vstřelených branek na
utkání si stále udržují hokejisté Prostějova. V aktuálním prvoligovém
ročníku vsítili osmdesát gólů za dosavadních dvacet střetnutí, útočně
jsou i nadále nejsilnější v celé soutěži. Druhá v tomto ohledu už je Jihlava (74), třetí Budějovice (72).
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dřina,uzdravit by
Choreo fanoušků LHK? Prostě úžasné! pauze
se měl alespoň Račuk

PROSTĚJOV Po jedenácti dnech
se znovu postavil do prostějovské
branky. Po Vsetínu čekal Tomáše
Štůralu s Jestřáby další moravský
souboj, tentokrát přímo hanácká
bitva s Přerovem. V utkání inkasoval smolný první gól, ve druhé třetiW]w x]'= \:]w `'w  `  ně si ale zvedl sebevědomí několika
`] ''*'  
důležitými zákroky. V nájezdech se
^~:Y*':"
proti němu rozjel zlínský spoluhráč
Foto: Marek Sonnevend
Jakub Ferenc a dvojka extraligoznáme z loňska,“ vyjmenoval prostě- vých Beranů doplatila na radu, ktejovský kormidelník ústřední důvody rou mu dříve poskytla.
euforického přemožení Motoru.
Petr KOMÁREK
Jde však o jediný střípek do rozsáhlé
mozaiky dlouhé základní části, při- Po zápase ani nešel do kabiny a hned
čemž Jestřábi vinou několika nedáv- se postavil před novináře. „Divákům
ných klopýtnutí figurují po jedna- se utkání muselo líbit. Skóre se dvadvaceti kolech z šedesáti až na osmé krát otočilo – Přerov vedl o dva góly,
příčce. Tedy níže, než by sami chtěli. my jsme to pak třemi trefami změnili.
„Soutěž je zatím na prvních jedenácti Všechno vygradovalo v nájezdech, lidé
místech strašně vyrovnaná, bodové musejí být spokojení,“ vykládal Štůrala
rozestupy mezi jednotlivými mužstvy o druhém hanáckém derby v letošní
malé. Proto je zřejmé, že nesmíme ani sezóně. V dosavadním průběhu sezóna chvíli v ničem polevit a naopak mu- ny do příliš mnoha zápasů nezasáhl.
síme dál makat nadoraz. Hned po repre Ve Zlíně většinou kryje záda Jakubu
pauze přijdou další těžké zápasy, ve kte- Sedláčkovi, za Prostějov před derby narých potřebujeme zase bodovat,“ uza- stoupil pětkrát. Dvakrát proti Vsetínu
vřel Vykoukal se zřetelným akcentem a jednou ve střetnutích s Havířovem,
Litoměřicemi a Porubou. „Ale špatně
do blízké budoucnosti.

www.vecernikpv.cz
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: B:u Štůrala ve Zlíně poradil Ferencovi, jak na nájezdy.
V Přerově na tom prodělal...

jubileum...

JESTŘÁB PODLE

lední hokej

-

Jedna slabina Hanáků spočívá v tom,
že většinu jejich mačů provází příliš
mnoho vyloučených hráčů, například
v posledních dvou kolech dohromady
patnáct. Pokud k tomu připočteme slabinu druhou neboli hůř bráněná oslabení, dostáváme se k jedné vážné příčině stabilně inkasovaného přídělu gólů.

Stále ta
oslabení

Jestřábům akutně hrozila premiérová
krize v tomto ročníku Chance ligy, po
debaklech 2:8 v Jihlavě + 3:6 se Slavií
Praha a při početnější marodce zavládlo
v prostějovském mančaftu logické rozladění. Pád do ještě většího trápení však
muži LHK odmítli ziskem bodů v Přerově (3:4sn) i proti výběru ČEZ (5:3).

  
Pøekonání
nepohody

HOKEJOVÉ
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Mezi hokejovými mantinely

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

Proti jihočeskému Motoru Prostějované vytáhli ze svého arzenálu perfektně hrané přesilovky,
které jim vynesly tři vstřelené
kusy. A jeden úchvatnější než
druhý. Tím asi NEJ byl fík na
4:2, kdy kotouč rychle putoval
na jeden dotek od Jana Zdráhala (na vrcholu kruhů) k Radku
Prokešovi (u levé tyče) až k Tomáši Divíškovi (u pravé tyče),
jenž zakončoval nádhernou
kombinaci do zcela odkryté klece. Lahodná podívaná!

Nejkrásnější
akce

-

„Myšlenky na špatnou vzájemnou bilanci tentokrát zůstaly před derby v Přerově stranou, spíš
převážilo naše velké odhodlání napravit předchozí vysoké porážky se Slavií i v Jihlavě. První
třetina středečního zápasu nám ještě nevyšla, ale pak už jsme se postupně lepšili a nakonec měli
navrch, zaslouženě otočili skóre z 0:2 na 3:2. Velká škoda vyrovnávacího gólu v power play,
mohli jsme z Přerova odvézt všechny tři body. A takhle nám po nezvládnutých nájezdech zůstal
jediný. Nicméně jsme se z té smolné porážky oklepali a do posledního utkání před reprezentační
přestávkou znovu dali absolutně všechno. Na takového soupeře, jakým jsou České Budějovice,
motivaci není třeba vůbec hledat, zvlášť v naší situaci. Tentokrát nám vyšel hned začátek a dá
se říct, že jsme výborně zvládli úplně celý zápas. Určitě to byl z naší strany jeden z nejlepších
výkonů v sezóně, zaslouženě odměněný vítězstvím 5:3. Což je vítaný impuls do kabiny jak pro
nadcházející pauzu, tak do dalšího průběhu soutěže. Ve vyrovnané tabulce pořád nejsme tak
vysoko, kde bychom chtěli být, tudíž nás čeká spousta těžké práce.“
Matouš VENKRBEC,
útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Na ocenění z minulého týdne klidně mohl navázat David
Dvořáček, neboť v Přerově dvakrát skóroval a proti Českým
Budějovicím dvakrát asistoval. Tentokrát jsme však
upřednostnili jiného útočníka LHK, kanonýra Lukáše
Žálčíka. Ten dvěma trefami řídil famózní skolení
Motoru, když nejprve nádhernou individuální akcí
otevřel skóre a nakonec pečetil výsledek na 5:3 při
power play do opuštěné brány. Předtím v derby nahrával právě Dvořáčkovi na vedoucí trefu na 3:2, byť
Jestřábi nakonec podlehli 3:4 po nájezdech. Žálča je
každopádně dost vidět v každém duelu a záleží pouze na tom, jestli dokáže své četné šance využít.

{@\{@

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019

34

PROSTĚJOV Hrozba, že prostějovští hokejisté stráví reprezentační přestávku v depresi po sérii čtyř porážek, se nenaplnila.
Předchozí prohry i horší výkony zaviněné především spoustou
školáckých hrubek totiž odčinili dvěma vydařenými duely proti
silným celkům, z nichž vytěžili cenné čtyři body. A pauzu v Chance
lize mužů ČR 2018/2019 tak stráví alespoň na hraně postupové
osmičky do play-off, relativně nedaleko elitní čtyřce tabulky.

Českým Budějovicím předvedli skutečnou hokejovou parádu. Suverénnímu lídrovi soutěže nasázeli hlavně
zásluhou skvělých přesilovek pět
výstavních kusů, sami inkasovali třikrát, a proto mohli i se svými fanoušky radostně křepčit nad hodnotným
triumfem 5:3.
„Bylo jasně vidět, že kluci na ledě předváděli něco úplně jiného než třeba před
týdnem se Slavií. Od prvního do posledního se dneska vydali na maximum
a vydrželi i závěrečný tlak soupeře, byť
jsme už druhé utkání za sebou táhli
sestavu jen na tři lajny. Tentokrát nemám na hráče jedinou výtku, musím
je moc pochválit,“ hodnotil bezezbytku
spokojený kouč opeřených dravců Jiří
Vykoukal.
Vzhledem k dané situaci označil výsledkový úspěch za dvojnásob důležitý.
„Už v Přerově jsme od druhé třetiny
podali zlepšený výkon a měli kousek
k vítězství. Výkon celého mančaftu
byl ještě kvalitnější, fandům jsme ukázali opravdu dobrý hokej. Za což jsem
samozřejmě rád,“ zdůraznil Vykoukal.
Klíčové bylo neopakovat nedávné individuální minely, které jeho svěřenci
ze zadních řad produkovali ve více než
přijatelném množství.
„Pracujeme na tom. A musím říct, že
právě tohle – tedy odstraňování laciných osobních chyb – jsme na trénincích drtili fakt hodně. Podstatné je,
aby každý detail, který děláme v přípravě, se maximální měrou přenesl
do zápasů. To znamená nevypustit ani
jeden krok, nepodcenit žádný souboj
ani situaci a pracovat s jedním pukem,
protože v utkání žádný druhý nebo
třetí po jeho ztrátě nedostanete. Kluky
jsem se během tréninků snažil v tomhle směru dost hecovat, řval jsem na
ně ještě víc než normálně. Asi se tenhle extrémní důraz z mé strany vůči
hráčům vyplatil,“ usmíval se Vykoukal
v sobotním večeru.
Skolit největšího prvoligového favorita se nepodaří každý den. „Oboustranně šlo o velmi pohledné střetnutí.
Na Budějických bylo vidět, že vedou
tabulku a jsou v pohodě, v některých
momentech – nejvíc v koncovce – nás
svým kombinačním pojetím dostávali
pod tlak. Ale celkově jsme tenhle těžký souboj, který se příznivcům musel
líbit, zvládli výborně. Včetně příznivého vyznění pro nás. Rozhodlo, že
každý člen mančaftu stoprocentně
splnil svou roli. Pochopitelně jsme si
pomohli kvalitně sehranými přesilovkami, dobrý výkon jsme navíc podpořili velkou obětavostí při bránění.
A zachytal Kuba Neužil, takhle ho

4:3 SN

Do regionálního derby nemohli Jestřábi
počítat s Tomášem Nouzou, kanonýr si
po operaci zlomené čelisti minimálně
na pár týdnů od hokeje odpočine. Marka Račuka zase nepustily do hry potíže
s ramenem, stejně jako Alex Rašner by
se měl vrátit po reprezentační přestávce.
V obraně se naopak poprvé představil
Rus Daniil Miromanov. Stejně jako on
vypomohl také Kanaďan Holland, další
hráč extraligových Pardubic. Pro něj šlo
o čtvrtý start v prostějovském dresu. Do
branky se místo v posledních zápasech
rozpačitého Jakuba Neužila postavil
zlínský Tomáš Štůrala. Ještě v loňské sezóně měl přitom vyřízené střídavé starty
právě do Přerova, v sezóně 2016/17 za
Zubry odchytal šest utkání.
Zkraje středeční partie čelil Štůrala střelám dvou hokejistů, které zná z kabiny
Beranů. S pokusy Ference i Zbořila si
poradil. Mikuláš Zbořil nabídl ve třetí
minutě Jestřábům obrovskou příležitost.
Puk nedokázal odklidit do bezpečí a na
Klimeše rázem ujížděl osamocený Starý.
Jeho střela tahem šla mimo. Hosté přesto
vstřelili první gól už ve 4. minutě. Jeden
z nich ale kotouč tečoval do špatné brány, to když z nevýhodného úhlu z levého
rohu útočného pásma nahazoval Čáp –

Petr
KOMÁREK

Původní
reportáž
pro Večerník

ZU PŘE
LHK PV

PŘEROV Dvě minuty. Tolik dělilo
prostějovské hokejisty od vítězství
na ledě hanáckého rivala Přerova.
Prvního po více než dvou letech. Jestřábi v závěru třetí třetiny středečního
utkání 20. kola Chance ligy neudrželi
vedení 3:2 a po promarněných šancích v prodloužení přišli o dva body.
Během rozhodujících samostatných
nájezdů totiž neskórovali ani jednou.

1:0. O odpověď se pokoušel Zdráhal, jenž
posílal puk do chumlu těl před brankou.
Klimeše tím k zákroku nakonec vůbec
nedonutil. Na straně Zubrů využil své
rychlosti Kratochvil, kmenově pardubický spoluhráč Hollanda a Miromanova.
Projel mezi dvěma soupeři a přihrával
Doležalovi, který před odkrytou bránou
nezpracoval. Po ataku na Štůralu si šel na
trestnou lavici sednout Procházka. Do
útočného pásma zavezl kotouč Miromanov a sám krátké obléhání přerovského
obranného pásma ukončil.
Jeho dělovku od modré čáry Klimeš
dobře viděl a betonem ji nasměroval do
ochranné sítě. O chvíli později zneškodnil
i ostrou střelu zprava, víc toho Prostějov
v první přesilovce nevymyslel. Vyrovnání na sebe nenechalo čekat. Čáp nabil na
levý kruh Ferencovi. Ten by se v tu chvíli
na ledě za normálních okolností nenacházel. Spoluhráči Palovi však na střídačce šili
obočí a dvoumetrový obr z první propálil svého obvyklého týmového kolegu
s maskou – 2:0.
Zkraje druhé části se ke střele po pravé straně prodral přerovský kapitán
Sýkora, bekhendem trefil boční síť.
Prostějov poté přidal, pomohlo mu
i vyloučení Ference. Vážnější příležitost
si ovšem v přesilovce nevypracoval.
Ve 28. minutě zahodil Sikora první ze
slibných šancí Zubrů. Domácí útočník
přebruslil Miromanova a řítil se vstříc
Štůralovi, který jeho pokus vytáhl levým betonem. Zanedlouho se napravo uvolnil Hejcman, Štůrala tentokrát
zasáhl vyrážečkou. Třetí nebezpečnou
střelu ze strany Přerova zastavil gólman
Procházkovi, který si sjel z levého křídla
po křížném pasu od Pšurného. Nenudil
se však ani Klimeš v brance domácích.
Vytěsnil střelu Prokeše a pokračující
krátkodobý nápor Prostějovanů uťal
zákrokem proti Starému. Ve 32. minutě předvedl líbivý hokejový moment
Žálčík. Na pravé straně nasadil Čápovi jesličky a přihrnul se před Klimeše,
v osudové chvíli ovšem zamířil přímo
do jeho výstroje. Prostějovské snížení
přinesla až 38. minuta. Venkrbec se
protáhl mezi dvěma Zubry a předával
doleva Miromanovovi. Ten puk vrátil
zpět před branku, Klimeš už ho nestačil
chytit a ve vzniklé skrumáži se nejlépe
zorientoval Karpov, který u pravé tyče
dotlačil kus černé gumy za čáru – 2:1.
Vstup do třetího dějství vyšel Jestřábům
náramně. Zdráhal vyslal do úniku Dvořáčka, který tváří v tvář Klimešovi zvolil
blafák do bekhendu a vyrovnal – 2:2.
Ve 45. minutě sudí vykázali ze hřiště za
sekání Sikoru a na Prostějov čekalo 28
sekund přesilovky pět na tři. V ní sice neudeřili, byť po snažení Divíška u pravé tyče
se kotouč nacházel kousek před čárou.
V pokračující klasické početní výhodě se
ale už radovali. Obrat ve skóre dokonal
po přesné kombinaci se Zdráhalem a přihrávajícím Luňákem do odkryté klece
opět Dvořáček – 2:3! Necelé tři minuty
před koncem obdržel trest za nedovolené bránění Luňák a Přerov přesilovku
ještě zdvojnásobil odjezdem Klimeše na
střídačku. V čase 57:59 přenechal Pšurný
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ránu Palovi, který křížem zpoza levého
kruhu nasměroval puk za Štůralu – 2:3.
Prodloužení nemuselo doběhnout, v nájezdech nula
Zápas se přenesl do nastaveného času.
To mohl po necelé minutě rozhodnout
Venkrbec, Klimeš proti němu ale famózně zasáhl špičkou své brusle. Procházka
na opačné straně kluziště o kousek minul a Zubry pak podržela branková konstrukce, za jejich gólmanem zazvonila
horní tyč.
V samostatných nájezdech se na gól čekalo do třetí série, kdy se umně vyvedeným
bekhnedovým blafákem prezentoval
Pšurný. Štůralu zvládl překonat také Ferenc, zato Jestřábi se neprosadili ani jednou. Na Klimešovi postupně ztroskotali
Divíšek, Žálčík, Starý a Miromanov. Z vítězství se tedy těšili přerovští Zubři.
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
kola najdete na straně 23
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„Ze začátku jsme zbytečně inkasovali dva góly, z nichž jeden byl při soupeřově přesilovce. Potom se už zápas srovnal. Bylo to hodně pěkné a vyrovnané derby. V závěru
jsme nevyhodili puk z naší třetiny a Přerov to srovnal. Mohli jsme na tom být lépe, ale
po těch dvou hodně špatných zápasech jsme za bod rádi. Předvedli jsme úplně jiný
výkon než v Jihlavě a doma se Slavií.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

„Derby mělo všechny parametry pro fanoušky atraktivního zápasu. Bylo napínavé od
začátku až do konce. Skóre se přelévalo ze strany na stranu, což pro nás trenéry bylo
trochu složitější. Utkání nicméně splnilo očekávání. Mělo náboj a my jsme hrozně rádi
za dva body.“
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Třígólový obrat dovedl Jestřáby jen k bodu, derby prohráli v nájezdech

Již ve středu se dostavilo zlepšení herní, ale až od druhé třetiny prestižního
derby na přerovském ledě. Vstupní
periodu Jestřábi projeli 0:2 a vypadalo
to, že jejich krize dojde ještě většího
prohloubení. Leč reagovali razantním
progresem i zaslouženým obratem nepříznivého vývoje na 3:2, tím pádem
sahali po sladkém triumfu. Nedosáhli
vinou vyrovnávací branky inkasované při závěrečné power play Zubrů.
A protože arcirival následně ovládl
samostatné nájezdy, uzmuli mu borci
LHK jen bod (3:4sn).
Nicméně konečným rezultátem dalšího prohraného střetu s krajským
konkurentem se nenechali nijak
deprimovat, místo rezignace do
toho ještě víc šlápli. A v sobotu proti

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
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Tím pádem se stalo, že v domácím
utkání se Slavií Praha nastoupili za
jestřábí letku společně Holland, Kovalev a Zhukenov, do derby v Přerově
pak zároveň naskočil pro změnu Holland s Miromanovem. „Chápu, že
v Prostějově je fungování Kanaďana
a Rusů v jednom týmu nezvyklá věc,
ale jinak nejde o nic výjimečného.
Právě naopak, svět včetně hokejového dění se globalizuje a mít na soupisce hráče různých národností je
normální. I my jsme se za současných
okolností pohnuli tímto směrem,“ nedělal Vykoukal z celé události žádnou
vědu.
A má pravdu. Podstatné je, aby mužstvo LHK opět začalo vítězit bez
ohledu na to, kdo za něj momentálně
bojuje.
(son)

Basketbalisté BK Olomoucko vstupovali do aktuálního ročníku Kooperativa NBL s cílem zopakovat příslušnost k elitnímu sextetu soutěže a pokusit se o posun trochu víc nahoru z jarního šestého místa, aspoň se
přiblížit medailovým pozicím.
Proto mě poněkud překvapil odvážný tip šéfredaktora,
který mančaft sídlící v Prostějově pasoval na konečný
druhý post mezi národní smetánkou. Říkal jsem si, že tak
vysoko to se stávajícím hráčským kádrem nejspíš nepůjde. Což dosavadní vývoj sezóny potvrzuje. Ale dohráno
zdaleka není...
Muži békáčka prohráli jak doma s papírově slabším Brnem a největším favoritem z Nymburka, tak venku se
silnými výběry Děčína i Pardubic. A tolik porážek ještě
před polovinou základní části naznačuje, že kolektiv kouče Predraga Benáčka neoplývá nijak závratnou kvalitou.
Na druhou stranu Hanáci dokázali poslední dobou po
mnohem lepších výkonech zdolat opavského vicemistra
i zvítězit v nebezpečném Kolíně, což ukázalo skutečný
potenciál jejich party. Akorát je nutné tvrdě a koncepčně
pracovat, aby jej mnohonárodnostní ansámbl v dalším
průběhu sezóny naplno prodal. Potom si umím skutečně představit boj o některý z cenných kovů.



angažování Rhetta bude zajímavé i pro
naše fanoušky,“ říkal po debutu řízného beka proti Vsetínu kouč a sportovní
manažer elhákáčka Jiří Vykoukal.
Leč atraktivní nováček zajištěný na hostování z extraligových Pardubic se ze
sestavy ptačích dravců zase rychle vytratil. Jeho mateřský oddíl totiž postihla
rozsáhlá marodka a Dynamo si Kanaďana stáhlo zpět k sobě. Za Hanáky pak
znovu vyjel na led až v minulých dvou
týdnech - tedy zrovna v době, kdy jestřábí generalita s ohledem na velký počet
vlastních zraněných hráčů angažovala
právě z pardubických řad trojici ruských posil. Konkrétně jsou jimi mladí útočníci Anton Kovalev a Dmitri
Zhukenov + rovněž jednadvacetiletý
zadák Daniil Miromanov, všichni
formou střídavých startů.

Některá česká média trvale a zvlášť poslední dobou sympaticky bojují s evidentně zkorumpovaným vedením
Fotbalové asociace ČR v čele s jejím místopředsedou, ve
skutečnosti však faktickým vládcem Romanem Berbrem.
V téhle souvislosti do rozjitřeného dění razantně ťalo
prohlášení vedoucího představitele oddílu z Živanic
na téma, že Česká fotbalová liga neboli třetí nejvyšší
tuzemská soutěž je doslova prolezlá kupováním, respektive prodáváním většiny utkání jak funkcionáři,
tak rozhodčími i samotnými hráči.
Je to opravdu děsivá představa, kdyby až do takové
míry měla být ČFL neregulérně ovlivněná, neboť by
v ní vlastně nešlo ani z malé části o sportovní boje,
nýbrž o jakési pimprlové divadlo. Kde nerozhoduje,
kdo je skutečně lepší herně, ale pouze ekonomická síla
snoubená s ochotou „sypat“ černé peníze.
Ještě děsivější pak je předpokládat, že podobně – byť třeba ne až tolik extrémně – to chodí v dalších fotbalových
soutěžích naší země na všech výkonnostních úrovních.
Sám vím, že v minulosti se podplácelo skoro všude ve
velkém, leč myslel jsem, že dnešní ekonomicky složitá
doba tenhle neduh sama zruší. Možná šlo o hodně naivní představu. A někteří lidé se nezmění za žádné situace.
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PROSTĚJOV Už to, že prostějovský
hokejový klub zkraje aktuální sezóny premiérově ve svých dějinách
angažoval zámořského hráče, bylo
přelomovou událostí. Tu teď vedení LHK ještě znásobilo přivedením
hned tří Rusů, tudíž za Jestřáby společně nastoupili plejeři z opačného
světového spektra. Po vzoru slavné
hlášky televizního komentátora tak
lze zvolat: PŘEPIŠTE DĚJINY!
Výše zmíněným borcem zlanařeným
zpoza oceánu hned pro úvodní duel
soutěžního ročníku 2018/2019 se
na začátku září stal kanadský obránce
Rhett Holland (na snímku). „Je pravda,
že jeho příchod znamená pro místní
hokej dost významnou věc, neboť
cizinců za Prostějov v minulosti nastupovalo minimum. Věřím proto, že

JESTŘÁBŮ!

současně v dresu

První polovina fotbalové sezóny 2018/2019 už je
pro drtivou většinu týmů prostějovského regionu
minulostí, pouze dvě mužstva z vyšších soutěží ještě
čeká několik zápasů. Pojďme se tedy krátce ohlédnout za úspěšností podzimní části.
Druholigovému 1.SK Prostějov sice poslední dobou trochu došel dech, ale příslušnost ke středu
tabulky FNL je i tak výborná. Kralice na Hané
v krajském přeboru naplno pocítily letní zkvalitnění startovního pole a teprve po vyhazovu trenéra se
začaly vzdalovat sestupovým příčkám. V I.A třídě
zaslouží absolutorium dominantní Lipová, která
míří za postupovým prvenstvím. Ke špičce patří
i progresivní Čechovice a papírově silný Plumlov
s Konicí, za klidnou záchranou by (snad) měly
zamířit celky Kostelce na Hané, Protivanova a Určic. I.B třída patří skvělé jízdě Pivína, k nejlepším
se řadí též tradičně Klenovice na Hané, zlepšený
Jesenec-Dzbel a po sestupu i Mostkovice. Naproti tomu pád dolů bude asi hrozit jak nováčkovi
z Otaslavic, tak opět Němčicím nad Hanou či klesajícím Smržicím, nezadržitelně o patro níž zatím
míří Haná Prostějov.
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Nadějný člen
oddílu Judo Sokol I Prostějov
dosáhl cenného
úspěchu, když
na kvalitně obsazeném turnaji
Brno Cup 2018,
který byl součástí Českého poháFoto: archiv
ru a tím i nomiM. 5 
načním kláním
na mistrovství republiky, dokázal
vyhrát kategorii dorostenců ve váze do
60 kilogramů!

MATYÁŠ ROUBÍK

B _ $

Jeden z držovických fotbalistů
v průběhu šlágru závěrečného
podzimního kola Okresního
přeboru proti Hornímu
Štěpánovu svérázně zhodnotil
počínání svého týmu.

„HRAJEME
a Qoh =
NA PI..“

x B$
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Přestože ještě na začátku třetí
čtvrtiny basketbalisté BK Olomoucko na domácí půdě své
prostějovské haly vedli nad tuzemským gigantem z Nymburku, museli nakonec po závěrečné
siréně skousnout porážku rozdílem rovného tuctu bodů.

n = $

Fotbalisté Prostějova prožili výborný vstup do Fortuna:Národní ligy,
kam se vrátili po roční přestávce.
Poslední zápasy se ale eskáčku moc
nedaří, což stvrdila porážka na domácím hřišti s Varnsdorfem. Na
výhru už tým čeká plných šest kol...

DEBAKL:

Skvělý počin se uplynulou sobotu
povedl hokejistům Prostějova, kteří
na svém ledě skolili lídra a největšího aspiranta na postup do extraligy
z Českých Budějovic. Vynikajícím
výkonem Jestřábi navázali na bod
z hanáckého derby v Přerově.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku
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Kanaďan
 75 a Rusové
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MLADÍ MODELÁŘI Z PROSTĚJOVSKA

 

milujeme vecerník


PROSTĚJOV Po loňském mimořádném úspěchu na mistrovství republiky mládeže ve volném letu modelů letadel obhájili
talentovaní letečtí modeláři z Prostějovska vydobyté pozice i na letošním národním šampionátu.
MČR 2018 se konalo na letišti u obce Dražice v jižních Čechách. David Žilík z Prostějova tam v kategorii házedel zvítězil mezi
juniory, čímž obhájil mistrovský titul z minulého roku. Michal Škobrtal ze Smržic pak rovněž v kategorii házedel obsadil mezi
staršími žáky třetí místo, což znamenalo také zopakování bronzu z předchozí sezóny.
Opětovné vybojování obou medailových postů je pro letecké modelářství v regionu krásným úspěchem.

Marek SONNEVEND

Pondělí 5. listopadu 2018
www.vecernikpv.cz
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I když osobně od podzimní sezóny očekával víc, protože
jej z pravidelné účasti v zápasech vyřazují zdravotní
problémy, vždy si svůj „part“ na pravé straně obrany
odehraje bezvadně. Ani v zápase s Varnsdorfem
se nedopustil fatální chyby, naopak se odhodlal
podpořit i ofenzivu. Svým sólovým průnikem do
šestnáctky vytvořil penaltu, která mohla být zásadní
pro úspěšný výsledek utkání.

pohledem karla kroupy

Defenzivu lze natrénovat, proměňování
šancí je známkou kvalit každého fotbalisty. A také jeho aktuální formy. Takhle
ve zkratce a samozřejmě zjednodušeně
lze charakterizovat současné rozpoložení Machalova týmu. Zatímco na taktic-

kých trénincích se precizuje příprava na
konkrétní zápas a zadní řady drží pevně
naději na příznivý výsledek, proměňovat šance se najednou prostě nedaří.
Balóny kdysi neomylně nacházející
brankovou síť najednou končí v menší
či větší vzdálenosti od brankové konstrukce. A bez gólů se nevyhrává.
Na konci sezóny logicky přicházejí nastřádané karetní tresty. Po Susově absenci v Jihlavě tentokrát pro čtyři žluté
kartonky seděli na tribuně obránci
Schuster a Slaninka. Oldřich Machala
tak musel přeskupit řady, Suse poslat

MINIŠPÍL
ZNÁMKA

ং;v|o৴; _ov|fझ1झ 0u-mh࢙ং 7uŊ
৴;Ѵm-uo7झѴo77ol࢙1झ_ov|u࢙৴1;
v-|m࣒ࣂbv|࣐hom|oķ-vѴo৴झvbu࣐7-
l-Ѵbmhoझ0o7o࣐o_o7mo1;mझĺ;_o࢙Ŋ
huohm-hom1brumझ_oroѴoࣂ-v0Ѵm-ruov|o
࢙v-7mझ-oѴbॊfझ1झ7-Ѵझruৄ0࣒_7u_࣐rৄѴ;ĺ
ং;7;7Ѵmbh-fझ1झࣂ|;mझ_uķm-uo7झѴo7ouŊ
1-Ѵ-ķh|;uvb1;1_|bѴr;m-Ѵ|ķ|oo;lm;0Ѵ-
|-hিrѴm࣒f;_o࢙vѴ_-ĺu-mh࢙ংv;৴7lvझ
vm-৴b|_o7mo|v|u-mķ1o৴f;roh-৴7࣐v࢙h-
7oѴo|;ub;ĺ-hlbѴ;v;uo_o7Ѵruoru-ov|u-Ŋ
mķm;0Ѵ৴ruo0Ѵ࣐lr;m-Ѵ|1_|b|ĺ

RYCHLÝ

#$ %&'('%)
*+,#&#+& +
Prostějov (tok) – Poslední utkání první poloviny soutěže se hraje v sobotu
v 10:15 dopoledne, takže ranní vstávání by příjemné určitě nebylo. Výprava
odjíždí na východ Čech už v pátek po
šestnácté hodině, nocovat bude v jednom z pardubických hotelů.

y=

Prostějov (red) – Středeční dopoledne patřilo v areálu za Olympijskou
ulicí kvalifikaci Ondrašovka cup U13 ,
které se zúčastnili týmy z jižní i severní
skupiny žákovské ligy mladších žáků.
V této konkurenci se prostějovský
tým 1.SK umístil na krásném druhém
místě a kvalifikoval se tak na finále Ondrášovka cupu!
Výsledky najdete
na www.1skprostejov.cz.

+'+4,%*, 5
v Chrudimi
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MACHYNEK
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Tomáš KALÁB
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RADEK
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ZNÁMKA
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Eskáčko mělo k dispozici pokutový kop a mohlo jít do vedení,
Kroupa však penaltu nedal.
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PROSTĚJOV V sobotním duelu 14. kola Fortuna:Národní ligy proti Varnsdorfu měl přijít kýžený zlom na domácí půdě.
Vítězství a tři body potřebovali fotbalisté Prostějova jako sůl,
především pak chtěli konečně proměnit některou z vypracovaných šancí. Místo toho však přišla první domácí porážka a počet
minut bez vstřelené branky se opět o devadesátku prodloužil.
Na postavení v tabulce to ještě zatím nemá zásadní vliv, přesto
se eskáčko začíná ocitat pod tlakem, který sice nebývá příjemný,
zato třeba dokáže vyhecovat k nadstandardním výkonům.

Tomáš
KALÁB

„Zápas a výkon Varnsdorfu odpovídaly tomu, co jsme čekali. Myslím, že Varnsdorf byl
jedením z nejlepších mužstev, co tady hrála. Určitě to nebylo jednoduché utkání, přesto
jsme je mohli zvládnout. Po zápase už nemá cenu se na cokoli vymlouvat, penaltu jsem
měl jednoznačně dát. Jsem přesvědčen o tom, že kdybych ji proměnil, zápas jsme vyhráli.
Byla to moje chyba, prohru beru na sebe. Měli jsme i další šance, jenže se to nějak zaseklo.
Je to už třetí zápas, co šance přicházejí a nám se je nedaří proměnit. Jenže dnes jsem to
mohl zlomit já a nezlomil, takže porážka jde na moje konto. Zápas jsme dnes chtěli za
každou cenu zvládnout, ani jsme si nepřipouštěli, že bychom měli nějakou krizi. Herně to
funguje, šance chodí, což je odlišné od stavu, kdy nepřicházejí vůbec. Pracovat se na tom
dá, jenže někdy se ta situace ještě víc prohloubí. V Chrudimi bude naše situace trochu odlišná, venku se nám přece jen hraje trochu uvolněněji. Máme ještě dva zápasy, musíme se
Karel KROUPA
pokusit to zlomit a hned v Chrudimi vyhrát.“
útočník 1.SK Prostějov

Q Q:  o=m QBk

Získá 1.SK Prostějov do konce sezóny aspoň čtyři body?

pro Večerník
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„Třetí utkání bez vstřelené branky je
opravdu problém. Opět jsme si vypracovali šance už v samém úvodu
utkání, v úvodu sezóny bychom je
asi proměnili. Koncem poločasu
nás podržel Bréda, ideální situace
dát konečně gól byla odpískaná
penalta. Na ni je určeno několik
hráčů a vždy závisí na tom, jak se
kdo cítí. Karel Kroupa si vzal míč
a šel na penaltu, bohužel ji nedal.
V závěru nám dal branku nekrytý
hráč, druhý gól už samozřejmě
nehodnotím. Do konce podzimní
části potřebujeme získat aspoň
čtyři body, abychom se v jarní části
vyhnuli potížím. Jsem přesvědčen,
že pozitivní motivace týmu
je na místě a může pomoci
současný stav změnit.“

S výjimkou vyrovnávacího Hapalova gólu v Táboře nedalo eskáčko už celý
jeden měsíc gól. A to je samozřejmě zásadní problém. Chlácholení se tím, že
hraje kvalitní utkání i s těžkými soupeři, trochu připomíná labutí píseň předloňského podzimu. Je to sice fajn, ale fotbal se hraje na góly a body, a ty chybí,
takže na předvedenou hru se po otočení kalendáře už nikdo neptá. Týmu
stále zoufale chybí vítězný typ, tahoun, který v takových případech vezme
odpovědnost na sebe a rozhodne zápas. Přes veškeré úsilí o doplnění kádru
i zvučnými jmény je toto v současné situaci největším handicapem eskáčka.

FOTOGALERIE
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na stopera a jeho místo defenzivního
záložníka zaujal Pernackij. Větší rošádu
bylo třeba provést na levém kraji obrany, kde v současném kádru není za
Slaninku adekvátní náhrada. Naštěstí
byl zdravotně v pořádku Biolek, který
zaujal místo pravého beka a nalevo se
posunul Machynek, byť i on má silnější pravou nohu. Že i tato varianta byla
určitým handicapem, připustil na pozápasové tiskové konferenci Oldřich
Machala. „Schuster se Slaninkou nám
jistě chyběli, zejména co se týče centrů
do pokutového území, kterých mohlo
být více. Ale se zraněními a vykartovanými hráči se musí vyrovnat všichni,“ zmínil na tiskové konferenci trenér.
Už v úvodu zápasu přišly dvě zajímavé šance ke skórování. Píchal ovšem
před brankou podklouzl a Koudelkova střela po sólovém úniku směřovala pouze do rukavic brankáře
Porcala, který míč definitivně zkrotil
ještě před Kroupovou dorážkou. Už
to byly první náznaky, že se produktivita nijak výrazně nezlepšila. „Viděli
jsme to na Koudelkovi, ve druhém
poločase obešel tři hráče, nakonec
zakončíme málem na tribunu. Když
nemáme produktivitu, hrát zápasy na
0:0 je strašně těžké,“ povzdechl si po
zápase lodivod eskáčka.
Zlomovým momentem pak bezpochyby byla penalta nařízená
zhruba deset minut před koncem
za zákrok brankáře Porcala na
pronikajícího Biolka. Míč si jako

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019
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vždy bez váhání vzal kapitán Karel
Kroupa, jenže tentokrát se stalo
něco opravdu nevídaného... Za
svou dlouholetou kariéru v Prostějově už Kroupa neproměnil dvě penalty.
Už to samo o sobě je kuriozita. Navíc
obě skončily na brankové konstrukci,
tedy mimo dosah brankářů, kteří byli
překonáni. Svědčilo to o způsobu, jakým Kroupa penalty proměňuje – co
nejvíc k tyči či břevnu, stoprocentně
mimo možný dosah gólmana. Tentokrát ale kapitán eskáčka penaltu
prostě zahodil. Když se podíváme
na záznam, šlo o naprosto klasický
případ špatně kopnuté penalty. Míč
šel při zemi zhruba doprostřed pravé
poloviny branky, takže brankáři stačilo k úspěchu pouze uhodnout stranu.
To se Porcalovi naneštěstí pro domácí podařilo a průšvih byl na světě.
Trenér Machala po zápase přiznal, že
mu cosi říkalo, že Kroupova penalta
tentokrát nedopadne dobře. Těžko
ovšem v hektické chvíli narychlo měnit exekutora dle pocitu. Na penalty
jsou standardně nominováni Kroupa,
Koudelka a Žikol. Pokud si Kroupa
vzal bez váhání míč, nebylo co řešit.
I když předseda klubu František Jura
vzpomněl na situaci z počátku působení týmu v MSFL, kdy osobně
odstavil od penalty útočníka Michala Pospíšila a místo něj ji kopal Petr
Papoušek. „Však pak také se mnou
Pospíšil dva týdny nemluvil,“ zavzpomínal na tento moment bývalý trenér.
Do konce sezóny mají nyní trenéři 1.SK Prostějov přesné zadání.
Musí získat aspoň čtyři body a zabezpečit si tak přezimování ve středu tabulky. Třeba se pod tlakem
a s vidinou pozitivní motivace pro
hráče bude hrát lépe. V Chrudimi
o sobotním dopoledni to ovšem
žádná procházka na zeleném pažitu nebude.

$ 1  2+3

PROSTĚJOV Kromě vyložených
expertů by to sice nikdo moc nepředpokládal, ale do Prostějova uplynulou sobotu tentokrát v rámci 14. kola
Fortuna : Národní ligy zavítal jeden
z nejtěžších soupeřů ze druhé ligy,
vzhledem k výkonu možná úplně
nejlepší. Trenér David Oulehla na
severu Čech sbírá trenérské ostruhy,
je to jeho první štace v roli hlavního
kouče, ale podařilo se mu sestavit
tým bez hvězdných individualit, zato
šlapající jako dobře namazaný stroj.
Jakmile v závěru zápasu přežil „klinickou smrt“ v podobě penalty, strhl
vítězství na svou stranu.

Tomáš KALÁB

Už po osmi minutách první půle se
ocitl v dobré pozici před brankou Píchal, jenže v rozhodujícím momentě
na mokré trávě podklouzl. O pár minut později se do svého typického úniku dostal Koudelka, zpoza šestnáctky
vystřelil a Porcal měl s míčem hodně
starostí, nakonec jej ale dostal pod
kontrolu i před dobíhajícím Kroupou.
Na konci první dvacetiminutovky našel dobrou přihrávkou Polák Píchala,
ten z otočky našel jen připravenou

1. SK PV
FK VAR

0
2

Porcalovu náruč. Hosté se do šancí
před domácí brankou příliš nedostávali, Brédu se snažil bezúspěšně
překvapit Zbrožek střelou do horního rohu branky. Jejich největší šance
přišla v nastavení první půle, kdy Kocourek našel před brankou úplně volného Bláhu, tomu stoprocentní šanci
zmařil včasným vyběhnutím Bréda.
Hned po změně stran to technickou střelou zkoušel Dordič, Bréda
míč vyrazil na roh. Domácí hráči
začali více střílet na soupeřovu branku, k čemuž je o přestávce důrazně
nabádal trenér Machala. Důkazem
toho byl pokus Žikola. Na zadní
tyči se objevil nebezpečný Dordič,
Bréda byl ale opět pozorný. Pak přišly Biolkovy chvíle. Nejprve dobře
vypomohl na brankové čáře svému
gólmanovi, poté se vydal na průnik
po pravé straně až do šestnáctky.
Téměř u brankové čáry se střetl s bránícím hráčem i Porcalem, který dle


Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„Zápas se mi hodnotí velmi špatně. V sedmé minutě Píchal sám před brankou podklouzl,
což byla příležitosti jako hrom, v desáté měl další příležitost Koudelka, ze sedmi metrů
trefíme střed branky. V posledních zápasech nemůžeme dát gól, strašně se nadřeme na
situace, které si vytvoříme, pak je neproměníme. Přežili jsme šanci na konci prvního
poločasu, kdy nás podržel brankář Bréda. Ve druhém poločase se herní převaha přelévala
na obě strany. Rozhodla osmdesátá minuta. Měli jsme penaltu, když ji neproměníte, tak
mužstvo jde dolů. Po centru jsme dostali gól, pak už jsme hru otevřeli a zápas dohrávali
s tím, že jsme zkusili, kdyby se náhodou narodila situace k vyrovnání. Ta nepřišla, naopak
soupeř udělal krásný brejk a zaslouženě vyhrál.“

David OULEHLA -trenér FK Varnsdorf:
„Viděli jsme oboustranně pohledné utkání. Věděli jsme, že Prostějov je doma silný, hraje
dobrý fotbal. V Jihlavě odehrál výborné utkání, kde si nezasloužil prohrát. Ze soupeře
jsme měli respekt, samozřejmě jsme byli připraveni. Chtěli jsme se tady prezentovat aktivní hrou s presinkem. Škoda že jsme už v prvním poločase neproměnili velkou gólovou
příležitost, do druhé půlky by nám to hodně pomohlo. Ve druhém poločase nás trápila
střelecká produktivita, byla proti nám odpískaná penalta, kdy nás podržel brankář Porcal.
Byl to moment, který nás ještě více vyhecoval, v závěru jsme vstřelili dvě hezké branky
a vyhráli. Tři body z Prostějova jsou extrémně cenné. Mužstvo musím pochválit za pracovitost a přístup, sáhlo si na dno, protože soupeř hrál velmi dobře a má kvalitu.“

mínění sudího fauloval. Byla z toho
penalta, kterou Kroupa neproměnil.
V závěru zápasu přišly chvíle hostujícího celku. Nejprve se po centru zleva na zadní tyči prosadil
hlavičkující, nikým neatakovaný
Kodeš - 0:1. V závěrečném náporu, kdy trenér Machala stáhl hru na
tři obránce a na hrot poslal Hapala,

utekl po levé straně střídající Schön,
přetáhl centr, který si našel Kocourek a ten přeloboval Brédu – 0:2.
Radost hostí byla nelíčená, z jejich
kabiny vyhrávala hudba až téměř do
odchodu posledního hráče.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku F:NL najdete
na straně 22
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

LIPOVÁ V DERBY VYKRADLA ČECHOVICE slíbil střelec

„Určitě půjdeme za postupem,“

||W]{X[X

Přes zimní pauzu tak bude přezimovat na čele I.A třídy

klikni na
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ČECHOVICE Víkendové fotbalové zápasy udělaly tečku za podzimní částí a na samotný závěr podzimních bojů přinesly velké
derby. V neděli na půdu Čechovic přijel lídr soutěže Lipová, která
zatím sebevědomě projíždí soutěží. Zápas byl o to pikantnější, že
právě domácím patřila druhá příčka a po pohárovém triumfu si
brousili zuby lídra porazit. Večerník vše sledoval zblízka v rámci
svého vybraného šlágru.
EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
'&)
Lipová se hřeje na první pozici a její
mladý perspektivní tým válcuje jednoho soupeře za druhým. I z toho
důvodu můžou hráči pod vedením
Pavla Růžičky pomýšlet na postup
do vyšší soutěže, což chtěli potvrdit
i v posledním zápase podzimní části. Také Čechovicím se pod novým
koučem Lukášem Koláčkem celou
půlku soutěže dařilo a po poslední
výhře a výhře v poháru byli domácí
hodně namotivovaní velkého rivala
porazit.

* 
Lipová však od samého začátku nenechávala nikoho na pochybách, že je
favoritem utkání, a okamžitě se ujala
vedení, což domácí, kteří se nestačili
dostat pořádně do hry, poněkud zaskočilo. Výraznější než útok ale byla
obrana hostů, která soupeři vůbec
nedovolovala přiblížit se k brankáři
na bližší vzdálenost a ohrozit brankáře Holáska. Střely z delší vzdálenosti
buď neměly potřebnou razanci, nebo
přesnost. Pravidlo nedáš - dostaneš
se opět potvrdilo, a hosté zvýšili své
vedení patnáct minut před koncem
poločasu.
Po přestávce chtěli domácí něco
udělat se zápasem a rozkmitali

svoje nohy do vyšších obrátek, což
přineslo několik slibných šancí. Ty
buď ale bohužel skončily vedle brány, nebo v náručí brankáře. Zápas
se stal hodně nervózním a rozhodčí několikrát musel uklidňovat
vyhrocenou situaci. Čechovicím
pak nezbylo nic jiného než otevřít
hru a vrhnout všechny své síly do
útoku. Hostům se vytvořený volný
prostor podařilo využít těsně před
koncem a uklidňující třetí gól pak
smetl všechny šance domácích na
zdramatizování zápasu.

Radek
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cí brankář Klimeš srazil před váp- pase prezentoval dobrou technikou ČECHOVICE Dal druhý gól situace, ze kterých jsme byli nebeznem s rozběhnutým útočníkem. a přesnými přihrávkami. V krizo- utkání a po celý zápas byl velkým peční.“
Rozhodčí však tento střet ohod- vých momentech, kdy to v zápase nebezpečím pro domácí obranu. [[ Druhý poločas byl chvílemi
notil jako útočný faul, což se hos- jiskřilo mezi hráči na hřišti, dokázal Útočník Lipové Radek Štěpá- vyhrocený....
tům vůbec nelíbilo, a následovala zachovat chladnou hlavu a nenechal nek (na snímku) se umí prosadit, „Celkově to spustil ten střet jejich
pokrýt si míč tělem a dobrým brankáře a našeho útočníka. Zvlášť
strkanice, ve které si několik hráčů se strhnout emocemi.
driblingem projít obranou sou- potom, co to rozhodčí zhodnotil
na obou stranách říkalo o červenou
; '
peře. Co podle něj rozhodlo toto jako faul spoluhráče. Potom tam
kartu. Hlavní arbitr nakonec situaci
utkání a jak vidí postupové šance vybuchlo pár hráčů a sudí tu situaci
ukočíroval a rozdal několik žlutých
kartonků. Hra se od té chvíle změ- Nescházelo mnoho a kromě fotbalu svého týmu, prozradil Večerníku zvládli jen tak tak. Ale řekl bych, že
to nebylo až úplně moc vyhrocené.“
nila na boj o střed hřiště a poslední mohli diváci také vidět několik bojo- v exkluzivním rozhovoru.
[[ Jak těžké je v takových situatrefa přišla šest minut před kon- vých soubojů. Po srážce domácího
Jakub
ČERMÁK
cích zvládnout udržet emoce na
cem. Střídající Novák se ocitl před brankáře s útočníkem se do sebe
; )
) gólmanem úplně sám a hlavičkou pustily oba týmy a rozhodčí měli co [[ Jak byste zhodnotil nedělní uzdě?
„Myslím si, že tak, jak je člověk intelipřeloboval vyběhnuvšího Klimeše. dělat, aby situaci uklidnili. I tak ale derby?
Už ve 2. minutě využil nepozor- Lipová tak potvrdila svoji podzimní někteří hráči rozdali pár facek.
„Očekávali jsme, že soupeř bude gentní v životě, tak se chová i na hřišnosti obránců po standardní situaci formu a jako lídr bude nastupovat
hodně namotivovaný. Vyhrál pohár ti. Co si to nosíte v sobě, se pak v ta]' '&' ' i poslední soutěžní zápas, takže si kovýchto situacích ukáže.“ (úsměv)
Drexler a hlavou se z bezprostřední do jarní fáze.
blízkosti nemýlil – 0:1. Na druhé
na nás určitě brousil zuby. My jsme [[ Teď přezimujete na prvním
|( '') 
Dobrá divácká návštěvnost přispěla situaci ale nepodcenili a dostali míč místě...
straně se pěkným únikem po pravém
k tomu, že kulisa zápasu byla hlasitá, pod naši kontrolu, kdy se nám dařilo „Takový byl víceméně skrytý cíl před
křídle prezentoval Halouzka, který
po atakování obráncem dal míč pod Jednoznačně hráč Lipové Sebastian oba týmy měly u hřiště své podpo- soupeře do ničeho nepouštět. V tom sezónou. Bojovat o první příčky, přísebe úplně volnému Chmelíkovi. Palla. Ten byl jedním z klíčových rovatele. Nejvíc negativních ohlasů nám hodně pomohla rychlá branka, padně o postup.“
Ten se však z voleje netrefil ideálně hráčů hostů směrem dopředu. Při- si klasicky od publika vyslechli roz- díky které jsme se dostali do vedení [[ Jsou tedy po dobrém podzimu
a míč pouze prosvištěl vedle brány. pravoval šance pro spoluhráče, ro- hodčí a pravidlo, že dělat arbitra je hned ve druhé minutě, pak do po- ambice na postup?
Tito dva hráči si poté role vyměnili zehrával rohové kopy a mezi jeho nevděčná práce, se tak jen potvrdilo. ločasu přidali druhý gól. Druhý po- „Určitě. Myslím, že se k tomu dopla Chmelík, opět z pravé strany, vyslal atributy patří také dlouhé autové Za zmínku stojí také dobré čecho- ločas byl víc bojovný než fotbalový, ní i kádr a přizpůsobíme se k tomu
do vápna krásný prudký centr. Ten vhazování a rychlost. Také se v zá- vické klobásky...
ale dobře jsme využívali standardní v zimní přípravě.“
díky rotaci obletěl bránícího hráče
a přistál přesně na hlavu Halouzkovi,
který ale trošku v záklonu nedokázal
míč stlačit dolů a pokus tak skončil
=[\@]>@{ %
{)-@|{X@>) %
těsně nad břevnem. Po půl hodině se
měnilo skóre znovu. Po nepřehled- „Těžko se mi to hodnotí. Výsledek je pro nás až moc krutý, protože jsme si nezasloužili „Já myslím, že jsme vyhráli zcela zaslouženě. Od začátku se ten
né situaci se dostal k míči Štěpánek, prohrát o tři góly. V prvním poločase jsme byli lepším mužstvem, byli jsme silnější na zápas vyvíjel dobře a hned jsme dali gól. Poté se nám podařilo
využil nedorozumění mezi domácí- míči, ale nedokázali jsme je proměnit. Naopak soupeř skvěle začal a hned ve druhé mi- přidat druhý a je škoda, že jsme třetí nepřidali dřív, abychom
mi obránci a se zakončením mu tak nutě jsme prohrávali. Druhá půle byla plná emocí a zápas se kvůli faulům dost kousko- mohli být v klidu. Hráli jsme s kvalitním týmem a nepustili je do
val, takže jsme nedokázali navázat na výkon z první půle. Za to kluky moc nepochválím, žádné vyložené šance. Na všech stranách panuje spokojenost.
nic nedělalo starosti – 0:2.
Tři body z hřiště druhého týmu jsou důležité a děkuji hráčům
Na startu druhého poločasu přišel ale je vidět, proč je Lipová první. Mají dobrý tým, celkově nás předčila a zaslouženě
za podzim, který jsme skvěle zvládli.“
zmiňovaný konflikt, když se domá- vyhrála.“
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TJ Sokol Čechovice

SK Lipová

14. kolo ALEA sportswear I.A třída, skupina „B“ Olomouckého KFS
Drexler

Lukáš

Moštěk

Chmelík

Hanák

Pavel
RŮŽIČKA

KOLÁČEK
Klimeš

Haluza

Muzikant

Vybíhal

Štěpánek

Halouzka

Žilka
Holásek
Horák

Lakomý

Petržela

Běhal

Novák

Branka: Střely na branku:
Rohové kopy:

ČECHOVICE

5
3

Střely mimo branku:

Takáč

Palla

Jahl

Matula

Dostál

0 :3

LIPOVÁ

( 0 :2)

4

Rozhodčí: Straka – Zemánek, Opravil

Branka: 2. Drexler, 31. Štěpánek, 84. Novák
Střely na branku:

Diváků: 280

Rohové kopy:

7
5

Střely mimo branku:

Žluté karty: 49. Klimeš, 58. Halouzka, 60. Matula, 67. Lakomý, 82. Hanák

Žlutá karty: 49. Drexler, 55. Vybíhal, 85. Novák.

Střídání: 72. Skoumal za Matulu, 80. Klváček, za Haluzu, 86. Jančík za Muzikanta, 89. Veselý za Chmelíka

Střídání: 73. Novák za Vybíhala, 83. Pekař za Pallu, 87. Abrahám za Drexlera

4

fotbal

dubicemi, další vítězství 1:0 přišlo až
v Táboře. Asi nejcennější bylo domácí
vítězství stejným poměrem nad Hradcem Králové, potěšila i remíza 2:2
s Českými Budějovicemi.
Chrudim má doma spolu se Znojmem
nejhorší bilanci, což může být pro Prostějov, který figuruje v tabulce venkovních zápasů v polovině, slušná výzva.
Svěřenci trenéra Pavla Jirouska, který
tým do F:NL dovedl, v neděli prohráli
ve Vlašimi 1:2. Vlašim rozhodla v první čtvrthodině druhé půle, hosté stačili
jen korigovat. V chrudimském dresu
nastoupili Zíma – Drahoš, Řezníček,
Mastík, Krčál – Vodrážka, Kesner (84.
Rybička), Sixta (61. Sulík), Langr (61.
Vašulín) – Šípek, Froněk.
V prostějovském dresu by na soupisce
neměli chybět po delší době žádní hráči, takže bude záležet pouze na aktuální
formě, koho pošle trenér Oldřich Machala na hřiště v základní jedenáctce.
(tok)

yy Proti Varnsdorfu jste se opět
dostal do základní sestavy, ovšem
na poněkud neobvyklém místě
levého obránce. Připravoval jste se
nějak během týdne na tento post?
„Jsem spíše ortodoxní pravák, ale
vykartováním Slaninky bylo hodně
pravděpodobné, že mě trenér postaví na
levý kraj obrany. Nedá se říct, že bych se
na tuto pozici nějak zvlášť připravoval.
Levačku mám o něco slabší, ale pohyb
napravo nebo nalevo je v podstatě pro
obránce stejná práce. Na kterou stranu se
člověk natočí, je pak už jedno. Nevýhodou bylo, že do šestnáctky nebylo z mé
strany tolik centrů levou nohou, i když
poslední dobou to nebylo ani z pravé
strany optimální. Každopádně jsem rád,
že jsem dostal příležitost hrát.“
yy Varnsdorf vyhrává zápasy velmi
úsporně, skoro nenápadně, jaký na
vás udělal dojem?

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Levý kraj obrany
prostějovského eskáčka nemá
klasické alternující hráče,
tradičně jej hrává Slaninka.
Kvůli jeho karetnímu distanci
bylo nutné aktivovat variantu
s Lubomírem Machynkem (na
snímku), který má ovšem také
silnější pravou nohu, takže se
věnoval spíše defenzivní práci.

1:1

na PK 3:5

PROSTĚJOVSKO Bez Tomáše Kýra i Romana Burgeta se musel obejít kouč Petr Tichý při skládání jesenecké sestavy
pro duel posledního podzimního kola „B“ skupiny I.B třídy. I proto jeho týmu utekl úvod zápasu v Třeštině a ztrátu se
už nepodařilo dorovnat, Jesenec tak nakonec přezimuje až těsně pod stupni vítězů. Rozlučka s kalendářním rokem se
naopak vyvedla Smržicím, které naplno bodovaly v Lošticích a poslaly tak na poslední místo aktuálního pořadí Slatinice.

čase přidala Konice ještě dvě branky
a soupeř už se zmohl jen na snížení,
které ale bylo jen takovou kosmetickou úpravou skóre.
„V týdnu jsme si něco řekli po tom debaklu, který jsme utrpěli v Hlubočkách,
takže na klucích bylo vidět, že to chtějí
v dnešním zápase odčinit,“ avizoval před
zápasem trenér Ullmann. A že v Pasece
mají krásné hřiště, také potvrdil. „Byl to
poslední zápas podzimu v nádherném
areálu a na kvalitním hřišti. Tam je dost
specifické úzké hřiště, takže se hrálo
rychle kombinačně a vznikala z toho
spousta střel na bránu,“ popisuje lodivod
Konice. „K atraktivnímu zápasu přispěl
i soupeř a hrál se opravdu kvalitní zápas hodný I.A třídy,“ dodává. Konice se
v prvním poločase ujala vedení, které
uhájila až do druhé půle.
Svoji územní převahu poté využila i ke
vstřelení dalšího gólu. „My jsme po
půlhodině nevyužili dvě šance, když
Liška nedal. Ale toho samého hráče
pak faulovali ve vápně a kopala se jasná

KONICE ODČINILA PŘEDEŠLOU PROHRU A ZAKONČILA PODZIM VÍTĚZNĚ

Branky: 2. Masopust, 11. Knop –
86. Bross. Rozhodčí: Šmíd – Molík,
Rozman. Žluté karty: 70. Masopust, 78. Zatloukal, 80. Koňarík –
31. Bross, 75. Ullmann. Sestava Jesence: Gottwald – Horák, Ullmann,
J. Tichý, Kořenek – Čížek, Poles, J.
Burget – Bross, Navrátil. Trenér:
Petr Tichý st.

2:1
(2:0)

TJ Sokol




Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

„Marodka se nám enormně rozrostla...
Chyběli mi oba gólmani, Broňa Burian i Marťa Laštůvka, do brány tak musel Míša Gottwald. Lepili jsme to, jak
se dalo, a řekli jsme si, že si musíme dát
pozor na prvních patnáct minut. Jenže bohužel hned v první jsme dostali
gól z rohu, ve dvanácté ze standardky.
První půle se pak už jen dohrávala, ve
druhé jsme se ale zvedli. Soupeře jsme

přilepili k jejich bráně, ale nepodařilo se nám vyrovnat, přestože i druhý
gól visel ve vzduchu. Za druhou půli
nemám klukům co vytknout, i šestnáctiletý Ošlejšek odehrál vynikající
zápas. Příležitost dostali mladí kluci
a klobouk dolů. A teď v sobotu večer
pořádáme v hospodě ve Dzbelu tradiční galavečer, budeme vyhlašovat
držitele Zlatého míče i Zlaté kopačky, zahraje kapela Rebelky a hezky se
rozloučíme s podzimem, všichni jsou
zváni.“ (úsměv)

Branky: 71. Hopják – 51. Luža, 59. Š.
Verner. Rozhodčí: Šerý – Kundrát,
Labaš. Žluté karty: 90.(+2) L. Kiška.
Sestava Smržic: Volf – M. Studený (87.
Doseděl), Zbožínek, Klus, Vařeka – Kiška, M. Verner (75. A. Studený), Pleva,
Kotlár (90. Tomiga), Š. Verner (69. Augustin) – Luža. Trenér: Petr Gottwald.

1:2
(0:0
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Hodnocení trenéra Smržic
Petra Gottwalda:

„Poslední zápas a tři body z venku,
navíc poté rozlučka s půlsezónou.
Co víc si přát? Vyhráli jsme zaslouženě a odpoutali jsme se od posledního místa a Slatinice nechali
za sebou. Už v první půli jsme měli
spoustu možností. Dali jsme gól
z ofsajdu, tyčku, dorážku těsně vedle. Hrálo se sice na těžkém podmáčeném terénu, vycházeli jsme ale ze

zajištěné obrany a soupeře jsme do
žádné šance nepustili. Po změně
stran se nám podařily dvě pěkné
akce.
Nejprve uspěl Luža sám proti brankáři, poté z rohového kopu skóroval Štěpán Verner. Po chybě ve
středu hřiště jsme sice z ojedinělé
šance inkasovali, drama jsme ale
nepřipustili a navíc ještě Kotlár
i Kiška se ocitli v dalších možnostech. I 2:1 nám ale stačilo a jsem
spokojen.“
(jim)

PROSTĚJOVSKO Až pokutové kopy musely rozsoudit duel první jarní předehrávky „B“
skupiny I.A třídy Olomouckého KFS mezi Kostelcem a Určicemi, více radosti mohlo po
tomto derby zavládnout v domácím táboře. Stejně tak až v rozstřelu se z další výhry
radovali hráči Plumlova, kteří tak v napěchovaném pořadí nevyužili možnosti poskočit
na druhou pozici, když Čechovice neuspěly doma proti lídrovi z Lipové. Radovali se
naopak fotbalisté Protivanova, kteří nasázeli Brodku u Přerova čtyři branky a dostali se
nad vytouženou metu dvaceti bodů.

"7 
  
TJ Sokol
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Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Jaroslava Klimeše:

Branky: 33. Preisler – 4. T. Menšík
z penalty. Rozhodčí: I. Antoníček –
Lizna, Winkler. Žluté karty: 84. Lužný
– 52. Halouzka, 56. Zelina, 71. Frehar.
Diváci: 100
Sestava Kostelce na Hané: Zelinka –
Holoubek, Baláš (46. Vinklárek), Móri,
Grulich (76. Lužný) – Hruban, Chytil,
Popelka, Vymazal – M. Klimeš, Preisler.
Trenér: Jaroslav Klimeš. Sestava Určic:
Hýbl – Zbožínek, Frehar, Zelina, Mlčoch – P. Halouzka, T. Menšík, Dračka
(46. Mašek), Bureš – O. Halouzka, Žáček (86. Hejduk). Hrající trenér: Pavel
Zbožínek.

1:1
PK 5:3

TJ Sokol
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Hodnocení trenéra Plumlova
Pavla Voráče:

PROSTĚJOVSKO Třemi výhrami v řadě se rozloučili s úvodní půlsezónou od návratu do vyšších soutěží fotbalisté Otaslavic.
Ve čtrnáctém kole „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS si doma poradili 4:1 s Jezernicí. Dařilo se i Klenovicím, které se díky
drtivému vítězství 6:0 nad Troubkami dostaly na třetí místo. Naopak neděle už tak slavná nebyla. Pivín neuspěl v Želatovicích
a neudržel tak průběžné vedení v tabulce, kam se po výsledku 5:0 s Mostkovicemi posunulo Ústí„B“. A nebodovaly ani Němčice
nad Hamou, o jejich prohře v Tovačově rozhodla jediná branka.

„Mrzí mě, že jsme nezískali tři body. Do
utkání jsme šli s respektem, soupeři se
poslední půlrok dařilo a potrápil i Lipovou, neočekávali jsme tak, že bychom
jim dali sedm gólů jako v prvním kole.
V první půli jsme ustáli jejich nástup,
měli víc ze hry a dali zaslouženě první
gól, ve druhé půli ale soupeř po chybě
srovnal a narostlo mu sebevědomí. Nám
se zranil stoper, odešel defenzivní záložník Marcel Zabloudil a souběžně hrálo
i ‚béčko‘, takže jsme včetně mě měli jen
tři hráče. Z toho pramenily i naše chyby,
přesto jsme však vždy dokázali zareago:*]G G ::G G w': G:* *: W"
  #
vat a šlo se do penalt. Mrzí mě ale tři góly
získat i kýžených dvacet bodů. Věděli snížení jsme ale přidali čtvrtý gól a závěr
za poločas. Kdybychom byli kompletní, 87. Hrabal (oba Br.). Diváci: 75
tak by nám je nedali. Sami jsme je dostali Sestava Protivanova: M. Pospíšil (70. jsme, že Brodek je silné mužstvo hrají- se už jen dohrával. Soupeř byl nediscipliV. Nejedlý) – Z. Pospíšil, Dvořák, Milar, cí hodně na míči. Byli hodně šikovní, novaný a po zásluze obdržel dvě červené
do hry.“
M. Sedlák – D. Sedlák (83. T. Pospíšil), my jsme ale posílili střed a přiklonilo karty. Moji kluci poctivě odjezdili celý
SK
Sekanina, Kropáč (87. R. Sedlák), F. Po- se k nám i štěstí, když chtěl obránce zápas a tři body jsou zasloužené, přesto 
spíšil, Musil (64. Liška) – Grmela. Hra- vystihnout přihrávku na útočníka, pře- že soupeř byl fotbalovější.“
4:1
(1:0)
" +%
konal ale i svého vybíhajícího brankáře
jící trenér: Milan Piták.
& 
TJ Sokol
a dali jsme gól z půlky. Ve druhé půli se
<;
Branky: 26. Glauder vlastní, 52. a 90. Hodnocení trenéra Protivanova
do nás hosté pustili naplno, my jsme ale
0:3
Milana
Pitáka:
(0:2)
SK
Grmela, 64. Milar z penalty – 74. Gluch.
využili dvou jejich špatně zahraných si=Rozhodčí: Šrejma – Lepka, Šebesta. „Poslední dva tři zápasy jsme nedoká- tuací a utekli jsme až na 3:0. Bohužel se
Více na straně 29 >>>
Žluté karty: 51. Kropáč, 61. Musil – 64. zali proměňovat šance, teď tomu bylo nám pak zranil Marek Pospíšil, musela
(jim)
Šebesta. Červené karty: 79. Šebesta, naopak. A nakonec se nám tak podařilo pro něj i sanitka a zápas nedochytal, po

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

dohrávka 4. kola: SK Protivanov „B“
- FC Kostelec n. H. „B“ (sobota 10.
11., 14:00)

III. tøída
OFS Prostìjov,
skupina „B“

´
menicko

Branky: 45., 46. a 67. Všianský, 19.
a 42. Dreksler, 82. Šlézar. Rozhodčí:
Kašpar – Lasovský, Mlčoch. Žluté
karty: 38. Dadák, 55. Cetkovský – 29.
Kořínek, 80. Mlčoch. Červená karta:
TJ Sokol
86. Dadák (K). Diváci: 90
  
Sestava Klenovic: D. Pokorný – Prá4:1
(2:1)
TJ Sokol
šil, Cetkovský, Šlézar, César – Grepl

(73. Sigmund), Dadák, Rozehnal,
Dreksler, Popelka – Všianský (75. Bo- Branky: 23. Chvojka z penalty, 34.
Šubrt, 67. Vogl, 81. Holinka – 31.
rovský). Trenér: Vladimír Horák.
Bosák. Rozhodčí: Kryl – Lizna, PitHodnocení trenéra Klenovic
ner. Žluté karty: 63. Nejedlý, 82. DrVladimíra Horáka:
mola – 48. Votava. Diváci: 50
„Jsem spokojen. Poslední zápas a vy- Sestava Otaslavic: M. Hon – Ruszó,
hráli jsme. Prvních patnáct dvacet Vogl, Koudela, T. Smékal (82. Valenminut byly Troubky lepší a měl jsem ta) – Tkáč (82. T. Hon), Chvojka,
obavy o výsledek, dva góly Erika Drmola, Zatloukal (65. Hrazdíra) –
Drekslera nás ale rozpohybovaly, byli Šubrt (71. Kaláb), Nejedlý (75. Hojsme lepší a už jsme jim nedali šan- linka). Trenér: Jiří Hon.
ci. Ještě do pauzy jsme dali třetí gól
Hodnocení trenéra Otaslavic
a hned po návratu čtvrtý, hosté se sice
Jiřího Hona:
snažili zkorigovat, my jsme ale hráli
důsledně zezadu. Terén byl nepříjem- „Do zápasu jsme šli v mírné euforii, nený, ale brankář dobře chytal, vyvaro- boť se nám v posledních dvou zápasech

Troubky

vali jsme se chyb a prosazovali jsme
se z brejků. Byl to důležitý zápas, protože střed a závěr podzimu jsme měli
špatný, chtěli jsme dokázat, že patříme
ke špici I.B třídy. To se nám podařilo.
A vyloučení Dadáka? První žlutá za
faul byla jasná a pak to Stoklásek udělal takticky, když do něj nakopl míč.
Takový je fotbal.“

Sokol
 !
" #$!
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Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

Branky: 82. Hodina. Rozhodčí:
Kundrát – Šerý, Bašný. Žluté karty:
61. Zajíc (T). Diváci: 160. Sestava
Němčic: Kopřiva – J. Navrátil, Hamala, Kolečkář, Jordán – M. Navrátil,
Župka (90. Řezáč), Svozil, Dorňák
(63. Vrána) – Horák, Frgál. Trenér:
Radovan Novotný.

1:0
(0:0)

podařilo dvakrát plně bodovat a toho
jsme chtěli dosáhnout i tentokrát. Počasí moc kombinační hře nepřálo, proto byl míč většinu zápasu ve vzduchu.
První poločas jsme zvládli dobře a vedli
jsme 2:1, ač jsme dostali zbytečný gól.
Ve druhém poločase se nám pak podařilo skórovat ještě dvakrát a soupeře
jsme víceméně k ničemu nepustili.
Podzim máme za sebou, v I.B jsme se
otrkali. Přes zimu pořádně potrénujeme s tím, že budeme vědět, do čeho
jdeme. Za podzimní část patří poděkování všem hráčům a funkcionářům.“

Sokol
'* +
Sokol
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Hodnocení trenéra Mostkovic
Iva Kroupy:

Branky: 11. Doseděl, 29. Žeravík, 45.
Kočnar, 79. Holoubek, 87. Kuchař.
Rozhodčí: Doležal – Brázdil, Novák.
Žluté karty: 38. Žeravík, 73. Kopecký, 85. Kutálek – 41. Bureš, 88. Doseděl. Diváci: 35.
Sestava Mostkovic: Karafiát – Kazda,
Milar, L. Zapletal, Dadák – Doseděl, Vojtíšek, Bureš (67. Kuchař),
O. Zapletal (46. Hanák), Sedláček
(67. Krejčí) – P. Zapletal. Trenér: Ivo
Kroupa.

5:0
(3:0)

„Nezasloužili jsme si prohrát... Opakoval se opět stejný scénář jako s Pivínem. Já totiž nemám klukům co
vytknout, ale bohužel neproměnili
tutové šance. Zase se potvrdilo pravidlo, že hrajeme dobře, ale prohrajeme,
protože neproměníme šance. Kdybychom takhle hráli minulý týden, tak
bychom museli bodovat. Poté ale dostanete zbytečný gól a prohrajete.“

Branky: 59. Světlík, 63. Krupička,
76. Kolkop, 81. Zatloukal – 9. Zezula, 24. Janováč. Rozhodčí: Matulík
– Kašpar, Hubený. Žluté karty: 65.
Strouhal – 56. Krčmář, 73. Zezula. Diváci: 49.
Sestava Hané: Lošťák – Světlík, Čermák, Ohlídal, Trnavský – Holomek
(46. Strouhal), Makowski, Krupička,
Martinák (46. Jančiar) – Zatloukal
(88. Kolář), Macourek (46. Kolkop).
Trenér: Daniel Kolář.

4:2
(0:2)
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„V prvním poločase jsme v podstatě soupeři všechny tři góly darovali
a naše šance neproměnili. Ve druhé půli jsme to otevřeli, protože
už nebylo co ztratit, ale už jsme si
žádné větší šance nevytvořili. Naopak soupeř přidal další dvě branky. I když je výsledek takový, jaký
je, tak ale neodpovídá průběhu zápasu, takže jsem i kluky po zápase
pochválil, protože na hřišti nechali
všechno.“

FC
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Branky: 33., 74. a 80. Jemelka, 31. Calábek, 63. Koutný – 4. a 22. Trajer, 35.
M. Svozil. Rozhodčí: Rosskohl – Dokoupil, Frais. Žluté karty: 42. Čtvrtníček – 69. Pospíšil, 80. Pátek. Diváci:
97. Sestava Pivína: Novák – Frýbort
(87. Holub), Šišma, Zapletal – Valtr,
M. Svozil, Pátek (81. Oršel), Švéda
(46. S. Vrba)– Trajer, T. Vrba. Trenér:
Jaroslav Svozil.
Hodnocení trenéra Pivína Jaroslava
Svozila:
S trenérem se bohužel nepodařilo telefonicky spojit.
(jim, jč)

5:3
(2:3)

„Zápas jsme začali strašně. Soupeř
byl lepší a zaslouženě vstřelil dva
góly. Už ale během první půle se
hra vyrovnala a ve druhém poločase jsme byli my lepším týmem. Podařilo se nám díky čtyřem brankám
zápas otočit.“

Hodnocení trenéra Hané Daniela Koláře:

Klenky nadělily „kanára“, „Metle“ potvrdily formu
a lídr z Pivína přišel na samý závěr o vedení v tabulce

I.B třída skupina A

Branky: 53. Sedlář, 75. Vybíral, 83.
Stejskal – 45. a 86. Hladký, 77. Spáčil.
Rozhodčí: Slota – Kaňok, Čampišová.
Žluté karty: 43. Sedlář, 70. Kubíček –
88. Chmelař. Diváci: 85
Sestava Plumlova: Simandl – Vysloužil, Kutný (21. Kotlán), Ševcůj, Kiška –

3:3
PK 3:5

„Zápas to byl sice oboustranně bojovný,
ale férový. Domácí se ujali vedení a byli
lepším týmem, ve druhé půli ale byla
aktivita na naší straně a byli jsme blízko
i druhému gólu. Nakonec rozhodoval až
penaltový rozstřel, v němž byli domácí
šťastnější. Před zápasem jsme se museli
vypořádat s nečekanou ztrátou Hejduka
a Slezáka, kluci ale předvedli maximální
nasazení a jsme rádi, že jsme jarní část
zahájili bodovým ziskem. Jsme sice velcí
rivalové, máme ale mezi sebou výborný
vztah a shodli jsme se, že remíza průběhu odpovídá i sluší. Mám z toho dobrý
pocit.“

Hodnocení trenéra Určic Pavla
Zbožínka:

a máme šance, nedaří se nám ale v kon- Hrstka (81. Voráč), Zabloudil (62. Fajscovce. Pak dostaneme my gól, patnáct tl), Spáčil, Bureš – Chmelař, A. Hladký.
dvacet minut jsme v útlumu. Musíme se Hrající trenér: Pavel Voráč.
dát do kupy herně i psychicky.“

& %
BYLI JSME
U TOHO
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I.A třída skupina B

„Mrzí mě, že jsme opět nezískali tři
body. Bylo to ‚derbíčko‘ a všichni se
známe, v první půli jsme my byli lepší a dali o gól víc, kdyby nám to vyšlo,
mohli jsme přidat i další, naopak ve druhé půli byly Určice lepší a remíza tak asi
odpovídá. A penalty už jsou dovednost,
zaplaťpánbůh za bod navíc. Tento zápas
penalta, kterou bez problému promě- byl obrazem celé sezóny a nepodařilo
nil Širůček. O poločase jsme si řekli, se nám vykročit jiným směrem. Vstupy
že musíme hrát zodpovědně zezadu do utkání jsou v pořádku, jsme aktivní
a čekat až soupeř otevře hru. Druhý
gól krásně přidal levačkou Kamenný
a ten gól nás celkem uklidnil,“ popisuje
brankové situace kouč. Nejvíce se mu
však do paměti zapsal třetí gól křídelníka Lišky. „Třetí gól dal Liška a tou
hlavičkou by měl aspirovat na gól roku,
protože to byla neuvěřitelná trefa. Soupeř pak snížil, když to náš hráč tečoval
a změnil míči směr, na což brankář už
nezareagoval.“
S podzimní částí je trenér Konice spokojený a na jaře by chtěl, aby jeho tým
svoje postavení v tabulce ještě vylepšil.
„Byla to hezká tečka a celkově ten podzim hodnotím dobře. Tým má charakter a hráči jsou zdraví. Přezimujeme na
dobrém čtvrtém místě a na jaře chceme
ještě zabojovat a posunout se určitě výš,“
svěřil se Večerníku Petr Ullmann. (jč)
  
Ostatní výsledky a průběžnou tabul  
6:0
ku najdete na straně 22
(3:0)
FK

         

I.B třída Olomouckého KFS,
skupina „B“

MEDLOV, PROSTĚJOV I v dalším zápase po odchodu trenéra
Davida Kobylíka si Kralice připsaly
body. Přesněji dva, když po remíze
v řádné hrací době dokázaly vyhrát
i penaltový rozstřel a od zmiňované
změny na trenérském postu ještě
neprohrály. Na konci podzimní části mohou tak jít Kralice vcelku spokojené na zimní odpočinek.
Vše důležité se stalo hned v prvním
poločase, dokonce v prvních pětadvaceti minutách. Medlov byl ze začátku

KRnH
MED

utkání aktivnější, což vykrystalizovalo
v první gól utkání, trefil se Vrba. Kralice ale nedaly hlavu dolů a postupnou
kombinací se dostávaly do šance. Jednu z nich dokázal proměnit netradiční
střelec Michal Prokop a vyrovnal na
1:1. Za tohoto stavu se šlo poté do kabin a oba soupeři po přestávce pokračovali v útočení. Ovšem více než útok
se zaskvěly obrany, které se pro útočící
hráče staly neprostupné, a ani jeden
z týmů si nedokázal vytvořit vyloženou šanci. I tak ale hra byla stále otevřená a jedna chyba mohla znamenat
prohru. Té se ale oba týmy vyvarovaly
a zápas se dostal až k pokutovým kopům, ve kterých byly nakonec šťastnější Kralice a tím pádem si odvezly

Foto: Josef Popelka

kvalitní. Jenže utkání jsme měli do
vítězného konce dovést my. Zápas
se trošku zlomil neproměněnou penaltou, pak jsme obdrželi gól hlavou,
kdy zůstal hráč úplně sám, což byla
velká škoda. Někdy to už tak bývá,

když se nedá penalta, tak se prostě
zápas někdy otočí...“
yy Třetí zápas bez vstřelené branky,
to už asi o něčem svědčí?
„To máte pravdu. V Jihlavě jsme si
vypracovali spoustu šancí, tady jsme
mohli o poločase vést aspoň 1:0,
i když jsme šancí také mnoho neměli.
Jenže když nedáme gól, nemůžeme
vyhrát. Dnes je to zklamání a musíme
se soustředit na poslední dva zápasy
podzimu, abychom v nich bodovali.“
yy Chrudim je také nováček
letošního
ročníku,
mnoho
zkušeností s tímto týmem nemáte,
co od něj očekáváte?
„Chrudim
sehrála
především
s týmy z horních příček tabulky
doma velmi vyrovnaná utkání,
snad s každým soupeřem dala gól.
Nečeká nás vůbec lehký soupeř. Oni
jsou houževnatí, budou se chtít také
ukázat. Bude to hodně těžký zápas
a my ho musíme zvládnout. Na chvost tabulky už je poměrně malý
odstup, mohl by to být problém.“
yy Bodové rozdíly mezi dvanáctým
a šestnáctým místem jsou opravdu
minimální...
„Trenéři nás upozorňovali třeba na
příklad Ústí nad Labem, které vedlo
tabulku, pak ale spadlo o několik
příček. Stejné nebezpečí je i u nás,
abychom nešli ještě níž. Nemůžeme
dopustit, abychom se namočili někde
na spodek tabulky. Musíme více pracovat.“

I.A třída Olomouckého KFS, skupina A

„Varnsdorf je poměrně mladé mužstvo neoplývající tolik
zkušenostmi, hodně běhavé, ale
musím říct, že hraje dobrý fotbal.
Mají šikovné krajní hráče i útočníka
Dordiče, vše rychlostní hráči, určitě

Branky: 76. Michalík – 45. Širůček,
60. Kamenný, 72. Liška. Rozhodčí:
Kaňok – Slota, Labaš. Žluté karty:
26. Mauler, 44. Vojtášek – 41. Širůček, 90. Knoll. Diváků: 85.
Sestava Konice: Vévoda – Bílý, Procházka, Oščádal, Drešr – Kamenný,
z Medlova dva cenné body. „Soupeř Širůček, Kořenovský, Krása – Liška,
měl výborný tým, ale my jsme poda- Paš. Trenér: Petr Ullmann.
li jeden z lepších výkonů v sezóně.
SK
Předvedli jsme bojovnost a po minu 
1:3
lých výhrách jsme tentokrát vydřeli
Sokol
(0:1)
alespoň bod. Nicméně i tak byl zápas

otevřený na obě strany. Řekl bych, že
kdo by dal druhý gól, ten by vyhrál,“ PASEKA, PROSTĚJOV V posledzhodnotil poslední vystoupení Kralic- ním podzimním kole I.A třídy, skupiny „A“ Olomouckého KFS přijela
kých hrající trenér Krobot.
Kralice tak jdou nakonec do zimní Konice do krásného areálu svého
pauzy v relativní pohodě a další mě- víkendového soupeře z Paseky. Hrásíce ukážou, zda přijde nový trenér, či už nemysleli na tu minulou pronebo vedení mužstva zůstane tak, jak hru v Hlubočkách a soustředili se
je teď, zvlášť když se daří.
(jč) na to, aby první polovinu soutěže
Statistiky z utkání, ostatní výsledky zakončili výhrou a měli se od čeho
odpíchnout v zimní přípravě, což se
a průběžnou tabulku najdete na
povedlo. Po vedení v prvním polostraně 22

KRALICE JSOU PO ZMĚNĚ TRENÉRA
JAKO VYMĚNĚNÉ

CLEAN4YOU KRAJSKÝ PŘEBOR:
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PROSTĚJOV Pro hráče samé i pro
realizační tým budou dvě poslední
kola ohromně důležitá. Klubové vedení chce získat ještě čtyři body a to
znamená v obou utkáních bodovat.
Konkrétně z Chrudimi přivézt aspoň
remízu. „Kolega“ nováček letošního
ročníku, který zvítězil v ČFL, neměl
tak vynikající start do sezóny, dosáhl
ale několika zajímavých výsledků.
Chrudimský Městský fotbalový klub
vznikl až v roce 2011 sloučením dvou
stávajících chrudimských klubů AFK
a SK. A právě tento klub působil v letech 1995 až 1999 ve druhé lize. Chrudimští tedy také mají na co navazovat.
A právě z této doby pocházejí zatím
poslední kontakty mezi prostějovským a chrudimským fotbalem.
Chrudim musela na své premiérové
vítězství po obnovené účasti ve druhé lize čekat až do čtvrtého kola, kdy
doma jasně přehrála Znojmo 4:1. Pak
přišla krutá porážka 0:4 v derby s Par-

&+  6

se nedá penalta, zápas se někdy prostě otočí...,“
4  $"   5 „Když
připomněl nezvykle levý obránce Lubomír Machynek
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rozhovor Večerníku

„VE SVT VOLEJBALU SE POHYBUJI
Brazilská Slovenka
DVACET LET, ALE FOTBAL Solange Soares
zakotvila na Hané a před sezónou
JE VÁŠNÍ“
měla na svědomí pikantní přestup
mezi regionálními rivalkami

individuální akce a zakončit. Dynamika je ve
fotbalu úplně odlišná
než ve volejbalu a to je pro
mě určitě dost zajímavé.“
yy U prostějovských volejbalistek působíte jako
kondiční trénérka.
Nevyužívá vás
fotbalov ý
koučtaké

Jednodu jsem cítila, že potřebuji a chci změnu.
Jednoduše
Držovicích mám spoustu známých a s klubem
V Držov
jsem se o tom už nějakou dobu bavila, tak jsem se
rrozhodla
ozhodla jít za novou výzvou. Nic jiného v tom nebylo.
yy Půlka sezóny je za vámi. Naplnila se očekávání, s nimiž jste do nového působiště přecházela?
„Fotbal hrajeme pro radost, takže
jsem čekala, že si budeme užívat každý
zápas. A když hrajete v dobré náladě
a pohodě, výsledky se dostaví. Samozřejmě se budeme snažit získat v sezóně co nejvíce bodů a stále se zlepšovat.
Konkrétní cíle si ale nedáváme.“
yy ak jste si sedla s novým trenérem
a spoluhráčkami?
„Kouč Jetel je dobrý člověk, co má
fotbal rád a rozumí tomu. To samé
se dá říct i o holkách v týmu. Přijali
mě fakt dobře, což mě velmi příjemně potěšilo.“
yy Jak to vypadá s držovickým ženským fotbalem do budoucna? Má
tým šanci se zlepšit natolik, že by za

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkk
se ptal

Jakub
ČERMÁK
yy Sportem číslo jedna je pro vás
pochopitelně volejbal. Jak jste se
dostala k fotbalu?
„Volejbal je v mém životě na profesionální úrovni více jak dvacet let.
V tomto sportu jsem si vybudovala
kariéru nejprve jako hráčka, poté
i jako trenérka, zcela naprosto jej
miluji. Ale k fotbalu mám už odmalička také blízko a vždy byl v mém
srdci jako oblíbený sport. Můj otec
jej hrál profesionálně, tudíž tu atmosféru okolo znám skutečně už
od raného dětství. Se mnou také
vždy hrával a dal mi základy.“
yy Volejbal a fotbal jsou docela
odlišné sporty. Co vás na nich
baví?
„Volejbal je extrémně náročný
sport, kde se neustále musí pracovat
na technice a formě. Je to kolektivní sport, kde zápas nevyhraje jedna
hráčka. U fotbalu je to trochu jiné,
i když se jedná také o společnou
hru dvou týmů, dá se mnohem více
improvizovat. Také samotný hráč či
hráčka to může vzít na sebe, jít do

Foto: Jakub ermák

k tomu, abyste pomohla s přípravou, nebo si chodíte zahrát fotbal
jako ryzí hráčka?
„Zatím moc ne. Spíše v týmu figuruji pouze jako hráčka. Ono je těžké zapracovat na nějaké kondiční
práci, když holky chodí do školy
či do práce, nesejdou se vždycky
na tréninku, ale na druhou stranu
makají samy v rámci možností a jak
jim čas dovolí. Je ale pravdou, že
občas mě trenér využije na předzápasovou rozcvičku, které se tak
s radostí chopím.“
yy Několik sezón jste odehrála
za Mostkovice, nyní jste v Držovicích, takže ženskou fotbalovou
scénu znáte. Jak byste zhodnotila
divizní soutěž?
„Myslím, že ve všech týmech jsou
rovnoměrně kvalitní hráčky a jsou
složeny v rámci možností. Když
vezmu, že hráčky jsou amatérky,
tak bych řekla, že ženská soutěž
ve zdejším kraji má určitě svoji
kvalitu a také solidní potenciál do
budoucna.“

yy Trenér Jetel se nechal slyšet,
že ve vás vidí střední záložnici,
která distribuuje přihrávky a podrží míč. Je to pozice, která vám
vyhovuje, nebo byste se raději viděla na jiném postu?
„Je tomu přesně tak, pozici takzvané ´desítky´mám ráda. Zkouším
tvořit hru a přihrávat ostatním
holkám do výhodnějších pozic, ze
kterých by ony mohly dát gól. Ale
umím také zahrát v útoku, vystřelit,
takže v podstatě budu hrát tam, kde
to trenér bude potřebovat. Vždycky se snažím udělat to nejlepší pro
mužstvo.“
yy Většinou ten, kdo hraje fotbal, tak se na něj i rád dívá. Sledujete české soutěže, nebo spíše
klání v rodné Brazílii?
„Máte pravdu, i já se ráda na fotbal
podívám. Jako snad každý fotbalový fanda sleduji zejména Ligu mistrů, ale podívám se i na českou ligu
a další zápasy v jiných soutěžích.
Pochopitelně mě zajímá i brazilská
liga, přestože tam jsem méně času.

Ale v dnešní době jsou všechny
výsledky i sledování zápasů dostupné.“
yy Jaké jsou vaše oblíbené týmy?
„V Lize mistrů dlouhodobě fandím
Barceloně. A mezi moje oblíbené
týmy z rodné Brazílie patří Atletico
Mineiro, za které hrála opravdová
spousta brazilských hvězd.“
yy Váš přestup byl v létě hodně
probíraný. Proč jste se rozhodla
přejít z Mostkovic do Držovic?
„Jednoduše jsem cítila, že potřebuji a chci změnu. V Držovicích
mám spoustu známých a s klubem jsem se o tom už nějakou
dobu bavila, tak jsem se nakonec
rozhodla jít za novou výzvou.
Nic jiného v tom nebylo. Holky
v Mostkovicích mám stále moc
ráda a mezi námi nebyl žádný
problém. Moc jim a trenéru Karafiátovi děkuji za možnost s nimi
hrát a za ty fotbalové roky, co
jsem v dresu Mostkovic strávila.
Přeji jim jen to nejlepší a aby se
jim na trávnících dařilo.“

pár sezón mohl třeba pokukovat po
vyšších soutěžích?
„Myslím, že je určitě stále co zlepšovat. Hlavně jde o to nepolevit, tvrdě
makat a zároveň si tu hru užívat. Ale
tahle otázka by byla lepší pro trenéra,
nebo pro vedení. Postupové ambice
z divize však v Držovicích určitě nejsou.“
(úsměv)
yy Co je podle vás potřeba k to-mu, aby se družstvo výsledkově
zlepšilo?
„V dnešní době je to u všech sportů
stejné. Abyste mohli mít dobré zázemí,
kvalitní podmínky pro hráče, aby mohli trénovat a tak dále, tak potřebujete
spoustu vybavení, hřiště a podobně.
To všechno stojí peníze, takže žádný
tým se prosě bez sponzora neobejde
a není tak lehké nějakého najít.“

vizitka
SOLANGE PAULA PEREIRA SOARES
✓ narodila se 1. července 1980 v Belo Horizonte
(Brazílie)
✓ do roku 2000 byla členkou brazilského
volejbalového týmu Macaé Sports
✓ poté zavítala do Evropy, stala se sedm let
pevnou součástí SK UP Bratislava,
s nímž vyhrála čtyři tituly
✓ do Prostějova přišla v roce 2007, tedy v samých počátcích existence
VK, načež okamžitě se stala týmovou tahounkou a kapitánkou
družstva
✓ s týmem vyhrála osmkrát tuzemskou extraligu a devětkrát
Český pohár, v Lize mistryň čtyřikrát postoupila do play off,
jednou vyhrála Středoevropský pohár
✓ v roce 2016 oznámila ukončení aktivní kariéry, ovšem pro
VK Prostějov nadále pracuje v realizačním týmu ženského áčka
i jako mládežnická trenérka.
✓ během pobytu na Slovensku získala tamní občanství
a stala součástí národního družstva
✓ mimo volejbal hraje také fotbal, neprve v dresu Mostkovic,
od léta 2018 za Držovice
zajímavost: kromě rodilé portugalštiny mluví plynule slovensky, ale
jak sama říká, druhým domovem po rodném Belo Horizonte se stal
Prostějov, kde se trvale usadila

181017111200

DRŽOVICE Svoji bohatou
volejbalovou kariéru pověsila
na hřebík již před dvěma roky,
což ale neznamená, že se rozhodla sedět na gauči u televize.
Solange Soares (na snímku) se
záhy stala kondiční trenérkou
„A“-týmu VK Prostějov, v klubu
navíc působí jako kouč u mládežnických družstev a navíc se
aktivně prohání s kopačkami na
nohách po zelených trávnících.
„Je vidět, že má brazilskou fotbalovou techniku v krvi,“ kývou
uznale všichni, kdo ji alespoň
jednou viděli hrát. Od letošní
sezóny je tomu nově v dresu Držovic, kam přestoupila z týmu
regionálního rivala. Nadcházející rozhovor je nejen o tom, jak
prožívala pikantní přesun, ale
především o fotbale jako takovém.
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HORNÍ ŠTĚPÁNOV OVLÁDL ŠLÁGR, NA VRCHOL JE POSLAL FOJT
Držovickému nováčkovi závěr podzimní části
nevyšel, padl doma i podruhé

DRŽOVICE Dohrávané druhé kolo uzavřelo o uplynulém víkendu podzimní část Okresního přeboru – II. třídy OFS Prostějov.
A v něm došlo na šlágr s velkým Š. Dosud vedoucí Držovice totiž
v sobotu dvě hodiny po poledni přivítaly na svém hřišti v tabulce druhý Horní Štěpánov. Oba týmy od sebe dělily v tabulce
pouhé dva body, přičemž stejným rozdílem číhaly v závěsu třetí
Vrchoslavice. Ve hře tak bylo hodně. Nakonec na vedoucí příčce
přezimuje hornoštěpánovský výběr, který klíčový duel ovládl
zcela jednoznačným způsobem. Až na úvodní minuty a určité
pasáže ve druhé půli byl totiž lepším týmem a vyhrál zcela
zaslouženě. Domácímu nováčkovi naopak jakoby došel dech.
Po deseti kolech byly Držovice bez ztráty bodu, v posledních
čtyřech dějstvích ale vyhrály pouze jednou, když poslední dva
zápasy na domácím trávníku prohrály se skóre 2:7... Večerník se
na tento zápas díval živě ve svém pravidelném šlágru.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Petr
KOZÁK
Duel dohrávaného 2. kola nejvyšší
okresní soutěže, čímž se soutěž přehoupla do druhé poloviny, nabídl vcelku solidní podívanou. A to i přesto, že
aktéry zápasu omezovalo nejen nevlídné až sychravé počasí, ale také nenalajnované hřiště!
Vstup do utkání měli lepší domácí, ale
Zahradníček ve 4. minutě střílel nedů-

razně a v 8. zase jeho hlavička našla jen
připraveného brankáře hostů. Horní
Štěpánov se z náporu vymanil po deseti minutách, ale kapitán Němec střílel vysoko nad. A stejně dopadl i jeho
pokus ve 22. minutě. V těchto pasážích
už ale hosté na trávníku kralovali. Jejich
kombinace byly přesnější, individuální
schopnosti hráčů větší a celkově působil tým kompaktněji. Svěřenci kouče
Skácela naopak vypadli z role, hráči
hodně hledali kapitána Zahradníčka,
ale ten neměl svůj den. Po čtyřiadvaceti minutách už se měnilo skóre. Němec
krásně obešel dva protihráče, nasmě-

KOLA

roval míč před branku Menšíka, který
první dva pokusy ještě vyrazil, ale na
dorážku Tyla už byl krátký – 0:1. Další
závěr před držovickou svatyní o dvě
minuty později už se obešel bez úhony
pro místní Sokol a vedle branky skončila i hlavička Gryce z ideální pozice
na malém vápně. Ve 33. minutě mohl
vyrovnat Šťastný, avšak gólman Suchý
mu skočil pod nohy včas. O čtyři minuty později mohlo znovu zahřmět
na druhé straně, kdy Gryc zakončoval
efektně patičkou po předchozí střele
Ščudly, kterou vyrazil brankář Menšík.
Těsně před odchodem do šaten pak
měl vyrovnání na kopačce držovický
Fiferna, avšak Suchý znovu v pravý čas
vyběhl a zmenšil záložníkovi domácích úhel. Do šaten tak šli spokojenější
Hornoštěpánovští.
Druhá půle začala podobně jako první, tedy tlakem fotbalistů Držovic.
Kromě střely Procházky ze 47. minuty
ale mohl být gólman hostujícího celku
poměrně v klidu. Nápor domácích
skončil opět po odehraných deseti minutách. To se navíc v jejich defenzivě
objevila velká díra, kterou využil rychlonohý Fojt, prošel až před brankáře
Menšíka a s přehledem zavěsil k levé
tyčce – 0:2. V 61. minutě se konečně
dočkaly také Držovice. Procházka
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efektně vysunul českou uličkou Chubyka, který střelou zpoza šestnáctky
mířil přesně k levé tyči – 1:2. Jenže
euforie dosavadního lídra okresního
přeboru dlouho nevydržela. Běžela 66.
minuta, kdy se k míči dostal opět Fojt
a jelikož pravá strana domácích v této
fázi utkání jaksi nebránila a přestože
tentokrát si Menšík na míč sáhl, brance nezabránil – 1:3. Střelec Horního
Štěpánova pak slavil efektním saltem,
čímž roztleskal šedesátku přítomných
diváků. Když následně střídal, smál se
před střídačkou: „To byly životní kousky!“ Za dalších pět minut se mohli domácí vrátit do zápasu, ale Řehulka neseřídil mířidla přesně. Na druhé straně
byla blízko čtvrtému úspěchu dvojice
Abrahám – Gryc a v 70. minutě vychytal Janíčka Menšík. V 74. minutě se dostal do tutovky opět Řehulka, ale i gólman Suchý prokázal, že vybíhat proti
střelcům opravdu umí. V tu chvíli již
bylo jasné, že Držovice na obrat nemají, jejich záložník Procházka se navíc
několikrát uchýlil k tvrdým zákrokům
a mohl být rád, že sudí několikrát přivřel oči a nakonec mu to sečetl jen za
žlutou kartu. Poslední slovo měl hostující Abrahám, který dalekonosnou
střelou ze třiceti metrů, která zapadla
k levé tyči, uzavřel skóre – 1:4.
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Díky tomuto triumfu v přímém sou- vic, má před duem pronásledovatelů
boji o první místo se Horní Štěpánov k dobru dvoubodový náskok.
posunul na první příčku, kde s 32 body
Statistiky z utkání a průběžnou
stráví celou zimní přestávku. A jelikož
tabulku Přeboru OFS Prostějov
ztratil i další konkurent z Vrchoslanajdete na straně 22
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„Bylo to utkání jako přes kopírák podobné tomu předchozímu se Skalkou...
Prostě jsme v útlumu, to je jasné v každém případě. Vývoj zápasu byl pro nás špatný a už jsme to nedokázali zvrátit. Soupeř měl ve svých řadách hráče z Blanenska,
kteří mu dělali hru, byli kompaktnější a naše hráče převyšovali. Vyhráli zaslouženě, byli zkušenější, avšak výše porážky je pro nás krutá. My jsme mužstvo na suchý
terén, takové soubojové duely na těžké, podmáčené ploše nám nevyhovují. Chybí nám více agresivity, kterou prokazoval snad jen Procházka. V posledních zápasech se nedaří Zahradníčkovi, což platilo i tentokrát. Chyběl nám Solano, kterého
jsem využil až na posledních deset minut, a jeho španělský styl hry nám scházel.“
Adolf LANGER > ' %
Z rozhodnutí klubového vedení se k utkáním nevyjadřuje. „Držím bobříka mlčení,“ odmítl i tentokrát žádost Večerníku.

9. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
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Haná Nezamyslice
TJ Tištín

TJ HORNÍ ŠTÌPÁNOV

Opravdu famózní závěr podzimu předvedl tento tým. Přestože patřil k favoritům
soutěže a držel se na předních příčkách, náskok Držovic v čele se zdál být
nedostižný a lídr neporazitelný. Jenže nic netrvá věčně a Držovice se o této pravdě
v závěru sezóny přesvědčily. Naposledy právě doma ve šlágru kola, v němž se potkal první a druhý tým tabulky. Hosté šli cílevědomě za vítězstvím a na poslední
chvíli se vyhoupli do čela soutěže, kde také přezimují. Skvělý finiš!

KOLA
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Branky: 5. Přikryl, 30. Špička. Rozhodčí: Němec – Michlíček, Otáhal.
Žlutá karta: 70. Špička. Diváků: 69.
Nezamyslice: Buriánek – Machálek,
Frgál, Král, Ošťádal – Oulehla, A. Matoušek (81. Flajzar), Špička (76. Majer), Přikryl (74. D. Matoušek) – Musil, Hájek. Vedoucí: Michal Lakomý.
Tištín: Koutský – J. Hanák, P. Hanák,
Slavík (46. Blumenstein), Stančík – O.
Rehák, Mojtek, K. Rehák, Bosák –
Kyselák, Ro. Návrat. Trenér: Radim
Havlíček.
Pohledem trenérů

SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
Přestože Vrchoslavice zažily na závěr podzimu poměrně smolné kolo,
zůstávají ve vedoucí trojici, která má před ostatními pronásledovateli
komfortní náskok devíti bodů. Bývalý účastník krajské soutěže přezimuje
na druhém místě o skóre před Držovicemi, ale mohl na tom být ještě lépe.
Konečně téměř celý zápas v Dobromilicích vedl a vítězství za tři body bylo
opravdu na dosah. Jenže domácí bojovali do posledních minut a to se jim
vyplatilo. O první bod přišly Vrchoslavice dvě minuty před koncem a o ten
druhý v penaltovém rozstřelu. Co získaly, je poučení do jarních bojů.

POØADÍ KANONÝRÙ
1. Libor Němec (TJ Horní Štěpánov)
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2. Karel Gryc (TJ Horní Štěpánov)
David Abrahám (TJ Horní Štěpánov)
Jan Studený (Sokol Vrahovice)
Pavel Foret (Sokol Čechovice B)
6. Tomáš Hradil (Sokol Vrchoslavice 1946)
7. Petr Zahradníček (TJ Sokol Držovice)
Borja Solano Valina (TJ Sokol Držovice)
9. Bernard Bošek (Sokol Vícov)
Miroslav Musil (Haná Nezamyslice)
Jiří Fojt (TJ Horní Štěpánov)
Radek Soldán (Sokol Brodek u Pv)
13. Jan Dvořák (Sokol Vrahovice)
Jakub Špaček (FC Dobromilice)
15. Lukáš Fiferna (TJ Sokol Držovice)
Lukáš Konupka (Sokol Vrchoslavice 1946)
Martin Dostál (Sokol Vrchoslavice 1946)
18. Jakub Kratochvíl (FC Dobromilice)
Svatopluk Bukovec (Sokol Vrahovice)
Jan Typner (Sokol Brodek u Pv)
Petr Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
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Vlastimil Michlíček: „Šlo o derby se
vším všudy, naštěstí s vítězstvím pro
domácí. Na obou stranách chybělo
několik zraněných hráčů. Začali jsme
dobře, dali brzy vedoucí gól, což zásadně nasměrovalo vývoj utkání. Do přestávky jsme přidali ještě jeden, po změně stran byli aktivnější kluci z Tištína,
ale dobře nám fungovala obrana a výsledek se už nezměnil.“
Zdeněk Oulehla: „Hráli jsme zase
v pro nás poměrně nešťastnou sobotu,
navíc jsme měli některé hráče zraněné, takže jsme rádi, že máme utkání za
sebou. Dostali jsme rychlý gól, snažili
jsme se z něj otřepat, ale domácí přidali
druhý. Po přestávce jsme vyrovnali hru,
jenže kromě několika střel z dálky jsme
si nevypracovali brankové příležitosti,
takže Nezamyslice zaslouženě vyhrály.“
FK Skalka 2011
FK Výšovice
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Branky: 53. a 60. Hyžďál. Rozhodčí:
Peřina – Hyžďák, Lužný. Žluté karty:
25. Bartoník – 50. Fildán. Červená
karta: 80. Fildán (V). Diváků: 80.
Skalka: A. Glouzar – Slamenec, Filka,
Petržela, Spisar (50. Donát) – Sedlák
(54. Ovečka), Bartoník, Hýžďál, Khýr
– M. Glouzar, Karásek (83. Přikryl).
Trenér: Roman Pinkava.
Výšovice: M. Škop – Obručník, Krajíček, Kozdas (46. Smička), Křivinka – Baterdene, Fildán, Pelikán, M.
Okleštěk – J. Škop, Olbert (65. Koukal, 88. Dudík). Vedoucí mužstva:
Michal Dudík.
Pohledem trenérů

Roman Pinkava: „Vybojovali jsme
povinné vítězství nad aktuálně jedním

z nejslabších týmů soutěže. Rozhodli
jsme dvěma góly v druhém poločase,
ale naše vítězství mohlo být i výraznější. Výborně nám zachytal brankář.
Je vidět, že se stabilizoval kádr, který
absolvuje tréninky, což má pozitivní
odezvu na našich výsledcích. Se závěrem sezóny jsme spokojeni.“
Michal Dudík: „Soupeř byl jasně lepší a zaslouženě vyhrál. My jsme měli
v prvním poločase možnost kopat pokutový kop a jít do vedení, jenže jsme
jej neproměnili. Po změně stran domácí své šance využili, my jsme měli
určité náznaky, ale bez využití. Uvidíme, jestli se vrátí po zranění Koukal,
jinak bychom museli v zimě přivést
aspoň dva hráče.“
Sokol Čechovice B
Sokol Brodek u Pv
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Branky: 56. a 89. Typner, 90. R. Soldán. Rozhodčí: Krátký – Duda, Klimeš. Žluté karty: 18. Kupka – 18. J.
Matoušek. Diváků: 34.
Čechovice B: Zapletal – Kupka,
Koláček, Šťastný, Jano – Jančík (46.
Kumstát), Hodulák, Foret, Vybíral
(46. Frys) – Klváček (68. Wolker),
Skoumal. Trenér: Evžen Kučera
Brodek u Prostějova: Vystavěl – Zbořil (87. Vlachynský), Selucký, Harazin,
Masař – Zatloukal, P. Matoušek (46.
Müller), P. Soldán, Typner – J. Matoušek, R. Soldán. Trenér: Přemysl Slouka.
Pohledem trenérů

Marek Začal: „Výsledek vypadá strašně, ale neodpovídá průběhu utkání,
navíc poslední dvě branky jsme inkasovali až v samém závěru. Byli jsme
aktivnější, více na balónu, kombinovali
jsme, jenže jsme skončili u finální fáze,
a pokud jsme vstřelili branku, byl odmáván ofsajd. Je na nás už nějaká deka
nebo máme smůlu, ale tentokrát se sešla
dobrá sestava, která by měla být v okresní soutěži konkurenceschopná.“
Přemysl Slouka: „V prvním poločase jsme domácí přehrávali, po změně
stran měli domácí v sestavě hráče
z ‚áčka‘, přesto jsme se ujali vedení. Hráli jsme to, co jsme si řekli v šatně. Zápas
byl až do samého závěru otevřený, pak
jsme dali ze dvou brejků dvě branky
a definitivně rozhodli o výsledku. Na
závěr sezóny jsme vybojovali důležité
vítězství. Podržel nás brankář Vystavěl,
pochvalu zaslouží i Jaromír Matoušek.“

FC Dobromilice
Sokol Vrchoslavice
=@%
1946
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jsme přidali další dvě branky. Otočili jsme průběh utkání, ale soupeř
snížil, nám se podařilo dát gól do
šatny. Utkání se hrálo nahoru, dolů,
divákům se muselo líbit. V druhém
poločase jsme drželi náskok a v závěru byli lepším týmem. Děkuji
všem hráčům za poctivý přístup
k utkání.“
Karel Vlach:
S trenérem se Večerníku bohužel
nepodařilo telefonicky spojit.

Branky: 88. Richter – 12. Hradil. Rozhodčí: Krátký – Majer, Lasovský. Žluté
karty: 84. Ryška – 33. Coufalík, 63. R.
Jurčík. Diváků: 85.
Dobromilice: Klusal – Bako, Rochla
(72. Slavíček), Ryška, Kubíček (90.
Šoc) – Richter, Václavík, Fialka, Špaček, Blumenstein – Kratochvíl. Trenér: Michal Rochla.
Vrchoslavice: M. Jurčík (90. Klesnil) Sokol Vícov
%"
– Trávníček, Holub, M. Hradil (72. Sokol Vrahovice
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Ruber), Coufalík – Dostál, Fialka, Horák, Kankovský – R. Jurčík, T. Hradil. Branky: 77. Vávra, 87. Bošek. Rozhodčí: Pitner – Dömisch, Duda. Žluté
Trenér: Miroslav Panáček.
karty: 10. Studený, 39. Baránek – 28.
Pohledem trenérů
Michal Rochla: „Dosáhli jsme ubojova- Vitásek, 50. Prucek, 53. Doležel. Černého vítězství na penalty, kdy nás hodně vená karta: 67. Kučera (Vrah.). Divápodržel brankář Klusal, kterého jsme do- ků: 92.
stali do brány po několika letech vzhle- Vícov: Brabec - Světlík, Humpolíček,
dem ke zranění našich brankářů. Remíza Baránek, Studený – Ježek, Vávra, Tev základní době byla spravedlivá, ceníme sařík, Rozsíval (85. Bartlík) – Bošek
si bodů s takovým soupeřem, jako Vr- (87. Zapletal), Pliska (77. Trnečka).
choslavice jsou. Porážku z minulého Trenér: Miroslav Krutovský.
týdne jsme hodili za hlavu a prokázali víc Vrahovice: Krč – Doležel, Pořízka,
chuti po vítězství, když jsme srovnali až Olejník, Michalec – Varga (65. Petík),
Prucek, Kučera, Vitásek – Dvořák,
v samém závěru utkání.“
Studený. Trenér: Vladimír Krč.
Miroslav Panáček:
Pohledem trenérů
S trenérem se Večerníku bohužel
Miroslav Krutovský: „Vrahovice
nepodařilo telefonicky spojit.
jsou kvalitním týmem, takže byly
Jiskra Brodek u Konice %
po většinu zápasu nebezpečnější.
Spíše se nakopávaly míče dopředu,
%
Sokol Určice B
jejich hrotoví hráči je dokázali víc
Branky: 24. a 45. Kolář, 23. Müller, 25. podržet na svých kopačkách. Po
Z. Koudelka, 53. Sekanina – 11. Šnaj- změně stran čím dál víc záleželo na
dr, 32. Vodák. Rozhodčí: Vachutka tom, kdo dá první branku. V době
– Zatloukal, Protivánek. Žlutá karta: vrahovického tlaku šel soupeř do
43. Berčák (U). Diváků: 80.
deseti, což za daného obrazu hry
Brodek u Konice: Kováč – Svoboda, zápas příliš neovlivnilo. Nakonec
Blatner, H. Burget, P. Grepl (80. Vičar) jsme dokázali dát první branku,
– Z. Koudelka, P. Koudelka, Sekanina soupeř otevřel hru a v závěru jsme
(85. Procházka), Müller (47. M. Gre- vítězství pojistili. Hodně nás dnes
pl) – J. Koudelka (68. Možný), Kolář. podržel brankář Brabec.“
Trenér: Patrik Müller
Martin Procházka: „V utkání jsme
Určice B: Pokorný – Grulich, Naklá- měli převahu, soupeřovi dobře zachydal, Hudský, Kadlec – Antoníček (55. tal brankář Brabec. V době našeho
Pospíšil), Vodák (65. Čajan), Han- tlaku nás totálním zkratem a vlastní
zelka, Berčák (55. Ježek) – Kouřil, nedisciplinovaností oslabil Kučera,
Šnajdr. Trenér: Karel Vlach
bohužel nikoli poprvé. Změnilo to
náš systém hry, soupeř dal z povedePohledem trenérů
Patrik Müller: „V prvním poločase ného útoku vedoucí branku, i když
bylo utkání vyrovnané, soupeř se i pak jsme měli šance na vyrovnání.
dostal po naší chybě do vedení. Na- Děkuji všem hráčům za bojovný výštěstí se nám podařilo ze standardní kon ve Vícově a za odehraný podzim.“
(tok)
situace vyrovnat a v rychlém sledu
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HRÁČ

VEČERNÍKU PADESÁTIPROCENTNÍ ÚSPĚŠNOST JE

DOBRÝ VKLAD PRO
DALŠÍ FÁZI SEZÓNY

T. J. DUNANS

Dosud nejlepší výkon v Kooperativa NBL předvedl americký basketbalista v Kolíně. Na palubovce středečního soupeře BK Olomoucko
chyběl pouze osmdesát osm sekund a svou
porci minut patřičně využil. Čtyřiadvaceti
body zatížil konto soupeře a kolínské hráče trápil i v dalších statistikách. K šesti
doskokům přidal stejný počet asistencí
a pět získaných faulů. Navíc během utkání ztratil jediný míč.

XAVIER
SMITH

PROSTĚJOV Vyrovnanou bilancí čtyř výher a stejného počtu
porážek vstoupili do nové sezóny basketbaloví reprezentanti
Olomouckého kraje. Mírně záporné skóre je zanedbatelné,
Foto: www.bkolomoucko.cz
protože deset bodů v tomto případě nehraje velkou roli.
Důležitější je aktuální šestá příčka v tabulce Kooperativa NBL. v Kolíně, kde jsme domácí zaváhání Do konce první poloviny základTa je také základní výkonnostní metou celku.
trošku napravili,“ hodnotí průběh prv- ní části budou basketbalisté Olo-
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Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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RYCHLÝ

Sychrova
parádní premiéra
Prostějov (lv) - Poprvé v průběhu sezóny naskočil do utkání
Kooperativa NBL pivot Lukáš
Sychra a hned to bylo proti nejtěžšímu možnému soupeři. Absenci
několika hráčů základní rotace
devatenáctiletý basketbalista využil maximálně. Proti Nymburku
podal nebojácný výkon a rval se
s mnohem zkušenějšími hráči soupeře. Přitom bránil čistě a dostal
za jedenáct minut jedinou osobní
chybu. Hned pět míčů získal na
doskoku a dočkal se i prvních dvou
bodů v elitní soutěži. „Už v přípravě hrál dobře, zasloužil si šanci,“
mnul si ruce spokojený kouč BK
Olomoucko Predrag Benáček.

+ 
 
Prostějov (lv) - Rostoucí formu se
pokusí potvrdit basketbalisté Olomoucka také v rámci 9. kola Kooperativa NBL. Čeká je náročná cesta
do Ústí nad Labem, kde vyzvou 11.
listopadu od 18:00 hodin domácí
Slunetu. Severočechům sice v tabulce patří až desátá příčka, to ovšem
podle trenéra Predraga Benáčka nic
neznamená. „Získali jsme o jediné
vítězství více než Ústí. Tabulka je
vyrovnaná, rozdíly jsou minimální.
Čeká nás další těžká bitva. Uvidíme,
v jaké sestavě nastoupíme. Věřím, že
se nám marodka vyprázdní,“ doufá
Benáček. Sluneta se opírá o výkony
Houšky a Pecky pod košem a také
o zahraniční hráče. „Hned pět hráčů má střelecké průměry přes deset
bodů. Abychom všechny zastavili,
musíme odehrát komplexní týmový výkon,“ uvědomuje si Benáček.

[[ více informací
[[ AGH \N]A DBHA

www.vecernikpv.cz

Pondělí 5. listopadu 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


basketbal

„Umístnění je slušné, ale je třeba si uvědomit, jak je tabulka vyrovnaná. Jedenáctý Kolín na nás ztrácí jediný zápas.
Po každém kole dochází ke změnám
pořadí. Je to hodně našlapané,“ uvě-

6

domuje si sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.
Hanácký výběr může mrzet domácí
ztráta s Brnem, které ovšem mělo
na samém začátku sezóny kvalitní
formu a dokázalo porazit i nebezpečný Děčín. „Tato porážka nás pochopitelně pořád mrzí, s pěti výhrami
by se nám dýchalo lépe. Ale už je to
za námi. Důležitý byl pro nás úspěch

ních osmi kol Pekárek, podle něhož
bude mít každá výhra na půdě soupeře
velkou cenu. „Kvalita týmů se stále vyrovnává a o výsledcích rozhodují drobnosti. Třeba právě výhoda domácí palubovky, kde se každý soupeř cítí lépe.
Je třeba využít každou šanci na úspěch
a pochopitelně to chce také pravidelně
vyhrávat doma. To je základ úspěchu,“
tvrdí Pekárek.

moucka hostovat v Ústí nad Labem,
přivítají Královské Sokoly z Hradce
králové a zavítají do haly svitavských Turů. „Chceme první polovinu
zakončit s příznivým poměrem výher
a porážek. Potřebujeme minimálně
jednou vyhrát venku a uhájit domácí
hřiště. Není to snadný cíl, ale je v silách
našeho týmu,“ věří sportovní manažer
BK Olomoucko.

DAVID
MACHAČ

7+   "         
BC KOL
BK OL

90:96

KOLÍN Na vítězství nad Opavou
navázali basketbalisté BK Olomoucko v Kolíně, kde hostovali
v rámci 7. kola Kooperativa NBL.
Tým z Polabí dlouho vedl a několikrát měl dvouciferný náskok, závěrečnému náporu hostů ovšem neodolal. Olomoucko vyhrálo 96:90
a získalo premiérový úspěch na
půdě soupeře.
Na samém začátku dali střelci obou
týmů po dvou trojkách, od 4. minuty
začaly padat body také z vymezeného
území. Po pěti minutách hosté vedli
o čtyři body 12:8, v tu chvíli však povo-

lili v obraně a výsledkem byla kolínská
šňůra deseti bodů - 12:18. Po oddechovém čase a prostřídání sestavy Olomoucko snížilo na rozdíl čtyř bodů, po
několika zbytečných ztrátách to přesto
bylo po deseti minutách 26:17 pro
Kolín.
Medvědi měli navrch i ve druhé čtvrtině. Do poločasu proměnili šest trojek
a byli stoprocentně úspěšní při trestných hodech, z nichž zaznamenali deset
bodů. I díky tomu natáhli své vedení
až na jedenáct bodů. Hanáci dokázali
několikrát stáhnout až na rozdíl jedné
trojky, koncovku čtvrtiny ovšem opět
nezvládli podle svých představ a v poločase ztráceli sedm bodů – 41:48.
První body po přestávce dal Norwa
a ve 23. minutě už Douglas trojkou
snížil na rozdíl pouhých dvou bodů.

Domácí sice opět odskočili až na
58:50, trojky Pelka a Palyzy ve 27.
minutě přesto přinesly vyrovnání na
58:58. V tu chvíli se opět připomenuli
hráči Kolína sedmi body v řadě a s následnou podporou rozehrávače Číže
vstupovali do poslední části duelu
s náskokem osmi bodů - 70:62.
O dvě minuty později Olomoucko dokonce opět prohrávalo dvouciferným
rozdílem, závěr ovšem zvládlo parádně.
V poslední periodě dalo málo vídaných čtyřiatřicet bodů, čtrnáct z nich
dal během několika minut Palyza. Klíčovou trojku, která necelé dvě minuty
před koncem přinesla hostům klíčový
náskok sedmi bodů, obstaral Pelko.
(lv)
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
najdete na straně 22

 NA TISKOVCE...
+>D S>$U+# #5

„Dle mého názoru nezvítězil lepší tým, ale tým šťastnější. O naše vítězství
nás připravila zejména špatná obrana v druhém poločase na Palyzu a Dunanse. A také mnoho individuálních, nepochopitelných chyb. Velký problém nám dělal jednoduchý pick-and-roll soupeře a také jsme dostali 24
bodů z druhé šance. To je opravdu docela vysoké číslo.

+&Q>"S>#(#%2,#

„Smekám před celým týmem, protože v Kolíně se nehraje nikdy dobře.
Každý tým zde má problémy a to se ukázalo i v našem případě především
v prvním poločase. Potýkali jsme se celý týden se zraněními a nemocemi. Zvláště Dunans, který byl po výronu kotníku, a Douglas. Ten hrál
pod prášky proti chřipce. Všichni se ale obětovali za tým a toho si vážím.
Úspěch má pro nás velkou cenu.

Olomoucko přes půl zápasu trápilo mistra
BK OL
B NYM

77:89

PROSTĚJOV Bez zraněné trojice
T. J. Dunans, Javonte Douglas a Jiří
Dedek nastoupili basketbalisté BK
Olomoucko do ligového utkání
proti Nymburku. Domácí přes citelné oslabení předvedli v sobotním
podvečeru na palubovce Městské
haly Sportcentra-DDM výborný
výkon a s megafavoritem soutěže
prohráli v 8. Dějství nejvyšší tuzemské soutěže až po boji 77:89.

Ladislav Valný
První čtyři domácí střely v úvodu zápasu nenašly svůj cíl a toho soupeř

patřičně využil. Už po dvou minutách
měl náskok osmi bodů a domácí lavička si vybrala oddechový čas. První
body zaznamenal po střele z dálky až
po čtyřech minutách Váňa a upravil na
3:10. Po následné šňůře sedmi bodů
už domácí v polovině 12. minuty ztráceli patnáct bodů (15:30), od té chvíle
se však mistrovi začali nenápadně přibližovat. V průběhu 17. minuty snížili
na šest bodů a koncovku poločasu
naprosto ovládli. Po faulu při střelbě
z dálky Palyza proměnil všechny tři
šestky a snížil na rozdíl bodu a vzápětí trojkou otočil skóre. Vedení Olomoucko do poločasu udrželo a palubovku opouštělo za stavu 43:40.
Vstup do třetí čtvrtiny obstaral střelou
za dva body Váňa, pak už se ale začala
nymburská mašina rozjíždět. Ještě ve

13. minutě Palyza upravil na 47:46,
bylo to ale naposledy, kdy domácí sestava vedla. Tři minuty před koncem
periody hosté získali dvouciferný
náskok, který ještě dokázali navýšit.
Před poslední částí střetnutí tak tým
BK Olomoucko prohrával 56:72.
Mistr se především v obraně výrazně
zlepšil a po několika ziscích vedl dokonce o jednadvacet bodů. Domácí
se ani za tohoto stavu nevzdali. Palyza šesti body v řadě upravil na 70:83,
Váňa pak snížil na rozdíl deseti bodů
a po trestných hodech Močnika už
šampion vedl pouze 83:75. Koncovku
si ale dokázal několikanásobný šampion pohlídat.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku Kooperativa
NBL najdete na straně 22

 NA TISKOVCE...
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„Odehráli jsme kvalitních pětatřicet minut. Nevyšel nám pouze vstup
do zápasu, kdy si hráči zřejmě mysleli, že při velkém oslabení nemůžeme
soupeři odolat. Rychle ale chytili rytmus. Mám radost z výkonu našich
mladých hráčů, kteří ukázali, že můžou hrát s každým. Měli to opravu
těžké, protože Nymburk má na každé pozici dva špičkové hráče a nemá
slabiny. Potěšil i návrat Močnika. Měl dvanáct asistencí, to od něj očekáváme.“

+ !S6>,+*8 (8%,

„Každý tým trenéra Predraga Benáčka je útočně laděný, tento výběr
není výjimkou. Věděli jsme tedy, do čeho jdeme. Domácí přesto hráli
dobře v útoku a to nám dělalo problémy. Po přestávce jsme si s nimi dokázali poradit a máme další výhru. Cíl, se kterým jsme do zápasu šli, se
podařilo splnit. Nebylo to optimální, ale v současné době se přece jen
více soustředíme na pohárové zápasy v Lize mistrů.“

„Můžeme hrát s každým,“ těší střelce Váňu
PROSTĚJOV Pořádně nabité dny prožíval František Váňa. V předehrávce 7. kola první ligy odehrál proti pardubické Synthesii téměř šestadvacet minut a po
necelých čtyřiadvaceti hodinách nastoupil jako hráč BK Olomoucko do utkání
s Nymburkem. Ve šlágru nakonec měl na kontě necelých třicet minut a s dvaceti body byl druhým nejlepším střelcem svého týmu. „Je to docela náročné. Sice
jsem podobným způsobem hrál v mládežnických kategoriích, ale tohle je jiný
level,“ přiznával v sobotním večeru jistou únavu Váňa.
„Chtěli jsme hrát bez obav, soustředit se výEXKLUZIVNÍ rozhovor
hradně na vlastní výkon. Až na prvních pět
pro Večerník minut se nám to docela dařilo. Ověřili jsme

Ladislav VALNÝ
si, že můžeme odehrát dobrý zápas opravdu
[[ S Nymburkem jste odehráli kvalitní s každým soupeřem.“
partii. Hrála roli i skutečnost, že tým ne- [[ První poločas jste dokonce vyměl v duelu s mistrem co ztratit?
hráli, po pauze vám ale Nymburk

rychle odskočil. V čem byl problém?
„Do třetí čtvrtiny jsme vstoupili možná s trošku menší energií. Takový tým jako Nymburk
toho umí využít. Ale i když jsme nabrali větší
ztrátu, nepřestali jsme bojovat. Tomu odpovídá konečný výsledek.“
[[ Přitlačil Nymburk po pauze v obraně?
„Bylo to cítit. Jejich agresivita byla větší než v první půli. Některé situace jsme přesto mohli zvládnout lépe. I tak to nebylo z naší strany špatné.“
[[ Ve dvou dnech jste odehrál téměř 55
minut. Co na to říká tělo?
„Cítí to. (úsměv) Na nějaké tancování to po
takové zátěži nevypadá. Spíš na celý den odpočinku v posteli.“

Foto: www.bkolomoucko.cz
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sport

KOSTELEC ZLOMIL V DERBY OLOMOUC
Domácí prokletí přetavili až super závěrečným finišem
EXKLUZIVNÍ
SO KOS 25
reportáž
HC OLO 24
pro Večerník

KOSTELEC NA HANÉ Už bylo načase! Házenkáři TJ Sokol
Kostelec na Hané HK po dvou
předchozích prohrách doma
shodně 30:31 na třetí pokus Marek
ve vlastní hale konečně zvítězili. Během utkání 6. kola 2. ligy SONNEVEND
mužů ČR 2018/2019 proti Handball clubu Olomouc to však byl
doslova porod, navíc komplikovaný. A zdárné narození dítěte
jménem „Premiérový triumf sezóny na svém hřišti“ posvětil až
neuvěřitelný obrat v úplném závěru na konečných 25:24 po poločasovém výsledku 12:14.

BYLI JSME
U TOHO
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dokonce odskočili na 6:4. Vzápětí ale
nastalo obvyklé tápání. Zatímco obra- vystřihl brankář Grulich, netradičně se
na tentokrát fungovala docela dobře trápil útok.
a řadu úspěšných zákroků za ní navíc Často uspěchaná palba, tím pádem
mnoho neproměněných střeleckých
pokusů, k tomu hromada lacině ztraceV
ných míčů při přechodu dopředu, vinou
nepřesných přihrávek nebo ve snaze
Milan VARHALÍK - TJ Sokol Kostelec na Hané HK
o poněkud krkolomné kombinace. To
„Ze začátku jsme vedli, ale od stavu 6:4 pustili soupeře víc do hry. Neproměnili vše byly důvody, proč hosté náhle otočili
jsme dnes hrozně moc vyložených šancí a v útoku ztratili spoustu balónů technick- na 6:7 a zanedlouho utekli čtyřgólovou
ými chybami, většinou individuálními. Což dnes byly dva hlavní problémy, nikošňůrou do vyššího náskoku (8:8 – 8:12).
liv obrana. Tu jsme oproti minulým zápasům zlepšili, avšak těmi zmíněnými nePo pravdě k tomu ani nepotřebovali bůhdostatky hostům umožňovali skoro celé utkání vést. Zase jsme neustále dotahovali
ztrátu, a když už jsme konečně mohli skóre otočit, přišla další zaváhání. Někdy nám víjak kvalitní výkon, pouze jim stačilo
vyloženě padaly míče z rukou, uspěchávali jsme střely, zahazovali trháky či zakončení nechybovat tolik jako domácí.
z brankoviště. Za stavu 21:24 necelých pět minut před koncem to vypadalo na další Ti se po přestávce přece jen zlepšili
těsnou porážku doma, ale tuhle hrozbu jsme naštěstí výborným závěrem odvrátili. a hned třikrát dokázali skóre vyrovnat
Největší pochvalu zaslouží oba gólmani Kuba Grulich i Pavel Navrátil, přičemž (na 15:15, 16:16 i 18:18). Za posledně
druhý jmenovaný v koncovce zavřel bránu a sérií skvělých zákroků nám umožnil ten uvedeného stavu byl ve vzduchu přímo
obrat výsledku. Celý tým pak oceňuji za nezdolnou bojovnost až do úplného konce. hmatatelně cítit reálně uskutečnitelný
Kluci nepřestali makat, i když se jim nedařilo, za což jsme byli odměněni vítězstvím obrat zápasu, neboť plejeři HK se mohli
a dvěma body. Doma do třetice všeho dobrého, zaplaťpánbůh za to.“
opřít o dostatečně pevnou defenzivu

Souboj dvou čtyřbodových celků
skupiny Jižní Morava přitom domácí
začali obstojně. Stále těsně vedli, po
dvou gólech za sebou v 10. minutě

a opakovaně měli vyložené šance. Bohužel s nimi dál nakládali trestuhodně,
čehož trpělivý protivník využil k novému
trháku na 18:21, posléze až na 19:23.
Ještě necelých pět minut před koncem
ukazovala světelná tabule 21:24 a zdálo
se být definitivně rozhodnuto. Leč Sokol
třetí smutek tohoto ročníku před svými
fanoušky odmítl doslova heroickým
závěrem. Jeho hlavním strůjcem se jednoznačně stal brankář Navrátil, který jednoduše zavřel vrata a fantasticky vychytal
šest posledních ran Olomouckých. Těm

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

viditelně docházely síly, hrubky najednou
kupili oni a Kostelečtí z protiútoků čtyřmi trefami v řadě otočili na 25:24. V čase
59.45 však bombu Smékala odrazilo břevno, soupeř podnikl bleskový kontr. A pouhých pět sekund před vypršením duelu
střílel hostující hráč z brankoviště. Hrdina
mezi domácími tyčemi přezdívaný „Kůň“
ovšem i tuhle závěrečnou tutovku zneškodnil, čímž odstartoval úlevné oslavy
těžce vydřeného vítězství!
Statistiky z utkání a výsledkový servis
2. ligy mužů najdete na straně 23

Pavel Navrátil: „Je to krásný pocit!“
KOSTELEC NA HANÉ Nebýt jeho výtečných zákroků
v posledních pěti minutách, kostelečtí házenkáři by teď
smutnili nad další domácí prohrou. Leč gólman TJ Sokol HK Pavel Navrátil během koncovky dramatického
derby s Olomoucí nepustil za svá záda ani jednu z šesti
střel včetně závěrečné pět sekund před koncem, čímž
umožnil svému mužstvu vítězný zvrat z 21:24 na 25:24.
Co pak dobrosrdečný strážce svatyně přezdívaný „Koník“ pověděl Večerníku jakožto zápasový hrdina?

Marek SONNEVEND

yy Věřil jste po tom herním trápení a při tříbrankové
ztrátě v 56. minutě ještě stále, že vyhrajete?
„Já jsem věřil určitě. Pokaždé chci hrozně moc vyhrát, a proto jsem doufal, že i z takhle nepříznivého vývoje to utkání
nakonec zlomíme v náš prospěch.“
yy Proč jste opět skoro celé střetnutí ztráceli?
„Bylo to hodně o neproměněných šancích a spoustě ztracených balónů v útoku. Směrem dopředu jsme se tentokrát dost
trápili, asi hlavně proto se nám dlouho nedařilo otočit skóre.“

yy Obrat přišel až v úplném závěru. Čím se vám povedlo tolik výborných zákroků za sebou?
„V házené platí, že gólman by na tom měl být v posledních
minutách fyzicky líp než hráči v poli, protože neběhá tolik
jako oni. Proto by měl být schopný svůj tým na konci podržet. Což se dnes potvrdilo, mně se právě tohle podařilo.“
yy Jaký je to pocit takhle doslova vychytat těsný triumf?
„Samozřejmě dobrý. Mám velkou radost, že jsem v závěru
zavřel bránu a pomohl mančaftu vybojovat vítězství. Je pro
nás první doma v letošní sezóně, tím větší má důležitost.
(Okolo procházející spoluhráč David Palička řve do diktafonu: Kůň je nejlepší!) Po pravdě jsem měl těch pět minut
před koncem obavy, abychom i do třetice na vlastním hřišti neprohráli těsně o gól. Naštěstí ne, ze dvou bodů máme
ohromnou radost.“
yy Může vám taková výhra pomoct do dalšího průběhu
druholigové soutěže?
„Rozhodně jo. Měla by nás nakopnout hlavně k tomu, abychom si doma zase víc věřili a nenechali už soupeře odsud
vozit žádné body. Ve své hale musíme vítězit my!“
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„Takhle urvaný a povedený zápas jsme už potřebovali jako sůl!“
PROSTĚJOV Již od začátku sezóny hraje třiadvacetiletý
útočník Jestřábů Radek Prokeš ve výborné formě. Když
pomineme největší ofenzivní hvězdy mužstva, řadí se
k nejproduktivnějším plejerům LHK, neboť ve dvaceti
střetnutích nasbíral čtrnáct kanadských bodů (6 + 8). Ten zatím
poslední měl podobu nádherné asistence Tomáši Divíškovi na
vítěznou trefu sobotní bitvy s Českými Budějovicemi (5:3).

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Cítíte tu euforii?
„Takhle urvaný a povedený zápas jsme
potřebovali jako sůl! Už minule v Přerově nám chyběl kousek, tam jsme bohužel nedorazili koncovku. Tentokrát
byl ten závěr dost podobný poté, co

jsme v oslabení pět minut před koncem
dostali gól na 4:3 a asi začali mít trochu
strach, že soupeř vyrovná. Ale tentokrát
jsme poslední minuty zvládli, což je
super. Tři body jsme už fakt moc potřebovali.“
yy Po předchozím špatném týdnu
jste byli dole, porážky doprovázela
i početná marodka. Jak se podařilo
z útlumu vyhrabat?
„Nezbylo nám nic jiného než tvrdě pracovat na trénincích, trochu jsme něco
pozměnili. A zkušení kluci z týmu vytvořili v kabině skvělou atmosféru, například

´Divoc´ (Tomáš Divíšek – pozn.red.)
nám udělal super snídani. Snažili jsme
se nemyslet na porážky, místo toho brát
všechno pozitivně. A právě od takových
maličkostí všechno začíná. Před Budějicemi jsme si nepřipouštěli, že bychom to
neměli zvládnout.“
yy Přesto, nebylo složité skousnout
pouhý bodík získaný z takřka vyhraného derby u Zubrů?
„První třetina tam z naší strany nebyla
dobrá, ale potom jsme zbytek utkání
perfektně odmakali a hlavně tento pocit
se snažili uchovat. Do zápasu jsme se
v Přerově vrátili velkou bojovností i důrazem, takhle musíme hrát pokaždé.“
yy V čem jste předčili Motor?
„To je těžké takhle říct... Ale myslím, že
jsme chtěli opravdu hrozně moc a na
ledě to bylo vidět. Vycházely nám přesilovky, zvládali jsme defenzivu, celkově
nám ten těžký souboj sedl.“

yy Dali jste do toho v posledním duelu před reprezentační pauzou absolutně všechno?
„Přesně tak. Věděli jsme, že před sebou
máme deset dní bez zápasu, a jít do tak
dlouhé přestávky se sérií porážek na
kontě by bylo hodně nepříjemné. Jak
kvůli pohledu na tabulku, tak psychicky.
Blbou náladu jsme proto nechtěli ani za
nic připustit, což se povedlo.“
yy Jak vás při brance na 4:2 napadlo v té rychlosti ještě přihrávat
před prázdnou klec Tomáši Divíškovi, když jste sám už byl před Strmeněm?
„Popravdě mě nenapadlo nic jiného
než to dát právě ´Divochovi´, který
byl úplně volný. Já jsem byl dost v úhlu,
takže by zakončení asi nemělo moc
smysl, a ´Divocha´ jsem celou dobu
viděl. Sice na něm visely dvě hokejky,
ale on to do brány stejně zametl.“

yy Prožíváte osobně životní sezónu?
„Nevím, jestli se dá takhle nazvat. Spíš je
teď moje jméno víc vidět, protože mám
větší počet kanadských bodů než v minulých letech, ale jinak hraju pořád stejně. Hlavně se snažím pracovat pro tým.
Určitě mi však pomáhá, že dostávám
mnohem víc prostoru na ledě.“
yy Sice jste zdolali Jihočechy, ale pořád figurujete jen uprostřed tabulky
na hraně postupové osmičky do
play-off. Co dál?
„Určitě zatím nejsme v pořadí tam,
kde bychom se chtěli pohybovat. Ale
základní část je dlouhá a tabulka zatím
strašně vyrovnaná, po každém kole
můžete jít o tři místa nahoru nebo
dolů. Proto by bylo ideální udělat ně !"  &  
jakou vítěznou sérii, což by nám pomohlo. Takhle však myslet nesmíme, v repre pauze si nejdřív pořádně odpospíš je potřeba jít zápas od zápasu a na čineme, pak intenzivně potrénujeme
každý se maximálně připravit. Teď a pojedeme zase nanovo.“
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PROSTĚJOV Obhajoba extraligového zlata se konat nebude, prostějovští boxeři se do nového ročníku
nejvyšší tuzemské soutěže totiž nepřihlásili. Proč a co bude s týmem
BC DTJ zjišťoval Večerník u muže
nejpovolanějšího.
„S klukama jsme se všichni shodli na
tom, že absolvovat extraligu za současných podmínek i okolností nemá
smysl. Hlavní důvody jsou přitom jasné. Soutěž má extrémně málo účastníků, z nichž navíc někteří dávají horkotěžko dohromady své kádry a tím
pádem pak většina zápasů probíhá
s řadou výsledků bez boje v jednotlivých vahách, některé celé duely se
dokonce kontumují,“ řekl Večerníku
šéf a hlavní trenér DTJ Petr Novotný.

„Pak se často stane, že vy do toho dáte
maximum úsilí, postavíte na každé
kolo kvalitní mančaft a následně si
chlapi vůbec nezaboxují, nebo jen
někteří. A celková úroveň není bůhvíjaká. V takové realitě je to opravdu
škoda energie i peněz, protože každé utkání samozřejmě stojí nějaké
finanční prostředky, se kterými nechceme zbytečně plýtvat,“ objasnil
Novotný.
Zatímco v mužské extralize nyní
zůstaly pouze tři týmy (!), hanácký
oddíl se maximálně zaměřuje na oblastní soutěž a další zajímavé projekty.
„Sice jsme se dobrovolně vzdali boje
o další mistrovský titul, který bychom
pravděpodobně mohli získat, ale ve
skutečnosti nás to nijak zvlášť nemrzí. Být součástí takové soutěže plné
problémů a bez odpovídající konku-

rence fakt nemá význam,“ zopakoval
někdejší špičkový rohovník zklamaný
současnými poměry v českém boxu.
„Nám nezbývá nic jiného, než se snažit tenhle tradiční bojový sport dělat
sami za sebe co nejlépe. To znamená
bojovat v dobře organizované oblastní soutěži, občas uspořádat některé
z jejích kol. A k tomu se účastnit
turnajů jak v ČR, tak v cizině i připravovat různé jednorázové akce či
projekty. Jako v květnu mistrovství
republiky školní mládeže, nebo v září
Hanácký hodový box s mezistátním
utkáním našich boxerek proti Italkám, či nedávno v říjnu celostátní turnaj pro policisty. Obecně platí, že nejvíc ze všeho se hodláme zaměřovat
na kvalitní péči o naše mladé naděje,
výchovu vlastních talentů,“ zdůraznil
Petr Novotný.

PROSTĚJOV Divácky atraktivní
partií byl nedělní zápas 6. dějství
2. ligy mužů, v němž házenkáři TJ
Sokol II Prostějov vyhráli na domácí půdě proti nepříjemnému
soupeři z Bohunic. Za prostějovský
tým nastoupilo opět rodinné trio
Flajsarů, které posouvá útok domácích o pěkný kus dopředu, a po
minulé prohře se tentokrát dočkal
vítězství.

Jakub ČERMÁK
Sokol II. byl od začátku zápasu aktivnější a už po pár minutách si vytvořil
pohodlný náskok. Nízký počet obdržených branek se ale hlavně mohl
přičíst výborně chytajícímu brankáři
Sladovníkovi, který vytahoval jeden
pohotový zákrok za druhým. Domácím se dobře dařilo bránit a narušovat

rozehrávku hostů, z čehož pak vznikaly nebezpečné protiútoky a do kabin
šel Prostějov s pohodlným náskokem
sedmi bodů.
I druhý poločas se nesl v podobném
duchu a domácí si udržovali bodový
odstup od soupeře, který měl velké problémy překonat domácího
gólmana. Ten se zaskvěl hlavně při
sedmičce Tejkala, když nejprve vychytal první pokus a následně i dorážku, za což si vysloužil bouřlivé
ovace. V útočné fázi hrál Prostějov
rozvážně, s rozmyslem a dařilo se mu
soupeře neustále rozběhávat, čímž si
dobře tvořil skuliny pro střely. Speciálně Jakub Flajsar, který dirigoval
spoluhráče, se přičinil úctyhodnými
devíti body. S ubývajícím čase vrhly
Bohunice vše do útoku a podařilo
se jim dostat se na odstup čtyř bodů,
nicméně domácí si výsledek už zkušeně pohlídali a po minulé prohře
s Brnem naplno bodovali.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 2. Ligy, sk. JM najdete na
straně 23

HLASY TRENÉRÙ:

Tomáš ČERNÍČEK
– Sokol II Prostějov:
„Velmi silný soupeř. I když jsme byli poprvé v sezóně od začátku ve vedení, tak
jsem měl trochu strach, abychom ten
náskok po poločase neztratili, což se naštěstí nestalo. Musím kluky pochválit,
protože odehráli dobrý zápas, makali
naplno a předvedli hlavně kolektivní
výkon. Splnili všechny pokyny, které
jsme si před zápasem řekli. Myslím, že
herně vyčnívali hlavně mladí kluci, že to
mají v ruce. Je to první prohra Bohunic,
o to víc si té výhry cením.“
Jan BAVLNKA
– Tatran Bohunice:
„Měli jsme strašně vlažný start. Když
jsme se konečně chytli, tak ale bylo
pozdě. Soupeř si vytvořil pohodlný
náskok, který se hodně špatně doháněl. Druhý poločas už byl lepší, i když
se tam našly technické chyby a naši
hráči se nedokázali moc dobře vypořádat s dobře chytajícím brankářem.
Myslím, že celkově výsledek odpovídá zápasu.“
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