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Výhra a oběd. Senioři si z předváděcí akce
v prostějovském H-clubu odnášeli laciné hodinky
a pytlík s kuřecím stehnem. „Kvalita“ vysavačů
nabízených za třicet tisíc korun byla obdobná
jako u hodinek za dva tisíce. Foto: Martin Zaoral
Prostějov/mls

Na jedné straně skrývání a kamufláž, na té druhé pořád stejné lži, podvody i nesmyslné báchorky.
Takové jsou strategie drtivé většiny „šmejdů“ z předváděcích akcí. Ti se sice v poslední době stáhli po
mediální masáži do ústraní, zdrojů astronomických zisků se však vzdát nedokáží. Nestydí se přitom
ani oslovovat davy lidí před supermarkety s tím, že dělají anketu na téma: „kde nejraději nakupují potraviny?“. Následně je osloví telefonicky a namluví jim, že vyhráli hodinky za dva tisíce korun
ý týden
ý
j
y se
a k tomu dostanou oběd zdarma. Desítky seniorů tak celý
zp
prostějovského
H-clubu odcházely
šunty za pár kaček, kuřetem v papírovém sáčku
více se dočtete na straně 13
a někteří také se „zgarbem“ za třicet tisíc korun...

Pondělí

23. září 2013
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Na „Kollárce“
měli SVRAB

Nebezpečí již
nehrozí. Osmiletého Viet-namce
z Kollárovy školy
postihl svrab. Nepříjemnou infekci
ale po týdnu vyléčil.
Foto: koláž Večerníku
Prostějov/mik - Nepříjemnou, ale nikoliv nebezpečnou záležitost řešili v minulých dnech na prostějovské
základní škole v Kollárově
ulici. Jak se totiž Večerník
dozvěděl, rozruch zde způsobil osmiletý žák třetí třídy,
u kterého lékaři diagnostikovali svrab!
Přestože vedení školy má povinnost hlásit každé infekční
onemocnění svému zřizovateli, vedoucí odboru školství
magistrátu František Říha ani
náměstkyně primátora statutárního města Prostějov Ivana
Hemerková o případu z Kollárovy školy neměli tušení. „Nic
o tom nevíme,“ zareagovali
svorně oba v pátek na dotaz
Večerníku.

„Tento případ jsme nehlásili,
nepovažovali jsme ho za nijak
nebezpečný. Žák třetí třídy
cizí státní příslušnosti byl včas
léčen a po týdenním pobytu
doma se už vrátil zpět do školy. Děti naší školy byly upozorněny na úskalí této infekce,
k jejímu dalšímu rozšíření naštěstí nedošlo,“ vysvětlil Josef
Hrachovec, ředitel Základní
školy v Kollárově ulici s tím,
že žádný další případ na škole
se určitě neobjevil. „Mám pocit, že chlapec si svrab přivezl
z prázdninového tábora,“ dodal Hrachovec.
Ročně je v České republice
touto nepříjemnou infekcí
nakaženo v průměru sedm
stovek lidí nejrůznějšího
věku.

Co je to SVRAB?
Svrab je infekční kožní onemocnění, které způsobuje roztoč zákožka svrabová, velká asi
půl milimetru. Zavrtává se pod
kůži, především v místech, kde
je pokožka velmi jemná - například mezi prsty, v okolí genitálií,
na hýždích nebo prsou. K tomu,
aby se samička zákožky uchytila v kůži, jí stačí pouhé dvě a půl
minuty. Inkubace choroby trvá
dva až šest týdnů. Jejím typickým příznakem bývá nepříjemné svědění. Postižený, který se
začne škrábat, si nemoc roznáší
po těle. Horší projevy mohou
na sobě pozorovat alergici
a lidé, kteří mají citlivější kůži.
Svrab se léčí mastí s obsahem
síry, lékaři postiženým doporučují třídenní izolaci.
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Pes skončil v kotci
kotci,
páníček na záchytce!
Seděl v hostinci, jeho pes běhal
po venku. Po patnácté hodině
úterý 17. září vyjížděla hlídka
na oznámení ženy, kdy jejího
yorkšírského teriéra napadl volně pobíhající německý ovčák.
Oznamovatelka se snažila psy
od sebe odtrhnout, při tom jí
vlčák způsobil drobné poranění
na prstu ruky. Strážníci majitele
psa zastihli v restauračním zařízení. Přiznal, že mu jeho svěřenec utekl, ale popíral jakýkoliv
kontakt s kolemjdoucími nebo
ostatními psy. Jelikož nebyl
schopen doložit očkování psa,
následovalo jeho poučení o návštěvě veterináře z důvodu vyšetření zvířete. Přibližně za dvě
hodiny od výše popsané události se setkali strážníci s mužem podruhé. Tentokrát ležel
v kaluži, vodítko měl přehozené
kolem krku a německý ovčák
se pohyboval opodál. Pes skončil v kotci na služebně městské
policie a páneček na záchytce
v Olomouci.

KRVAVÁ BITKA v domácnosti: Dvěma seniorkám hrozí

Mladík zmlátil druha vlastní matky! DVOULETÝ KRIMINÁL

Prostějovsko/mik - K neobvyklému případu do nejmenované obce na Prostějovsku
vyjížděli ve středu uplynulého týdne policisté. Strážce
zákona totiž přivolala matka
na svého vlastního syna, který surově napadl jejího druha. Ten skončil s krvavým
zraněním v nemocnici!
„Ze spáchání přečinu ublížení na zdraví je podezřelý jednadvacetiletý muž. Ve středu
osmnáctého září krátce před
třetí hodinou ranní v jednom
z rodinných domů v obci na
Prostějovsku ze zatím přesně
nezjištěných příčin měl zaútočit
na šestačtyřicetiletého druha své
matky, když si sám krátce předtím způsobil zranění na ruce. Na
muže měl zaútočit blíže nespecifikovaným předmětem a způsobit mu zranění na hlavě, prsou
a v obličeji,“ popsala Večerníku
poměrně divokou řežbu Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

Ilustrační foto: internet
Vzhledem k hrozícímu nebezpečí, že mladý muž bude ve
svém jednání pokračovat, použili policisté donucovací prostředky a mladíka zajistili. Na
základě lékařského vyšetření
byl sanitkou převezen do Fakultní nemocnice v Olomouci. Napadený muž pak utrpěl
podle lékařů v prostějovské nemocnici zranění, ze kterého se
bude v domácím prostředí léčit

Jízdní kolo leželo na chodníku,
u něj ležel opilec! V pondělí
16. září v podvečer při hlídkové činnosti si strážníci povšimli osoby, která spala na
zemi vedle svého dopravního
prostředku. Probrat muže se
sice podařilo, ale byl ve stavu,
kdy se o sebe nedokázal postarat. Dechovou zkouškou bylo
u něj naměřeno 3,57 promile.
Záchytná stanice ho neminula.
Výlet do Olomouce přepravní
sanitkou přijde na patnáct stovek korun, nocleh na dvatisícešest korun.

Vyřádil se na koši
„Jo, byl jsem to já“! Těmito slovy potvrdil strážníkům své vandalské chování v úterý 17. září
v podvečer mladý muž, kterého
zpovzdálí sledovala oznamovatelka. Prostřednictvím linky
156 popsala celé jeho počínání,
kdy došlo k ulomení ocelové
tyče u odpadkového koše. Způsobenou škodu nebylo možné
na místě vyčíslit. Zřejmě nepřesáhne částku pěti tisíc korun, tudíž mladík je podezřelý
z přestupku proti majetku. Případ byl předán správnímu orgánu k dořešení.

Straka na hřišti
Z ležících reproduktorů vyrval
hliníkové mřížky. Ve středu
18. září v dopoledních hodinách byl strážníky přistižen
třiatřicetiletý muž v blízkosti
lesoparku Hloučela, jak se
snaží vytlouci hliníkové části
z tlampačů shozených ze
střechy tribuny bývalého fotbalového hřiště. Jeho cílem
bylo zpeněžit získaný kov ve
sběrných surovinách. Kladivo
i přivlastněné věci, konkrétně
dva kilogramy hliníku, mu
byly odebrány. Událost byla
postoupena správnímu orgánu.

Prostějov/mik - Prostějovští
policisté se dali do vyšetřování více než rok starého
případu, který na první pohled zavání pořádným podvodem. Muž z Olomouce
si totiž nechal opravit auto
u mladého Prostějovana
a dodnes se s ním nesetkal!
Podle všeho je vůz již rozprodán na díly...
„V červnu roku 2012 si dal
pětatřicetiletý muž z Olomouce své auto značky Alfa Romeo do opravy k šestadvacetiletému muži z Prostějovska.
Ten měl na něm provést opravy a nechat udělat technickou
kontrolu. Do dnešního dne se
však majitel svého auta nedo-

městnání a finančních závazků
a možností,“ prozradila Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
I další třiašedesátiletá paní
z Prostějovska je podezřelá ze
stejného trestného činu. „Ta si
měla od konce května do prosince loňského roku sjednat
dokonce tři úvěry, všechny
u stejné společnosti a každý
na jinou částku. K dnešnímu
dni tak dluží pětadvacet tisíc
korun,“ konstatovala policejní
tisková mluvčí. „Oběma ženám bylo ve zkráceném přípravném řízení kriminalisty
sděleno podezření ze spáchání
přečinu, v případě prokázání
viny jim hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ dodala Irena
Urbánková.

čkal. Povedený opravář mu
auto nevrátil, naopak ho měl
rozprodat na náhradní díly
a takto získané peníze použít
pro vlastní potřebu,“ sdělila Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého
kraje.
Majitel si škodu vyčíslil na
pětadvacet tisíc korun. „Ve
zkráceném přípravném řízení
sdělili policisté šestadvacetiletému muži podezření ze
spáchání přečinu podvodu, za
který mu, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi,“
dodala Urbánková s tím, že
policie po vozidle nadále pátrá.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

zloděje-bytaře ale zatím nikoliv

Prostějov/mik - Opravdu nezvaného a nevítaného hosta měli
majitelé bytu v domě v ulici Vítězslava Nezvala v Prostějově.
Zatím neznámý grázl se do bytu
pod rouškou noci vloupal a posbíral spoustu cenných věcí. Navíc ukradl i klíče od škodovky,
se kterou ujel až do Čechůvek.
Tady totiž policie auto našla, po
zloději se ale slehla země!
„Ze spáchání přečinů porušování
domovní svobody, krádeže, neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku a neoprávněného užívání cizí
věci je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který se předminulý víkend v noci ze soboty čtrnáctého
na neděli patnáctého září vloupal
do jednoho z rodinných domů na

ulici Vítězslava Nezvala v Prostějově. Z něho vzal kolečkové
brusle, počítač, kameru, batoh,
kabelku s věcmi a také klíče od
osobního vozidla Škoda Felicia.
Pachatel zmíněné auto následně
našel zaparkované na ulici před
domem a odjel s ním. Celková
škoda odcizením a poškozením
byla vyčíslena na téměř šestašedesát tisíc korun,“ popsala čin
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Policisté vozidlo při prováděném
šetření a pátrání našli zaparkované na poli za Vrahovicemi-Čechůvkami a předali jeho majiteli.
„Vzhledem k tomu, že v odcizené
kabelce byly mimo jiné i tři platební karty, byly policejním or-

Ilustrační foto: internet
gánem zahájeny úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání
čtyř přečinů. Co se týká pachatele,
v případě jeho zjištění mu hrozí až
pětiletý pobyt za mřížemi. Policisté na případu intenzivně pracují
a po pachateli pátrají,“ dodala Irena Urbánková.

Prostějovští kriminalisté zahájili trestní stíhání třicetiletého muže, kterého obvinili
ze spáchání trestného činu
zkreslování údajů o stavu
hospodaření a jmění. Jako
jednatel jedné ze společností na Prostějovsku nepodal
v řádném termínu přiznání
k dani z příjmu právnických
osob za rok 2009 oprávněnému úřadu, a to ani poté, co
byl na tuto povinnost úřadem upozorněn. Na daních
tak k dnešnímu dni dluží
366 tisíc korun. Hrozí mu až
dvouletý pobyt za mřížemi
nebo zákaz činnosti.
Předminulý víkend z neděle
15. na pondělí 16. září došlo
ke vloupání do vozidla Peugeot 307, které jeho majitel
zaparkoval na ulici Moravská v Prostějově. Neznámý
pachatel na něm rozbil okno
a ukradl navigaci s parkovací kamerou. Majiteli způsobil škodu za dvanáct tisíc
korun.
V pondělí 16. září zahájili prostějovští kriminalisté
trestní stíhání pětapadesátiletého muže z Příbramska,
kterého obvinili ze spáchání trestného činu podvodu.
Muž předstíral, že v jedné
z prostějovských firem
opravuje spotřebič a za provedenou opravu požadoval
šestadvacet tisíc korun. Tu
mu majitel firmy na základě
vystavené faktury uhradil.
Následně však zjistil, že
na spotřebiči žádná oprava
provedena nebyla a po muži
požadoval vrácení peněz. Ty
mu nakonec skutečně v plné
výši uhradil.

Zfetovaný motorkář

Je Jolana Gregušová mazaná podvodnice, nebo „jen“ oběť vlastního podnikání ?
K prostějovskému soudu dorazila
o berlích, přičemž neustále upozorňovala na svůj špatný zdravotní stav. „Prodělala jsem rakovinu,
byla jsem několikrát operovaná
a mám neurotické problémy, které se projevují tím, že se bojím
vycházet ven,“ prohlásila hned
na úvod úterního stání Gregušová. Faktem zůstává, že žádné
lékařské potvrzení v této souvislosti nedodala.
Žaloba Gregušovou viní z toho,
že se jí podařilo získat úvěr
u Komerční banky, přičemž měla
ručit pohledávkami řady velkých
stavebních firem jako je Skanska
či Imos. Ty měly její společnosti
Joli podle Gregušové dlužit asi
patnáct milionů korun. „Tyto
pohledávky však byly ve všech
případech hrubě zkresleny. Některé z nich sice společnosti Joli

Dluží na daních!

Opravář - podvodník

Z „KOMERČKY“ dostala 5 MEGA, ručila falešnými fakturami
Prostějov/mls - Vyloupit banku
s kuklou a samopalem v ruce?
Tak do toho se dneska už chce
jen málokomu... Existuje totiž
mnohem jednodušší recept.
Stačí si miliony korun půjčit na
firmu, ručit falešnou zástavou,
společnost následně přepsat
na bílého koně a doufat, že už
z vás peníze nikdy nikdo nedostane zpět. Přesně to je dle prostějovského státního zástupce
Ondřeje Frgála případ podnikatelky Jolany Gregušové, která tímto způsobem z Komerční
banky v Prostějově měla získat
pět milionů korun.
Samotná Jolana Gregušová
podle svých slov aktuálně žije u
rodičů v Hluboké nad Vltavou a
její příjem tvoří pouze plný invalidní důchod. Z toho ji prý ještě
exekutoři nějakou část strhávají.

ČERNÁ KRONIKA

Sebral navigaci

ze soudní síně...

skutečně dlužily, ale částky byly
výrazně nižší. Doklady o tom již
ovšem nejde dohledat, protože
účetnictví společnosti Joli bylo
při převádění na nové vlastníky někam zašantročeno,“ uvedl
v obžalobě státní zástupce Ondřej
Frgál.
Gregušová se hájila tím, že
v době, kdy si brala pětimilionový úvěr u Komerční banky, na
tom byla zdravotně špatně a na
chod společnosti nestačila. „Pohledávky určitě existovaly. Pouze
z jedné faktury se někdy udělalo
několik faktur na menší částky.
Úvěr jsme si vzali, abychom
mohli fungovat, než nám naši
dlužníci vrátí, co mají,“ hájila se
neustále Gregušová.
Nabízí se však otázka, proč její
společnost po dlužnicích takto
vysoký dluh raději důrazněji

nevymáhala, než aby si musela sama půjčovat?! O ničem
dobrém nesvědčí ani to, že společnost Joli už v té době dlužila
jiným firmám, které ji později poslaly do konkurzu. O ledasčems
vypovídá i to, že Gregušová
firmu nedlouho po získání úvěru převedla na jiné vlastníky.
Jejím novým „majitelem“ se
nakonec stal jistý Ognyan Atanasov z Bulharska. Při tomto
převádění se skutečně „záhadně“ ztratilo účetnictví, které by
podařilo objasnit, jak na tom
společnost ve skutečnosti byla...
„Jak je možné, že ani jednu z faktur, díky nimž jste získala pětimilionový úvěr, žádná z uvedených
společností u sebe nevedla?“ byl
zvědavý soudce Petr Vrtěl. Na
tuto otázku se mu však uspokojivé odpovědi nedostalo. „Faktury

jsem při podání žádosti o úvěr
podrobně nekontrolovala, na
mou žádost mi je dodal náš účetní. Navíc společnost v té době
kvůli mým zdravotním problémům prakticky vedl pan Viktor
Voleš, který krátce na to nečekaně zemřel,“ vypověděla poněkud
alibisticky Gregušová.
Faktem zřejmě zůstává, že způsob a také konec podnikání paní
Jolany a její společnosti Joli dostal do problémů celou její rodinu. Část dluhu Komerční bance
se nakonec podařilo splatit prodejem nemovitostí patřící jejím
rodičům. Přesto zůstala dvoumilionová škoda, kterou však Komerční banka u soudu k překvapení mnohých ani nepožadovala!
Rozsudek v tomto případě dosud
nepadl, hlavní líčení bylo odročeno.

Ve čtvrtek 19. září kolem
ppůl jjedné v noci kontrolovali policisté na ulici Újezd
v Prostějově řidiče motocyklu Yuki. Při kontrole zjistili,
že jeho pětatřicetiletý řidič
má rozhodnutím magistrátu
města vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel
až do října 2014. Provedli
u něho také test na omamné
a psychotropní látky, který
byl pozitivní na amphetamin
a methamphetamin. V případě prokázání viny a odsouzení může skončit až na tři
roky za mřížemi.

Řetězy jsou fuč
Ocelové řetězy za desítky
tisíc korun změnily v uplynulých dnech majitele. Neznámý pachatel využil ve
středu 18. září toho, že osm
kusů ocelových řetězů bylo
volně položených a nezajištěných u lesní cesty v katastrálním území obce Buková a
vzal si je. Poškozená společnost škodu předběžně vyčíslila na stopadesát tisíc korun.

po kvartetu hledaných

Přišel o telefon
Ve čtvrtek 19. září si při návštěvě jednoho nejmenovaného baru odložil vybitý telefon
na stůl a šel na parket. Nato
jednadvacetiletého mladíka
čekalo nemilé překvapení,
mobilní telefon byl totiž pryč.
S majitelem provozovny před
příjezdem hlídky prohlédl
prostory, ale přístroj žádný
z nich nenalezl. Nechávat věci
bez dozoru se holt prostě nevyplácí. Bohužel se strážníci
i policisté s podobnými případy neustále setkávají.

nejméně tři týdny,“ uvedla dále
Irena Urbánková.
Co bylo příčinou incidentu,
nyní policisté zjišťují a případem se nadále zabývají.
Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze
spáchání přečinu ublížení na
zdraví, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců
do tří let.

Prostějov/mik - Do nezáviděníhodné situace se dostaly dvě stejně staré seniorky
z Prostějovska. Obě si vzaly úvěr, přičemž ve smlouvě
uvedly nepravdivé údaje
a navíc peníze ani nevracejí.
Postarší dámy jsou tak nyní
podezřelé z podvodu a hrozí
jim dva roky vězení.
„Ze spáchání přečinu úvěrový
podvod je podezřelá třiašedesátiletá žena z Prostějovska,
která si od jedné ze společností poskytujících úvěry vzala
v květnu loňského roku pětadvacetitisícový úvěr. Zavázala
se, že ho bude pravidelně měsíčně splácet, což však neučinila. Navíc při šetření případu
policisté zjistili, že při sjednávání smlouvy uvedla nepravdij , týkající
ý j se jjejího
j
vé údaje,
za-

PODVOD s autem Ukradené auto policie našla,
Opravář ho rozprodal na díly…

Opilec ležel u kola
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Prostějov/mik

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání
po čtveřici 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
výše uvedených osob
neprodleně kontaktovali
kterékoliv oddělení Policie
ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování
v Prostějově na tel. číslo
974 781 326.

inzerce

ROMAN VESELÝ

MERCEDES LAKATOŠOVÁ

MILADA NAVRÁTILOVÁ

MICHAL BERG

se narodil 19. června 2013 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 16. září 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
25 do 26 let, měří 175 centimetrů, má střední postavu, šedé oči
a plavé blond kadeřavé vlasy.

se narodila 17. června 1992
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 21. srpna
2013. Její zdánlivé stáří je 21 let,
měří 165 centimetrů, má střední
postavu, hnědé oči a černé vlasy.
Bližší údaje nejsou známy.

se narodila 2. června 1946 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 31. ledna 2013. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 65
do 70 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má hubenou postavu
a plavé blond vlasy.

se narodil 26. prosince 1966 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 5. září 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 45
do 47 let, měří 170 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědé kudrnaté vlasy.

Zp
pravodajjstv
Zpravodajství
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KOVAŘÍK
PROMLUVIL!
Manthellan stavět v roce 2015! Kdo se v Prostějově
BYLI JSME

třepe STRACHY?

Už za rok a půl! V roce 2015 se začne mezi Křížkovského a Wolkerovou ulicí budovat nové obchodní centrum. Toto je podle projektu
pohled na Galerii Prostějov ze směru od finančního úřadu.
Foto: www.galerieprostejov.cz

Na posledním jednání zastupitelstva města předminulé
úterý se hodně diskutovalo o tom, kdy se začne realizovat výstavba Galerie Prostějov spojená s demolicí
stávající budovy Společenského domu. Nikdo na tuto
otázku nebyl schopen dát relevantní odpověď, protože
investor celé akce, společnost Manthellan, harmonogram stavby do té chvíle nezveřejnila. Večerníku se
podařilo ve čtvrtek mlčení prolomit!
musí projevit souhlas spousta institucí, od památkářů počínaje, přes
hygieniky a hasiče konče. Pokud
vše půjde dobře, mohli bychom
stavební povolení získat v roce
2015 a ihned začít stavět,“ proz-

Prostějov/mik
„V současné chvíli probíhá velmi
složitý proces přípravy regulačního
plánu, který musí schválit zastupitelstvo. V rámci tohoto procesu

radil Večerníku Lukáš Čepelka,
zástupce společnosti Manthellan.
Více než miliardová investice
s sebou přinese samozřejmě avizovanou demolici současného
Společenského domu. „S touto
demolicí začneme pochopitelně
až po získání stavebního povolení
na Galerii Prostějov,“ potvrdil
Lukáš Čepelka.
Projekt Galerie Prostějov bude
realizován v samotném centru
města mezi ulicemi Křížkovského
a Wolkerova. Prostějovu přinese
moderní nákupní a volnočasové
centrum té nejvyšší kvality. Galer-

ie Prostějov bude komorním nákupním centrem, kde návštěvníci
najdou desítky obchodů s módními značkami, supermarket,
prodejny se sportovním zbožím,
útulné kavárny, kvalitní restaurace a služby pro veřejnost.
K dispozici pro návštěvníky
Galerie i centra města bude také
komfortní podzemní parkoviště.
Po urbanistické stránce bude
projekt plynule navazovat na
okolní zástavbu a vyplní proluku současného nezpevněného
parkoviště mezi ulicemi Komenského a Wolkerova.

Brno/mik - Deset let útěku
Roberta Kovaříka do USA,
odsouzeného v roce 2006
za dvě loupežná přepadení
v Prostějově z přelomu milénia,
skončilo definitivně v polovině
května letošního roku, kdy ho
američtí policisté na pražském
letišti předali české justici. Muž
odsouzený na deset let kriminálu se však hned po prvních
krůčcích na českém území nechal slyšet, že prokáže svoji nevinu. Ba co víc, že bude usilovat
o obnovení procesu a při něm
ukáže na skutečné pachatele,
kteří v listopadu 1999 přepadli dodávku plnou riflí a o rok
později také realitního makléře
převážejícího v autě dva a půl
milionu korun. A STALO SE!
Česká justice mu vyhověla...
V pondělí a úterý minulého týdne se u Krajského soudu v Brně
uskutečnil první díl obnoveného
procesu. Je opravdu možné, že
Robert Kovařík byl odsouzen
neprávem? „Nejsem žádný svatoušek, ale já jsem v Prostějově

U TOHO!

V poutech, ale odhodlaný! Robert Kovařík poprvé po svém vydání
z USA veřejně promluvil na české půdě. U krajského soudu „prásknul“
lupiče, za které právě on má jít do basy!
Foto: Michal Kadlec
nepřepadal a neokrádal řidiče aut
a nestřílel po nich. Loupili Ulrich,
Radič a Menyház,“ prohlásil před
soudcem Alešem Novotným se
vší razantností Robert Kovařík.
Sám tak přímo v Brně oživil prostějovské kriminální prostředí
z před více než třinácti lety. Krajský soud mu vyhověl i v tom,
že nechal předvolat jedenáct
svědků spojených s loupežemi
a konfrontovat je se samotným
Kovaříkem.

Dřívější prostějovští kumpáni
se tak v soudní síni potili a třásli
strachy...
A Večerník byl jako jediné regionální médium přímo na místě
dění! Například tak víme, že žádost o propuštění Roberta Kovaříka z vazby byla zamítnuta.
Zaslechli jsme ale i spoustu dalších zajímavých věcí a tvrzení...
Podrobnosti ze soudního jednání do nejmenších detailů najdete na straně 13!

CENY BENZÍNU A NAFTY SE V PROSTĚJOVĚ PODSTATNĚ LIŠÍ
„Skončila doba, kdy je všechny pumpy měly stejné,“ libují si řidiči

Bezesporu každý řidič či majitel motorového vozidla vám
řekne, že do svého auta chce tankovat nejkvalitnější
a zároveň nejlevnější pohonné hmoty. Večerník během
uplynulého týdne proto sondoval to druhé. Jaké jsou na
pokraji letní sezóny ceny nafty a nejpoužívanějšího benzínu Natural 95 v Prostějově a blízkém okolí? Podobný
průzkum cen jsme realizovali naposeldy zhruba před
třemi lety a tenkrát se jednotlivé položky u mnoha
čerpacích stanic téměř shodovaly. Ze čtvrtečního podrobného průzkumu je ale zřejmé, že v současnosti se
prostějovské čerpací stanice předhánějí v tom, jak ulovit
zákazníka! A hlavně, jednotliví nájemci a provozovatelé
přestali srovnávat do jedné roviny ceny s ostatními
konkurenčními „benzínkami“...
Prostějov/mik
„Ceny benzínu a nafty určuje
pražské ústředí, my tady v Prostějově je neovlivňujeme. Ano,
pamatuji doby, kdy jsme si každé
pondělí ráno volali s ostatními
provozovateli čerpacích stanic
v tomto městě a po konzultaci
s ústředím jsme ceny srovnávali.
To je už ale minulost,“ potvrdil
Večerníku obměnu jeden z nájemců prostějovské „benzínky“,
který si však nepřál být jmenován.
Minulý čtvrtek, kdy Večerník
na jednotlivých prostějov-

ských benzínkách zjišťoval
ceny pohonných hmot, byla
podle serveru ceskybenzin.
cz průměrná cena benzínu
Natural 95 v rámci celé České
republiky 36,72 koruny, motorové nafty pak 36,39 koruny.
A jak tomu bylo v danou chvíli
v Prostějově? Šoféři berou nejčastěji útokem čerpací stanici
Prim ve Vrahovické ulici, kde nabízí absolutně nejlevnější benzín
i naftu. S úsměvem pak tankují
řidiči i na další malé soukromé
„pumpě“ v Držovicích.
Jak je ale možné, že jinde v Pro-

stějově pak mají benzín i naftu
dražší o dvě, a v případě čerpací
stanice na rychlostní komunikaci u Žešova dokonce o tři koruny
dražší? Zatímco benzínka Prim
ve Vrahovické ulici nabízí litr Naturalu 95 i nafty shodně za 35,50
koruny, na zmíněné dálniční stanici natankujete stejné pohonné
hmoty za 38,50 a 38,20 koruny.
„V případě malých čerpacích
stanic si tady mohou dovolit
snížit marži. U nás stanovuje
ceny pohonných hmot pražské
ústředí. V našem případě jde
o čerpací stanici v rámci rychlostní komunikace. K nám totiž
jezdí tankovat především cizinci
či přespolní, Prostějované málokdy. I přes vyšší ceny si na
nedostatek zákazníků rozhodně
stěžovat nemůžeme. Napomáhá
tomu i fakt, že na rozdíl od jiných stanic disponujeme vlastní
kavárnou a restaurací,“ objasnila Večerníku cenový rozdíl
i obchodní strategii Marcela Jedličková, vedoucí čerpací stanice
OMV u rychlostní komunikace
poblíž Žešova. „Víte, my v podstatě žádné odezvy zákazníků na
ceny benzínu nemáme. Nikdo si

KOLIK STOJÍ POHONNÉ HMOTY V PROSTĚJOVĚ?
čerpací stanice
nafta
natural 95
OMV Plumlovská
37,40
37,70
OMV Olomoucká
37,40
37,70
OMV Žešov (R46)
38,20
38,50
UniCorn Držovice
35,80
35,80
Držovice-Tesco
36,90
36,90
EuroOil Brněnská
36,70
36,90
Avanti Brněnská
36,90
37,40
Shell Petrské náměstí
37,40
37,70
Prim Vrahovická
35,50
35,50
Benzina Vrahovická
36,50
36,90
Slovnaft Bedihošťská
36,50
36,90
Zdroj: průzkum Večerníku proveden 19. září 2013
u nás nestěžoval,“ podotkl Petr
Čep, provozovatel čerpací stanice stejné značky, ale tentokrát
v Plumlovské ulici.
V tu chvíli Večerník napadlo,
zda Prostějované vůbec řeší až
tak naplno ceny benzínu. „Ale
to víte, že ano. Ještě vloni jsem
měl postarší škodovku, takže
jsem se nijak ani nezaobíral tím,
kam jezdím tankovat. Zajímala
mě pouze cena, takže jsem jezdil
za levným benzínem do Držovic,
k Tesku nebo na novou benzínku
do Vrahovické ulice. Teď mám
ale nové Audi, takže už řeším i

kvalitu pohonných hmot. Tudíž
tankuji značkový benzín. Netvrdím, že malé benzínky je mají
nekvalitní, ale přece jen určitá
pochybnost tu je, jinak by je neprodávaly tak levně. Každopádně je dobře, že v Prostějově mají
dnes benzínky konečně rozdílné
ceny pohonných hmot a každý si
tak může vybrat, zda zvolit levnou naftu či benzín, nebo spíše
vsadit na kvalitu,“ svěřil se nám
se svým názorem Josef Látal
z Prostějova.
„Většina motoristů ovšem hledí
na každý desetník, dobře si toho

Cena nebo kvalita? Část Prostějovanů upřednostňuje tankování
pohonných hmot u renomovaných značkových čerpacích stanic, jiná
zase hledí pouze na cenu a berou útokem mnohem levnější malé
„pumpy“.
Foto: Michal Kadlec
u nás všímáme. My stlačujeme stanic lze natankovat kvalitní
náklady, jak se dá, takže v prů- pohonné hmoty. Vůči malým
měru máme levnější benzín i soukromým benzínkám panaftu než většina prostějovských nuje obecně nedůvěra. Ta
stanic. Určitý příliv klientů jsme ovšem není ničím podložezaregistrovali,“ nechal se slyšet na. Česká obchodní inspekce
také nájemce čerpací stanice Eu- pravidelně kontroluje kvalitu
pohonných hmot a za posledroOil v Brněnské ulici.
Jak Večerník také zaregistroval, ní dva roky se na „černém“
Prostějované většinou zastávají seznamu šidících prodejců
názor, že pouze u renomova- neobjevila žádná benzínka
ných značkových čerpacích z Prostějovska.

Do Večerníku dorazila

ČESKÁ TELEVIZE
ři ČT
„Jste rasisté?“ ptali se Reporté
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Jsme v kurzu! Ve středu navštívil redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku štáb pořadu Reportéři ČT.
David Vondráček celý rozhovor vedl.
Koláž Večerníku
Prostějov/mik – Nedávné zpravodajství Večerníku s titulním
názvem „Cikánské útoky se
množí“ stále nedává spát celostátním médiím. Jak jsme již
veřejnosti sdělili, naše redakce
se po vydání článku o dvou násilných přepadeních spáchanými prostějovskými Romy, stala
terčem kritiky nejen českých
serverů, ale také romských
organizací a společností na
ochranu lidských práv.

Skutečnost, že zřejmě budeme
čelit trestním oznámením kvůli údajnému rasismu, zaujala
i Českou televizi. Minulou středu
tak přímo do Večerníku dorazili
Reportéři ČT v čele s Davidem
Vondráčkem. Právě jemu, a tím i
více než milionu diváků, kteří sledují pondělní investigativní pořad
České televize, jsme na kameru
upřímně řekli, co si myslíme
o celé kauze. Včetně toho, že
jsme uznali některé chyby, které

se v článku objevily. „Kritizujete Romy. A Rusové či Židé vám
také vadí?,“ zněla jedna z otázek
Davida Vondráčka. Ujistili jsme
ho, že žádní rasisté nejsme, pouze reagujeme na aktuální případy
dějící se v Prostějově...
Reportáž s naším vyjádřením
České televizi by podle Davida
Vondráčka mohla být odvysílána v pořadu Reportéři ČT již
dnes večer (tj. 23. září), případně následující pondělí.

P
Prostějov
těj
- Z televizní
t l i í reality
lit show
h
zpátky
átk d
do
tvrdé prostějovské reality míří Zdeňka Soušková.
V pátečním Duelu soutěže VyVolení, jehož čtvrtou
řadu právě vysílá TV PRIMA, to pětadvacetiletá
dívka z Kralic na Hané projela na celé čáře.
Poté, co si o den dříve vybrala po svém úterním
vypalcování půvabnou Nikol, se to ovšem dalo
očekávat. Diváci poslali celkem 101 509 hlasů,
přičemž Zdeňce patřilo pouze šestnáct procent
z nich oproti zbývajícím čtyřiaosmdesáti, které
si vysloužila její sokyně. Kralická rodačka se
tak zřejmě již brzy ukáže v diskotékovém klubu
Simetrix, po kterém se jí prý tolik stýskalo...

Zdeňka Souškov
Soušková se do soutěže
VyVolení 2013 dostala coby
b d
k ě“ přespávající
„bezdomovkyně“
prý zejména v autě. Hned po svém
vstupu do Vily otevřeně mluvila o tom, že ji rodiče „vykopli
z domu“ právě kvůli reality show.
Tak tomu ovšem nebylo. „Holka
není bezdomovkyně, vždycky se
bude mít kam vrátit. Má však už
svůj věk a měla by být schopna
se o sebe postarat,“ prohlásila
před nedávnem pro Večerník
její maminka. Jaká bude ale
realita, a zda se Zdeňka vrátí
domů, nebo bude čekat na
Thomase, s nímž prožila ve
vile románek, poznáme už
v nejbližších dnech.

„Je to celkem hodná holka, ale
hodně se změnila. Poté, co si
nechala udělat umělá prsa, tak
se ještě výrazněji projevilo, jak
moc jí ještě chybí umělá inteligence,“ charakterizoval výstižně
prostějovskou zástupkyni ve
VyVolených jeden z jejích dlouholetých známých. Nelze se divit, že
Zdeňka ve třetím Duelu VyVolených prohrála skutečně drtivě.
Poněkud prostopášná Zdeňka,
která je ze všeho nejvíce hrdá
na svá silikonová ňadra, si tak
sbalila kufr a s Vilou se rozloučila.
„Pravidelně jsem ji potkával
v Simetrixu, myslím, že ji tam zase
brzy uvidíme,“ komentoval její
vyřazení další z jejích známých.
Více se dočtete na straně 14
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Prodali
P
d li všechno.
š h V pondělí
dělí studenti
d
Střední zdravotnické školy v Prostějově opět
Bacha na
vyšli do ulic, aby srdíček podpořili ne„opraváře“!
mocné děti, jejichž stav vyžaduje
Obětí podvodnícelodenní péči. A byli velmi
ka se stal podnikatel
úspěšní, za dvacku si
z Prostějova, který si objednal
od nich lidé koupili
opravu elektrického spotřebiče ve
všechna nabízesvé firmě. Přijel muž z Příbrami, nechal
ná srdíčka!
si zaplatit šestadvacet tisíc a zmizel.
Až záhy majitel firmy přišel na to, že spotřebič stále nefunguje...

Osobnost týdne
PETR JA
JANDA

„Botička“ je pro všechny!
Díky vlastní nepozornosti se
dostal do problému i redaktor
Večerníku. V Brně zaparkoval
vozidlo u krajského soudu,
aniž si všiml, že o kousek dál
stojí automat, čímž je parkování zpoplatněno. Odstranění
botičky a pokuta vyšly bratru
celkem na šest stováků…

-

Výrok týdne
„PAS
PAS MI
MI SEBRALI,
SEBR
SE
BRAL
ALII
NEMÁM
ANI OBČANKU.
BYDLEL BYCH
U TÁTY, KAM BYCH
UTÍKAL?“

Je až neskutečné, jak
j sedmdesátiletý rockový
pob
kmet dokáže pobláznit
fanoušky. Se svou
Olympi to dokázal i v pátek při
skupinou Olympic
kon
koncertu
ve Společenském
do
domě
v Prostějově. Masy
příznivců aplaudovali
ještě dlouho po odeznění
posledním tónu. Bravo
Petře, ještě tak dvacet let!

Robert Kovařík se snažil
v úterý obměkčit soudce,
aby ho propustil z vazby
na svobodu. Marně...

O ZÁJMU I NEZÁJMU, VŠÍMAVOSTI A NEVŠÍMAVOSTI...

Analýza
Martin Mokroš
Tehdy prostě došlo jen na zábavu
a nakrmení občanstva, případně
na nějaké ty projevy, ovšem a především politikové byli ve svých
funkcích zcela zdarma, neboť
byli již majetkově zajištěni a jejich zájmem tak přece jen snad
nebylo jen prvoplánově korýtko. Odpovězme si každý sám,
jak je tomu dnes?! A tak nám teď
zřejmě bude několikrát týdně před
pomníkem T. G. Masaryka slibována světlá budoucnost tou a tou
stranou, lidé budou znovu bezduše masírováni. Až říjen ukáže, kdo

Tak a je to tady. Pokud procházíte aktuálně v těchto
dnech naším hlavním náměstím, tak již nenarazíte
na často zmiňovaný superkulturní zážitek v podobě
kapely NO NAME, jako tomu bylo na konci srpna,
ale spíše na zatím mdlou až impotentní předvolební
kampaň politických seskupení. Ano, volební systém
ji umožňuje, ale bohužel mám pocit, že by snad bylo
lepší, vrátit se do starověku, kde agitace probíhala
systémem „chléb a hry“. Proč?
byl lepší manipulátor. Zatím mám
ovšem pocit, že občan-volič tápe
a na to, že máme měsíc do voleb,
tak vyhraněnost koho volit půjdu
a nepůjdu, tu u většiny spoluobčanů nevidím. No zdá se, že předčasné volby nakonec zaskočily úplně
všechny - strany i voliče.
Lidé se zatím spíše zajímají o něco
jiného (chce se mi tomu věřit a nebudu pesimistou a myslet si, že se
nezajímají vůbec o nic), ale povím
vám teď takový kapku smutný
příběh o jistém druhu nezájmu.
Mám kamaráda, sběratele pohlednic do roku 1950, který ovšem nepohrdne ani starou knihou, kalen-

dářem, mapou, fotkou a podobně.
Jako správný sběratel hledá a všímá si. Jak sám říká, pozoruje, jak
to staré mizí a domnívá se, že alespoň na pohlednicích a v knihách
by se mělo uchovat pro pozdější
generace. Jak stále ovšem častěji
zjišťuje, naráží v této oblasti na
hluboký nezájem spoluobčanstva
a nedávný případ ho přímo rozesmutněl. Jdouce na místní nádraží,
mimochodem, to je to nádraží,
které již mělo dávno svítit novotou
po rozsáhlé rekonstrukci, ale dík
cizáckým obstrukcím dnes připomíná ruinu. Aspoň, že přednádraží
je k světu. Zaměřil svým okem

fejeton Slibotechna s.r.o.
Petra Hežová
Pomalu
se
nám blíží ten
kouzelný čas,
kdy pro politiky nebude
nic nemožné
a v rámci
předvolebních slibů vám snesou modré z nebe, vyšší platy,
nižší daně i méně korupce.
Nejedno politické uskupení se
dokonce nechalo slyšet, že pokud jim dáte svůj hlas, vytvoří
pro nezaměstnané, kterých
je po celé republice víc než
dost, nová pracovní místa...!
To by mohlo nadchnout především čerstvé absolventy,

kteří se po zdárně složených
zkouškách a nedávných prázdninách nahrnuli na úřady
práce doufajíce, že se pro ně
najde adekvátní uplatnění. Ale
jak by mohlo, když lukrativní
pracovní místa jsou už desítky
let obsazená? Také vás v ordinaci vašeho zubního lékaře
nebo dětské pediatričky vítá
tatáž zdravotní sestra, jako
když jste tam chodili jako děti?
Přebíráte si nezletilého potomka od té samé družinářky, od
které si vás před lety přebírala
maminka? A že je zajímavé,
jak při návštěvě některého
z úřadů má nejméně polovina úředníků shodné příjmení
s ředitelem oddělení? Ono asi
není divu, když i po šedesátce,
místo abyste hlídali vnoučky, si
musíte hledět teplého místečka

v úřadu nebo ordinaci, protože
důchod je v nedohlednu a čert
ví, jestli se ho vzhledem ke stále
se zvyšující věkové hranici pro
odchod do důchodu vůbec dožijeme.
Na druhou stranu existují pracovní pozice, pro které se jen
stěží najdou vhodní uchazeči.
Jako skladník s minimálně pětiletou praxí v oboru, maturitou
a perfektní znalostí němčiny
a ruštiny, by při dnešních cenách směšný plat sedm tisíc
šel pracovat opravdu málokdo.
Schválně se nechme překvapit,
kolik pracovních míst po skončení voleb přibude, koneckonců slibem se i deset podělí a na
koho se žádný job nedostane,
snad si bude moci přijít alespoň
pro nášup pěkně uleželého
předvolebního gulášku...

podivnou rouru trčící z popelnice.
Zjistil, že se jedná o starou mapu
a následně objevil další mapy,
knihy i pohlednice, prostě někdo
se tak nějak po svém rozloučil
s minulostí a to buď vlastní, nebo
někoho ze zesnulých příbuzných.
Při průzkumu těchto historických
a zároveň sběratelských pokladů sice zmeškal vlak, ale díky
jeho všímavosti jsem i já mohl
pohlédnout a následně zdigitalizovat mapu z devatenáctého století, která ukazuje obléhání Brna
švédskými vojsky za třicetileté
války, několik kulturních ročenek
z Prostějova a dalších věcí. Tuto
digitalizaci kamarádových materiálů provádím již několik let
a když třeba například držíte
v ruce ročenku města Prostějova
z roku 1923, knihu starou devadesát let, s reklamami tehdejších živnostníků a podnikatelů, pročítáte
jména, o kterých se lze jinak dočíst
snad jen ve dvoudílných dějinách
Prostějova a vidíte obrázky míst,
která dnes již prostě neexistují,
obestře vás velmi zvláštní pocit.

Honza, tak se jmenuje onen
sběratel, o patnáct minut slávy
nestojí, ale má dobrý pocit, že
svým hobby částečně zachraňuje minulost a možná byste se divili jeho vědomostem o politických kampaních stran v dobách
minulých. Je voličem, kterého
tedy dnes nikdo jen tak rohlíkem
neobalamutí. A tak mu přeji ještě
spoustu sběratelských úspěchů
a nám všem jasnou mysl při
kampaních současných stran.
Važme si své minulosti a neházejme ji jen do popelnice. Jednou by tam také mohly skončit
pojmy jako vlastenectví, národní
hrdost a podobně, které se mimochodem stejně již daří našim
europatolízalům, globalistům
a politicky korektně se chovajícím jedincům zdatně ničit.
Vždyť jsou schopní v televizních reportážích například
sedmdesátiletou důchodkyni,
která někde na sídlišti protestuje proti současným zlořádům,
nazývat radikálkou a neonacistkou... Proboha nenechme si to!

komentář redaktora

VRAŽDA V DOLNÍ aneb
všichni jsme Karamazovi

Martin Zaoral

Každý z nás píšeme svým životem svůj vlastní román. Otázka je, zda by měl někdo jiný
odvahu jej vydat a jestli by se
to dobře prodávalo. Žánry se
v průběhu života liší. V dětství
obvykle prožíváme crazy komedii, v dospívání se náhle ocitneme v červené knihovně, která se
střídá s hororem. Podle svého
Nižší teploty venku budou mít velký vliv i na ochlazení vztahů
založení pak prožijeme akční
mezi Prostějovany. Najednou se všichni začnou mračit, protože
thriller, psychologické drama
nic než déšť, vítr a nevlídně vypadající ulice nemůžeme od těchto
či rodinnou komedii. Přitom se
dní očekávat. Ještě že se blíží ty Vánoce...
obvykle musíme vyrovnat s nějakou tragédií.
V průběhu života si pak snažíme
zajistit nesmrtelnost prostřednictvím dětí, majetku či svojí prací
Berani - 20.3.- 18. 4. Čeká vás perný týden, moc Váhy - 22.9.-21.10. Poslední dobou jste hodně a dílem. Pouze Woody Allen
klidných chvilek si neužijete. Na druhé straně roztržití, takže zapomínáte i na věci, které jste
budete mít také minimum času na to, abyste pře- dříve hravě zvládali. Nedá se nic dělat, musíte
mýšleli o svých bolestech. Před víkendem se po- okamžitě vyhledat odborníka, který pronikne do
vaší mysli a odhalí příčiny vašeho stavu.
tkáte s bývalou láskou, zavzpomínáte si.
Býci - 19.4.-19.5. Nedělejte unáhlená rozhodnu- Štíři - 22.10.-20.11. Vy se neustále pídíte po matí, každou nabídku si pečlivě zvažte. Možná se lichernostech, přitom základní věci vám unikají.
budete chtít stěhovat, ale nezapomeňte na to, kde Ani tento týden nebude výjimkou, i kdyby okomáte své kořeny a kam vás to táhne více. Věnujte lo vás projel nákladní vlak, nevšimnete si toho.
Možná vás probudí páteční nečekaná návštěva.
se více společenským záležitostem.
Blíženci - 20.5.-19.6. Máte rádi pohyb a sport, Střelci - 21.11.-20.12. Nečekaně začnete přibírat
takže byste i tento týden mohli nabrat pořádnou na váze, což vás bude enormně trápit. Není ovšem No a je to! Prostějovští konšelé
porci fyzické kondice. Co kdybyste zkusili ně- divu, když se každou hodinu něčím ládujete. konečně sehnali dárce vánočníkoho z vašich kolegů vyzvat na sportovní mač Zkuste si vzpomenout na mladá léta a začněte zno- ho stromu, který na náměstí travu sportovat. Žehlení a vaření se však nepočítá... dičně zkrášlí vánoční atmosféru.
a vsadit se? Bude to adrenalinová věc.
Raci - 20.6.-21.7. Domluvíte si rande, které se Kozorohové - 21.12.-19.1. Ve schránce najdete Jenomže ouha! Jak totiž Agentubohužel nevydaří. To ale neznamená, že byste dopis od člověka, kterého jste už dlouhá léta ne- ra Hóser zjistila, žádný jehličnan
měli láskou strádat. Naopak, okolo vás se pohy- viděli. Bude žádat o rychlou pomoc a je jen na nikdo zadarmo dát nechtěl a konbuje stále hodně ctitelů nebo ctitelek. Tento týden vás, zda ho dokážete vytáhnout z bryndy. Budete šelé rovněž nechtěli z pokladny
ale muset přinést nemalou oběť.
by pro vás měl být ve znamení erotiky.
vytahovat peníze na nákup jedle,
Lvi - 22.7.-21.8. Naděje sice vždycky umírá po- Vodnáři - 20.1.-18.2. Výsledky vaší práce ne- smrku či borovice. Tak co včil?
slední, ale jestli i teď spoléháte na výhru ve sport- budou příliš valné, čehož si všimne i nadřízený. Náměstkyně primátora Ivana
ce, tak zbytečně! Vy prostě nemáte štěstí, smiřte Káravý pohled nebude to jediné, čím by vás po- Hemeráková Hóserovi prozradise s tím. Nezbývá nic jiného, než si k uhrazení trestal. Očekávejte houstnoucí atmosféru v za- la, že rada města se po projednání
městnání, objeví se i hrozba výpovědi.
jediné konkrétní nabídky musela
dluhů najít dobře placenou brigádu.
Panny - 22.8.-21.9. Neustále vám někdo vytváří Ryby - 19.2.-19.3. Radostí určitě v těchto dnech spokojit s darem od Oldřicha
překážky při vaší každodenní činnosti. Zřejmě skákat nebudete, nicméně i vážné věci se dají dě- Všechnopěstovala z Čunína.
vás okolí nemá příliš v lásce, jiné vysvětlení není. lat s úsměvem. Pokud se dostanete do správného „Bohužel, je to tak. Vyhlásili jsme
Zkuste nejprve narovnat vztahy a pak se teprve pracovního tempa, nebude záležet na tom, v jaké žádost o to, kdo by městu daroval
pouštějte do plnění složitých úkolů.
náladě se nacházíte. Ve středu si vsaďte.
nějaký vánoční strom. Nikdo se

Konstelace hvězd Prostějova

Vedli jsme spolu debatu na téma,
jak může chtít občan nějakou
světlou budoucnost od politiků,
když sám je schopen během vteřiny zahodit vzpomínky na minulost
a svým způsobem tak zlikvidovat
jistý druh historické pramenné základny a třeba i poučení i pro ony
zmiňované politiky? Ono všechno
staré není jen veteš a držet se hesla, co nejde zpeněžit u starožitníka
nebo eurového valutového cizince, patří do popelnice, je opravdu
minimálně neetické. A tak apeluji
na spoluobčanstvo. Když budete
probírat něco po svých předcích
a budete se rozhodovat mezi levou
a pravou popelnicí před domem,
zkuste nejdříve oslovit archiv,
muzeum nebo opravdu člověka
zajímajícího se o historii a možná budete překvapeni, co se díky
vaší všímavosti podaří cenného
zachránit pro pozdější generace.
Nic vás to nebude stát a naopak
budete mít minimálně dobrý pocit
a v případě pozoruhodného nálezu
zažijete třeba i svých „patnáct minut slávy“.

se chce stát nesmrtelným tím,
že nikdy nezemře. Ať se však
snažíme, jak chceme, poslední
slovo našich životních knih bude
vždy stejné.
Jsou však příběhy, které k románovému zpracování přímo vybízejí. Jedním z nich je nepochybně
ten točící se kolem vraždy staré
paní v prostějovské Dolní ulici.
Na základě zjištěných důkazů za
ni byl odsouzen její syn Petr Smělý. Ten však svoji vinu neustále
popírá. Jak svědčí i jeho dopisy,
stále si smrt maminky neumí vysvětlit. Nabízí se přitom možnost,
že vrahem by mohl být jeho otec.
Možná, že si je odsouzený vědom
toho, že k tragédii došlo po jejich
vzájemném konfliktu. A sám si
velmi vyčítá, že k němu vůbec
došlo a nechce, aby jeho otec šel
do vězení. Rázem by tím přišel o
oba rodiče, což by ho psychicky
poslalo ke dnu.
Proti svému otci však ve finále
Pavel Smělý neřekl nic, co by
mohlo poukazovat na to, že
vrahem by mohl být právě on.
Z tohoto důvodu na něj celkem

logicky dopadl jak zločin, tak
i trest. Není vůbec vyloučeno, že
se tak stalo spravedlivě. Pokud
ne, pak Pavel přijal trest o své
vlastní svobodné vůli.
Co se děje v myslích jednotlivých
aktérů této kauzy? Odpověď na
tuto otázku v novinách nenajdete, tu byste museli hledat v dobrých psychologických knihách
či filmech. Téma rodinné vraždy
a devastujících účinků na její členy zpracovává například román
F. M. Dostojevského „Bratři Karamazovi“. Tento klasický námět
nedávno do filmu zpracoval český
režisér Petr Zelenka. Ten jej do
světa poslal s reklamním a v tomto
případě mrazivě trefným sloganem „Všichni jsme Karamazovi“.
Nemuseli jste však číst knihu, ani
vidět film, aby vám byla jasná
jejich hlavní myšlenka: svědomí
je hrozné a člověka umí potrápit
víc než zánět okostice. Proto je
jisté, že v následujících hodinách,
dnech i týdnech svého života
bude nejvíce trpět ten, kdo vraždu
spáchal. A to i v případě, že za ni
nebyl odsouzen...

Agentura

Vánoční strom na náměstí? ŠVESTKA!

...ještě

+

neozval, jenom již zmíněný pan
Všechnopěstoval. Nabídl nám
švestku, která mu prý už nerodí
a potřebuje se jí zbavit, aby mohl
zasadit novou na slivovici. Nu
což, švestka taky dobrá,“ pokrčila
rameny náměstkyně primátora.
Vánoční švestka v Prostějově
bude skutečnou raritou nejenom
v Evropě, ale i na celém světě.
„Myslím, že tím budeme hodně
originální. Co na tom, že půjde
jenom o dva metry vysoký strom,
který navíc bude holý jako já týden před výplatou. My ho vyzdobíme nějakými těmi cetkami,“
zareagoval další z primátorových
náměstků Jiří Nikamnepospíchal.

Podle prostějovských radních
je nejdůležitější fakt, že stromek
bude zadarmo a ani jeho doprava nebude nijak drahá. „Pověřil
jsem bývalého místostarostu
Prostějova Vlastíka Přichytila,
aby zajel do Otinovsi, švestku pokácel, naložil ji na sněžný skútr
a přivezl ji na náměstí,“ dodal
primátor Miroslav Nakaseseděl.
Na otázku Agentury Hóser, na
jakém že to skútru Vlastík švestku přiveze, když tento stroj byl
již dávno prodán, dostali jsme
pohotovou odpověď. „Vždyť ten
skútr koupil právě pan Přichytil,“
přichytil Hósera při nevědomosti
prostějovský primátor.
Za Agenturu Hóser Majkl
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která se tentokrát rekrutovala
k několika tématům. Z celé
plejády vašich podnětů a příspěvků jsme vybrali dvojici
nejzajímavějších, kterou vám
nyní předkládáme...

Přehrada - blamáž!
Neustále čteme a slyšíme, jak
už se napouštění přehrady blíží,
že se dokonce už napouští, že
měření ukazují nulový výskyt
sinic, že dno přehrady čistila
nebo sekala taková či taková
speciální mašinka a tak dále a tak
dále. Ale každý, kdo se kolem
přehrady jen projde, okamžitě
pochopí, že je celá tato akce jen
velká fušeřina nebo minimálně
nedodělek. Všichni, kdo přehradu jen trochu znají, dobře ví, že
nános bahna (výživa pro sinice)
byl především nad starou hrází
a ne tam, kde se teď cosi měří
a kde je zatím voda bez sinic.
Ano, je pravda, že se „pod Valáškem“ začalo kopat poměrně
hluboko, což vypadalo víc než
dobře, ale pak se na to jednoduše
vykašlali a shrábli jen maximálně metr nánosu. Přitom tam,
kde to nechali být, bylo a stále
je, toho nánosu a bahna nejvíc,
protože právě tam teče (i když
je přehrada napuštěná) potok
nebo chcete-li, je tam podvodní
proud. To, o čem píšu, je patrné
na první pohled i z porostu, který
na dně přehrady roste. Tam, kde
se vážně kopalo, jak mělo, je sice
také plevel, ale rozhodně ne tak
moc, tak mohutně a v takové
míře, jak tam, kde se prakticky
nekoplo a kde je tím pádem živin víc než dost. Ano, teď se spěchá, aby se vše zaplavilo vodou
a byla konečně v přehradě voda,
a nebylo vidět, že se na to vy...!
Ale zamyslel se někdo nad tím,
jestli, když už je jednou po sto
letech přehrada vypuštěná, jestli
by se to nemělo udělat opravdu
pořádně?! Nemluvě o tom, že se
„sekalo“ pod vodou a na zbytku
dna je doslova dvoumetrový
prales z lebedy i jiného plevele.
Kdyby se to slavné kopání udělalo tak, jako oprava hráze, kde
se makalo nepřetržitě a poctivě,
byla by přehrada, kterou máme
rádi, tak jak má být. Ale takhle
to bude jen a jen veliká blamáž.
Jaroslav Studený, Prostějov

Holé lebky ne,
ale domobranu!
Patřím k těm, kteří se už stali obětí trestné činnosti ze strany členů
romské komunity. Dvakrát jsem
byl zmlácen a obrán o peněženku, hodinky a mobil, jednou mě
dvě Romky obraly o šrajtofli
v Prioru. Přestože jsem všechny
případy nahlásil policii, už bych
to v životě neudělal, je to úplně
zbytečné. Nikdy se nic nevyřešilo, v jednom případě jsem
byl dokonce přesvědčován, že
jsem byl opilý a přepadení jsem
si vymyslel. Ale chtěl bych vám
napsat jinou věc. Je jasné, že problém se stále zhoršující se situací
ohledně soužití s Romy nevyřeší
náckové nebo nějací fanatici
z Dělnické strany. Ale co takhle
založit v Prostějově domobranu, jako to udělali v nedalekých
Dobromilicích? Po vesnici tam
chodí hlídky, před kterými mají
Romové respekt, a rapidně se
tam snížila kriminalita. Věřím, že
by se do prostějovské domobrany přihlásila spousta slušných občanů. Určitě by to stálo za pokus,
protože na policii nelze v žádném
případě spoléhat, ta nás neochrání. A když nějakého násilníka se
snědou tváří dopadne, stejně ho
pustí na svobodu, kde zase loupí,
vyhrožuje zabitím a nadává nám
do bílých sviní...
J. D., Prostějov

...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Prostějov - město módy. Tohle spojení je už bohužel téměř historií. Kromě oděvních škol a místy menších kulturních akcí
spojených s módou se v Prostějově nenajde už nic, co by tomuto
spojení nasvědčovalo. Nemělo by se město snažit tuto mnohaletou tradici, která k Prostějovu odvěky patřila, nějak zachovat?
Například vznikem muzea módy? Co si o tom myslí naši spoluobčané? To jsme zjišťovali v uplynulém týdnu…

MĚLO BY V PROSTĚJOVĚ
VZNIKNOUT MUZEUM MÓDY?
Martina ZÁVODNÍKOVÁ
Prostějov

TEREZA KRÁLOVÁ
Prostějov

ANO

ANO

„Podle mě určitě! Stejně jako
je obuvnické muzeum ve Zlíně, tak by mělo být v Prostějově i muzeum módy. Vždy,
když se řekne Prostějov,
tak většině lidem se vybaví
Oděvní podnik. Ten k Prostějovu vždy patřil a nyní, když
už nefunguje, by bylo podle
mě pěkné si vzpomínky na
tuto tradici takto zachovat.
Navíc OP je známé i všude
po světě, a tak by jistě byla
škoda, kdyby na tento podnik
už nezůstala žádná hmatatelná vzpomínka.“

„Muzeum módy by se mi tady
líbilo. V Prostějově toho jinak
moc zajímavého nenajdeme.
Myslím, že by to mohlo být
i dobrým lákadlem pro turisty. Pokud by bylo originálně
zařízené, mělo by podle mě
úspěch. Kromě tenisu, Jiřího
Wolkera, Wichterleho, Mileny Dvorské a právě Oděvního
podniku se k Prostějovu nic
dalšího neváže natolik, aby
si na naše město vzpomněl
i někdo jiný kromě jeho obyvatel. A právě muzeum módy
je podle mě dobrým nápadem.“

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Již deset let jsme pod
JEDNOU EVROPSKOU STŘECHOU

Prostějov už v Evropě našel své pevné
místo. A NAŠI BEZDOMOVCI S NÍM...

Pamatujete? Byla to
tehdy velká sláva.
V červnu 2003 proběhlo referendum
o vstupu do Evropské
unie, které rozhodlo
kladně. Po více jak deseti
letech se stojí ohlédnout
za tím, co se za tu dobu
změnilo. Jako inspirace
nám může posloužit
i snímek z letošních
prostějovských hodů,
který zachytil bystrý redaktor Večerníku.

Koupelnu vaší ctěné pozornosti velmi doporučujeme. Kromě toho, že tam mohou vznikat velmi příjemné předehry, například si před milováním partnera vlastnoručně na „žádaných“ místech umyjete,
tak je sex v koupelně jednou z nejluxusnějších záležitostí. Když už jsme u té předehry, jeden náš kamarád v rámci předehry hází své oblečené partnerky
do vany plné vody a děsně ho to baví! Děvče se pak
rádo samo svlékne a půl práce je hotovo. Milování
ve vaně, na umyvadle, ve sprše (i když tady pozor,
občas právě tady dochází k velmi nepříjemným úrazům), ale i speciální záležitost - sex na automatické
pračce, která je puštěna na ždímání! Jen je tady nutností, aby měl muž aspoň stoosmdesát centimetrů,
jinak si musí nožičky podložit stoličkou. Tento způsob milování je nejvíce oblíbený u Italů. Ale ani Čech
nepohrdne a kdo jednou zkusil, nechce jinak...

Prostějov/ mls
Máme, co jsme chtěli! Tak
by se dalo shrnout deset let,
které uplynuly od referenda,
jenž rozhodlo o vstupu České
republiky do Evropské unie.
Díky tomu bereme jako
samozřejmost, že můžeme
po Evropě bez problémů cestovat, studovat a pracovat.
Díky evropským dotacím
byla opravena řada silnic
a podařily se zrealizovat
i další projekty, na které by se
jinak peníze jen těžko hledaly. V některých případech by
se zas až tolik nestalo...
Ovšem představa, že se po
vstupu do Evropské
v ops é unie
u e

Našly své využití. Jelikož střídavě pršelo, hodily se některým unaveným návštěvníkům připravené stany s erbem města a nápisem odkazujícím na městské webové stránky s evropskou doménou.
Foto: Martin Zaoral
budeme mít všichni skvěle ani obludná bruselská bya ještě lépe, byla napro- rokracie s tím nic neudělají.
sto mylná. Nezaměstnanost Členství v Evropská unii za
neklesla, spíše se zvýšila nás totiž naše vlastní probléa bezdomovci nezmize- my určitě nevyřeší. Ani z nás
li, naopak jich výraz- neudělá lepší lidi. Kdo byl blbý
ně přibylo. Obojí se před vstupem do EU, zůstal
samozřejmě dalo čekat. blbým i nadále, kdo chlastal
Se stejnými problémy se před tím, chlastá stále.
totiž potýkaly, potýkají Každý z nás, kdo skutečně
a určitě i čím dál více bu- chce, může se však bez potíží
dou potýkat všechny ev- prosadit v Paříži, Římě či
ropské státy. A žádné mili- Barceloně. A za to to určitě
a dy z ev
ops ýc dot
tac stojí...
stoj ...
ardy
evropských
dotací

INZERCE

www.vecernikpv.cz
jak šel čas Prostějovem ...

Bezručovo náměstí

Jmenovalo se i podle rakouského spisovatele. Náměstí bylo
pojmenováno 4. listopadu 1927 podle českého básníka Petra Bezruče (1867 až 1958). Během nacistické okupace se v letech 1940 až
1945 nazývalo Grillparzerovo náměstí (Grillparzer-Platz). K původnímu pojmenování se vrátilo po válce od 27. července 1945. Jedná se
o poměrně malé náměstí s převážně domovní zástavbou. Jižní stranu
náměstí zabírá zadní trakt firmy Lachman, která se zaobírá realizací
bytových interiérů.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

VÍNO

Templářské
- rulandské bílé
0,75l

Víno Mikulov
Müller thurgau
0,75l

Frankovka
1L

Sklepmistr
1L

Veltínské zelené
0,75l

Bohemia Sekt
0,75l

112,90

119,90

56,90

61,90

119,90

128,90

-

-

54,90

39,90

-

-

179,90

-

89,90

-

79,90

119,90

99,90

-

54,90

-

54,90 (1L Znovín)

139,00

83,90

62,90

79,90

59,90

54,90

119,90

149,90

119,90

44,90

59,90

44,90

104,90

Naše RESUMÉ

JJelikož
lik ž jjsme nezměrní
ě í optimisté,
ti i té
tak věříme, že nás čeká řada
pěkných podzimních večerů.
A je pouze málo okamžiků
krásnějších, než si dát pod
červánky dobré víno. Proto
jsme vyrazili na obhlídku právě
tohoto lahodného moku. Kro
z vás by měl chuť na Templářskérulandské bílé či Müller thurgau, nechť zamíří do Teska. Litr
Sklepmistra nabízí nejlevněji
Lidl, Frankovku, Veltínské zelené
i šampaňské značky Bohemia
Sekt pak Interspar.
Tak dámy a pánové, na zdraví!..
Průzkum proveden
ve středu 18. září 2013

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

METANOL V KONICI?
Vyšetřování skončilo, zapomeňte
Konice/mls
PONDĚLÍ 17. ZÁŘÍ 2012
Velký úspěch při tažení proti nelegálním výrobcům a prodejcům alkoholu zaznamenali v pátek prostějovští policisté. V Konici totiž odhalili
prostory, které byly napěchovány hektolitry ilegálního alkoholu! Jak
moc velký vliv na „černý trh“ konický sklad měl, se teprve prokáže.
Zatím můžeme konstatovat, že na rozdíl od sousedního Přerovska,
kde na otravu metanolem zemřelo již pět lidí, v prostějovském regionu
žádný takový případ zjištěn nebyl. O metanolové panice, která v uplynulém týdnu ovládla celou Českou republiku, tak mohli lidé na Prostějovsku klidně debatovat. Něco ostřejšího si už ale ani koupit nemohli,
prohibice na tvrdý alkohol nařízená vládou začala platit celoplošně!
Na možné problémy Prostějovský Večerník už v minulosti upozorňoval v souvislosti s případem „stražiské vodky“. Tehdy to ovšem až tak
moc úřadů a celostátních médií nezajímalo...
ZÁŘÍ 2013
Vyšetřování případu policejní razie v Konici skvěle ukazuje, proč
u nás obchod s nelegálním chlastem tak bujně kvetl. A hlavně
také to, proč bude zřejmě bez potíží kvést i nadále. Celý případ
velké razie totiž po roce dokonale vyšuměl do ztracena! Večerníku
se během uplynulého roku podařilo zjistit, že metanol obsahovala režná z produkce likérky ve Stražisku. Ta společně s dalším alkoholem
byla objevena v konickém skladu, který měl v nájmu Lubomír Klíč.
„Opakované kontroly ČOI přímo v mé likérce žádné pochybení na mé
straně nezjistily. Alkohol obsahující metanol do mých výrobků musel
přimíchat pan Klíč,“ uvedl majitel likérky ve Stražisku Jiří Dohnal.
Lubomír Klíč nám však toto popřel. Naopak tvrdil, že metanol
musela režná obsahovat, už ve chvíli, kdy ji bral z likérky. Kde je
tedy pravda? Vyráběl Jiří Dohnal alkohol, který mohl zabíjet, nebo
ho do jeho výrobků přimíchával Lubomír Klíč? Policii se tento případ
rozlousknout nepodařilo. Následně jej předala Celní správě.
„Případ si v plném rozsahu převzala Celní správa, která rozhodne
o možné udělení sankce a její výši,” potvrdil Večerníku policejní tiskový mluvčí Josef Bednařík. Celý případ tak byl dále řešen v rámci
daňového řízení. To je ze zákona neveřejné. „Z tohoto důvodu vám ke
konkrétním subjektům nemohu poskytnout žádné bližší informace,”
reagovala Marie Bortlová, tisková mluvčí Celního úřadu pro Olomoucký kraj. V této souvislosti jsme oslovili přímo i Lubomíra Klíče,
ten se s námi ovšem odmítl bavit.
Vše se tedy dokonale zametlo pod koberec, aniž by viníkovi hrozily
nějaké větší problémy...
napsáno před

10

lety

Přípravy na stěhování
nemocnice VRCHOLÍ

V nejbližších
dnech započ
-ne poslední
část přípravy
nového nemocničního kom
-plexu v Prostějově ke
zprovoznění. Ve starém areálu
se už všechno připravuje ke
stěhování do nové nemocnice
tak, aby se počátkem října
mohlo začít s postupným
přemísťováním jednotlivých
oddělení do nového monobloku.
„Už počátkem října začnou
v nové nemocnici pracovat
první přemístěná nemocniční
oddělení, v prosinci pak budou
následovat ARO a jednotka

intenzivní péče. Těsně před
Vánoci se do nového komplexu
přestěhuje gynekologie a porodnice a v období mezi svátky celá
interna. Po Novém roce zůstane
ve starém areálu prakticky jen
administrativa,“ sdělil Josef Valenta, prozatímní ředitel Nemocnice Prostějov.
Vybudování nového nemocničního areálu v Prostějově si
vyžádalo celkovou sumu přes
jednu miliardu korun. Vzhledem
k protahování stavby se původně
stanovená
částka
neustále
navyšovala. V současné době má
nová nemocnice 481 lůžek akutní
péče a 72 lůžek péče následné.

Zpravodajství
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Nízkoprahové centrum: pomoc mladým, nebo DÍRA NA PENÍZE?
Zařízení pro děti a mládež se z „Husáku“ stěhuje na Západní

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) začalo
v Prostějově fungovat v roce 2009. Jeho úkolem je poskytovat zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím
v těžké životní situaci. Nyní se stěhuje z ulice Na Příhoně
na ulici Západní. Ještě před tím se ale objevily otázky, zda
poslední dobou skutečně vše fungovalo tak, jak mělo...
Prostějov/mls
Prostějovský magistrát na provoz
NZDM letos vyčlenil dvěstětisíc
korun. Nelze se proto vůbec divit,
že se zajímal o to, jak funguje
projekt, do něhož další peníze
míří z rozpočtu České republiky
i Evropské unie. „Líbilo se mi, jak
funguje nízkoprahové centrum
v Olomouci. Proto jsme se rozhodli něco podobného podpořit
i u nás. Ovšem s fungováním
prostějovského centra jsme ne-

mohli být zcela spokojeni. Šlo o
to, že jsme tam šestkrát provedli
kontrolu a pokaždé se nebylo
možné do centra dostat, přestože
mělo mít otevřeno,” konstatovala Alena Rašková, náměstkyně
primátora statutárního města Prostějov. To potvrzují i obyvatelé z
okolních domů. „Scházely se tam
převážně romské děti. Někdy tu
bývalo opravdu hodně rušno, ale
posledních několik měsíců je tu
klid...,“ přidala jedna z obyvatelek ulice Na Příhoně.

Za kritiku prý může
pokažený zvonek
Jak je možné, že během jeho
otvírací doby se nebylo možné
do centra dostat? „Skutečně
tam bylo v tuto dobu zamčeno
a nešlo se dozvonit. Problém
vězel v tom, že zvonek u dveří
byl pokažený. Klienti to ovšem
věděli a do centra chodili přes
vedlejší dvůr. Stačilo si však
do centra zavolat. Vedoucí tam
byl a v pozadí bylo slyšet křik
dětí. Docházelo tam někdy až
patnáct Olachů, s nimiž občas
byla spousta práce,“ hájil své
lidi Radovan Voříšek, který si
rovněž postěžoval na nedostatek peněz. „Při rozjezdu nás
podporovala Evropská unie, to
však končí. Nyní musíme za-

jišťovat fungování s podstatně
méně financemi a v méně lidech. To se projevilo například
tím, že si nikdo z nich nemohl
vzít dovolenou. Zavření centra
přesto zatím nehrozí,” doplnil
Voříšek.
Faktem je, že v NZDM došlo
k personálním změnám. Jako
vedoucí byla ještě minulý týden na webových stránkách
organizace vedena Ivana Vybíralová, její funkci společně
se služebním mobilem však už
přebral někdo jiný...

Stěhování na druhý
konec města
Když jsme se v průběhu minulého týdne do centra vypravili, visela na jeho dveřích informace,
že se bude stěhovat. Kupodivu

chybělo kam.. . „Najdete nás na
Západní ulici v Prostějově, nyní
se tam maluje, otevřít chceme už
v úterý prvního října,“ objasnil
Večerníku Radovan Voříšek.
Za stěhováním NZDM má stát
právě nedostatek financí. „Je
to kvůli vysokým nákladům na
nájem a energie. Takto ušetřené
peníze nám pomohou přežít,“
vysvětlil Voříšek.
Západní ulici a Husovo náměstí
dělí vzdušnou čarou asi dva kilometry. Těžko se tedy dá předpokládat, že by stávající klienti
do centra tak daleko docházeli.
„Počítáme s tím, že se klientela obmění a bude se rekrutovat
především z dětí sídliště. S těmi
z Husova náměstí pak budeme
pracovat přímo na ulici,“ reagoval Voříšek.

Sem se přestěhuje. V tomto opraveném domě na ulici Západní
v Krasicích by mělo od úterý 1. října začít působit nízkoprahové
centrum.
Foto: Martin Zaoral

K-centrum bez problémů
Občanské sdružení Podané ruce
kromě nízkoprahového centra v
Prostějově provozuje i Kontaktní centrum ve Vrahovicích. Jeho
posláním je snaha o snížení rizik

u lidí ohrožených drogami a také
poradenství pro jejich příbuzné. I „Káčko“ podporuje město
Prostějov. „K fungování tohoto
centra nemáme žádné výhrady,“
vyjádřila se náměstkyně Alena
Rašková.

Hororové
neštěstí
na
zastávce
ve
Sladkovského
ulici
B
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Odloženo! Rekonstrukce křižovatky
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Olomoucká - Barákova až NA JAŘE!
Prostějov/mik - Generální oprava křižovatky Olomoucká - Barákova včetně
železničního přejezdu, se kterou se počítalo už v letošním
roce, byla odložena. Večerník
o tom exkluzivně informovala náměstkyně primátora
statutárního města Prostějov
Alena Rašková.
„Není to příliš příznivá zpráva, ale má své logické opodstatnění. Projekt na rekonstrukci je sice dávno hotový

Ženu přejel autobus, má rozdrcené nohy a pánev

Hrůzná nehoda se stala ve čtvrtek těsně před půl pátou
odpoledne ve Sladkovského ulici. Ve chvíli, kdy ze zastávky vyjížděl linkový autobus, spadla pod jeho zadní kola
dvaapadesátiletá žena! Kola jí rozdrtila nohy a pánev, tělo
se navíc zamotalo do podvozku. Hasiči měli skutečně
těžkou práci, při vyprošťování těla museli dokonce použít
speciální nafukovací vaky. Nebohá žena skončila v nemocnici s těžkými zraněními, podle posledních zpráv je
však naštěstí stabilizovaná a bez ohrožení na životě.

a výběrové řízení na zhotovitele je rovněž ukončeno,
nicméně Olomoucký kraj se
rozhodl vzhledem k blížící se zimě investici odložit
na jaro roku 2014. Jedná se
o náročnou rekonstrukci a
nemá význam ji kvůli klimatickým podmínkám přerušovat. To by nás řidiči vzhledem Prostějov, Olomouc/mik byla sanitkou převezena do Fak náročnosti objízdných tras
kultní nemocnice v Olomouci.
prokleli,“ sdělila Rašková.
„Těžké zranění si vyžádala do- Délka jejího léčení není zatím
Podrobnosti budeme zjišťovat pravní nehoda, ke které došlo známa. Alkohol byl u řidiče
v nejbližších dnech.
ve čtvrtek devatenáctého září autobusu vyloučen dechovou
kolem půl páté odpoledne na zkouškou, u chodkyně byl naříulici Sladkovského v Prostějově. zen odběr krve,“ popsala havárii
Ze zatím nezjištěných příčin zde Irena Urbánková, tisková mluvspadla z vyvýšeného chodníku čí Krajského ředitelství Policie
pod právě ze zastávky se rozjíž- ČR Olomouckého kraje. Jak
situaci zareagoval prudkým dějící autobus dvaapadesátiletá dodala, míra zavinění, přesná
brzděním. Při tomto mané- chodkyně a dostala se pod jeho příčina a okolnosti nehody jsou
vru však došlo k podklouz- zadní kola. Při nehodě utrpěla předmětem dalšího policejního
nutí a následnému převrá- žena těžké zranění, se kterým šetření.
cení motocyklu na levý bok
a pádu motorkáře na silnici.“
Motorkářovo tělo prý pak
několik metrů klouzalo po
vozovce, až narazilo do odbočujícího vozidla.
Navzdory tomu, jak hrůzně
nehoda vypadala, vyvázl z ní
nepozorný motorkář pouze
s lehčími zraněními. „Alkohol byl u obou účastníků
nehody vyloučen dechovou
zkouškou,“ doplnila UrbánNeviděl jsem ji! Řidič autobusu (na snímku vpravo) se zástupci
ková s tím, že škoda byla
svého zaměstnavatele hájil tím, že neměl ani tušení o žádném nepředběžně vyčíslena na pětabezpečí.
Foto: Michal Kadlec
čtyřicet tisíc korun.

Motorkář skončil na dlažbě
Prostějov/lef - Příliš zabrán do jízdy byl zřejmě
sedmatřicetiletý motocyklista v ulici Šárka v Prostějově.
Pozdě si v sobotu 21. září
dopoledne všiml, že vozidlo
před ním zpomalilo, a skončil pod jeho koly.
„Z dosavadního průběhu
vyšetřování vyplývá, že
řidič motocyklu, který jel
směrem k Dolní ulici, pravděpodobně pozdě zareagoval na vozidlo Fiat Punto,
které jelo před ním a jehož
řidička odbočovala vpravo
mimo komunikaci,“ uvedla
Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Olomouckého kraje. „Na

ze soudní síně...

Je z doktorky PODVODNICE?
Ivana Pluhařová se podruhé vyhnula soudu, BUDE ZATČENA!

Ostrava/mik - Podle mnohých
podvodnice, jakým není rovno.
Frýdecko-místecká
rodačka,
dlouho už však žijící v Prostějově, měla podle obžaloby celkem v jedenácti případech obrat
podvodem o peníze podnikatele,
firmy, hoteliéry, realitní makléře
a dokonce i obecní úřad a nadační fond celkem o statisíce korun.
Přestože už dvakrát byla předvolána k Okresnímu soudu v Ostravě, ani jednou se nedostavila.
Soudci tak ve středu došla trpělivost. A Večerník byl u toho!
V celkem jedenácti bodech obžaloby figurují coby poškození nejvíce
fyzické osoby, od kterých si PhDr.
Pluhařová půjčila peníze na různé
účely, s vrácením si už ale nedělala
žádné problémy. Neplatila pak dále
za pronájmy bytů, půjčovala si peníze na vymyšlené akce a podobně.
Vrcholem jejího „umění“ byl zisk
pětadvaceti tisíc korun od Nadačního fondu Kimex na uspořádání vánočního koncertu pro děti v Ostravě.
Nejenom, že žádnou akci pro děti
neuspořádala, ale zároveň poškozenému předložila falešnou příjemku
a doklady, které již použila pro vyúčtování na jinou akci ostravskému
magistrátu.
Ve středu Okresní soud v Ostravě-Porubě nařídil již druhé jednání
s touto čipernou ženou z Prostějova.
Jenomže ani podruhé se Ivana Pluhařová k soudu nedostavila. „Klientka mi volala, že je na psychologic-

U TOHO!

Náročné vyprošťování. Hasiči se ve čtvrtek odpoledne pořádně zapotili. Pomocí speciálních nafukovacích vaků museli autobus nadzvednout a ženu vyprostit z podvozku.
2x foto: Michal Kadlec
„Já jsem jí vůbec neviděl,“ slyšeli
jsme přímo na místě tragédie od
řidiče autobusu.
Večerník dorazil k neštěstí právě ve
chvíli, kdy sanitka právě odvážela
těžce zraněnou ženu v kritickém
stavu do olomoucké nemocnice.
„Žena utrpěla mnohačetnou frakturu dolních končetin a pánve, vážně
byla zraněna i na hlavě. Jakmile
ji hasiči zaklíněnou v podvozku
autobusu vyprostili, ženu jsme intubovali a napojili na dýchací přístroj. Ihned jsme ji pak převezli do
Fakultní nemocnice v Olomouci,
její stav byl v tu chvíli velmi vážný
až kritický,“ sdělil nám o hodinu
později Pavel Holík z prostějovské
záchranky. Jak se Večerník tedy
při dalším zjišťování dozvěděl,
v současnosti je zdravotní stav dvaapadesátileté ženy i nadále vážný,
ale měla by být už mimo ohrožení
života. „Pacientku jsme přijali ve
velmi vážném stavu. Po těžkém
zranění hlavy, končetin a pánve

Výzva Policie ČR
Policisté Dopravního inspektorátu v Prostějově se obrací
na veřejnost se žádostí o pomoc při objasnění této dopravní nehody, ke které došlo
19. září 2013 na autobusové
zastávce poblíž místního nádraží ve Sladkovské ulici.
„Jednalo se o autobusový spoj,
který odjížděl z autobusové
zastávky ve směru Prostějov
- Kostelec na Hané - Konice Hvozd - Kladky, a to s časem
odjezdu 16.22 hodin. Zároveň
se tímto obracíme nejen na

občany, ale i na cestující, kteří
jeli tímto autobusem a mohli
by svým svědectvím přispět k
objasnění nehody, aby se přihlásili na Dopravním inspektorátu v Prostějově v Havlíčkově ulici. Buď osobně, nebo
telefonicky na linky 974 781
251, 974 781 580, případně
kdykoliv na bezplatnou telefonní linku 158,“ apeluje na
svědky Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

prodělala náročnou operaci a nyní
je v péči lékařů na jednotce intenzivní péče. Její stav je stabilizovaný,“ prozradil v sobotu večer Egon
Havrlant, tiskový mluvčí Fakultní
nemocnice v Olomouci.
O hororové nehodě se mezi lidmi
živě diskutuje. Údajně měly ženě

na vozovku pod autobus spadnout brýle a ve chvíli, kdy se pro
sehnula a hledala je, upadla pod
kola autobusu. Podle informací Večerníku se jednalo o ženu
bydlící v Ludmírově, řidič má být
zase ze sousedních Kladek! To
jsou vám ale hříčky osudu...

TO JE ALE BINEC!

Prostějov/mik - Svůj fotopostřeh nám
ve středu poslala čtenářka Večerníku.
Snímek nehorázného svinčíku okolo
odpadkového koše pořídila u cesty za
místním nádražím v blízkosti fotbalového hřiště.
„Každý den ráno a odpoledne chodím
okolo, když doprovázím dceru do školy
a ze školy. Od začátku školního roku nebyl odpadkový koš ani jednou vysypaný.
V takovém prostředí si naše děti mají
hrát? Kdo má na starosti úklid? Minulý
týden odvážela sanitka chlapečka z družiny, když na tomto místě spadl na střepy

a pořezal si nohu,“ upozornila Večerník
Iveta Krchňavá z Prostějova. „Není vůbec pravdou, že zmíněný koš u fotbalového hřiště jsme nevyváželi tak dlouho. Na
exponovaných místech v Prostějově koše
vyvážíme dvakrát týdne, v tomto případě
jednou. Když se na tuto fotografii ale dívám, jsem přesvědčen o tom, že v tomto
případě si odpadkový koš u lavičky někdo spletl s popelnicí a vysypal do něj komunální odpad,“ pokrčil rameny Martin
Grepl, ředitel společnosti .A.S.A. Technické služby v Prostějově. „Pozemek, na
kterém se nachází tento koš a také okolní

Foto: Iveta Krchňavá
cesta, je na pozemku Českých drah, které
by se měly postarat o pořádek. Nicméně
jsme již domluveni, že malý plechový
koš, který je na snímku, nahradíme brzy
umělohmotným a mnohem větším,“ dodal šéf technických služeb.

DIVOKÝ START KAMPANĚ: Sokol
jde po zlodějích, už mu za to „šlohli“ kolo
Vyhýbá se soudu. Ivana Pluhařová je se svou dcerou často viděna na tenisových kurtech v Prostějově. K soudu se už dvakrát nedostavila a soudce vydal
příkaz na její zatčení.
Foto: čtenář Večerníku
kém vyšetření a souhlas s jednáním
bez své přítomnosti mi nedala,“
snažil se Pluhařovou omluvit před
soudcem její obhájce Pavel Anderle. Večerník byl přímo v soudní
síni, a tak měl možnost sledovat,
jak soudce jeho slova dopálila.
„Vzhledem k tomu, že obžalovaná
byla o konání hlavního líčení s dostatečným předstihem vyrozuměna
a údajná lékařská prohlídka nemá
nic společného s náhlou zdravotní
indispozicí, beru to jako účelové
maření soudního řízení,“ uvedl Antonín Šmuk, předseda senátu Okresního soudu v Ostravě. „Možná jiné

soudy v této zemi klidně odročí jednání pětkrát, osmkrát či desetkrát.
Já takové manýry ale trpět nebudu!
Tímto požádám policii o zatčení
obžalované Pluhařové a dodání do
vazební věznice. Její zdravotní stav
prozkoumá vězeňský lékař. Pokud
bude zdravá, zůstane ve vazbě až
do nařízení dalšího jednání,“ dodal
soudce Antonín Šmuk.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník bude
tento případ samozřejmě i nadále
sledovat. Znáte zmíněnou ženu?
A máte třeba zkušenost s jendáním
doktorky Pluhařové? Napište nám
na e-mail redakce@vecernikpv.cz!

Prostějov/pr - Vysokoškolský učitel a prostějovský „modrý“ kandidát na poslance Petr Sokol se pěkně zostra pustil do své kampaně a hned za to „zaplatil.“ Minulé pondělí na tiskové konferenci Sokol představil konkrétní řešení,
jak snížit kriminalitu na Prostějovsku, a ještě tentýž večer
16. září mu na prostějovském náměstí ukradli kolo, na
kterém přijel na předvolební setkání.
„Je to pravda. Po poledni jsem mluvil o tom, že je třeba
oprášit princip ´třikrát a dost´ pro zloděje a násilníky. Zločinci totiž dobře vědí, že do pěti tisíc je krádež nyní jen přestupkem. Podle pravidla ´třikrát a dost´ by ale platilo, že kdo
třikrát ukradne věci v hodnotě do pěti tisíc, dopustí se už
trestného činu. A za ten může jít do vězení. Zavedení pravidla by například mohlo platit na zloděje, kteří trápí Prostějovany na parkovišti před TESCO nebo Kauflandem,“
říká Petr Sokol.
Je vidět, že tento kandidát před volbami jen neslibuje
vzdušné zámky, ale snaží se řešit to, co lidi každodenně
trápí. A jakoby to místní zločinci věděli, ještě tentýž den
mu „šlohli“ kolo. „Zamkl jsem ho do stojanu u Atria
a po hodině a půl ho už nenašel. Chmatáci se už asi dověděli,
co na ně chystám...,“ dodal s hořkým úsměvem Petr Sokol.
Může ale zase mít radost, že v kampani se trefuje
do černého...
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ˇ
prostejov
a eshopy
Kamenná prodejna má své kouzlo. Přijdete do
obchodu, vyberete si zboží, které si osaháte,
důkladně prohlédnete či vyzkoušíte a pak v klidu zaplatíte. Avšak v dnešní uspěchané době si
už všichni tento „luxus“ dovolit nemohou, a tak
volí nákup na e-shopech neboli elektronických
obchodech. Je až neuvěřitelné, kam se naše
společnost posunula a jak se pomalu vytrácí
kouzlo klasických ochodů. Do budoucna se
dokonce plánuje i nakupování potravin z domu
a v daleké budoucnosti si prý virtuálně dokonce budeme zkoušet také šaty či boty. Na tento
pokrok si ale ještě několik desítek let počkáme. Prozatím se můžeme věnovat zmíněným
e-shopům, což je naše další „Večerníkovské“
téma...
Připravila: Aneta Křížová

E-shopy neboli online obchody či elektronické obchody
jsou v dnešní době naprostou
samozřejmostí. E-shopy mají
vlastní „katalogy“ výrobků
a služeb, které již nemusíme
nakupovat v kamenných obchodech. Kosmetiku, oblečení,
zájezdy, počítače, nábytek a už
i jídlo. To vše a nejen to, dnes
pořídíme na e-shopech. Tento způsob obchodování má
značné výhody, ale i nevýhody.
Kromě toho si vždy musíme
dávat pozor, odkud zboží nakupujeme, protože se množí
podvodné e-shopy…
Pro podnikatele je velkou výhodou e-shopu především jeho

nízká pořizovací cena. Pronájem
prodejny a její vybavení přijde
na spoustu peněz, na rozdíl od
e-shopu. Stejně tak je to se sklady. Navíc na e-hopu je otevřeno
nonstop, můžeme tak nakupovat
v kteroukoliv dobu. Nevýhodou
a značným rizikem e-shopů je
pak zejména vybírání zboží naslepo. Většinou se dá říci, že kupujeme tzv. zajíce v pytli. Nikdy
totiž dopředu nevíme, zda zboží
ve skutečnosti vypadá skutečně
tak, jako je tomu na obrázku.
Zejména u oblečení se může
stát, že materiál i barva bude
odlišná, než jste si a internetu
vybrali. Nebo nám nebude sedět
velikost. U elektroniky a to třeba

u mobilů se stává, že k nim nedorazí záruční list, návod k použití a podobně. Samozřejmě jsou
e-shopy, které dodržují všechna
pravidla.
Ovšem pak jsou na trhu ještě
další e-shopy, které nejen, že nedodržují tyto základní pravidla,
ale rovnou podvádějí. Kvalitní
e-shopy vlastní certifikát bezpečného nákupu, přičemž některé však tento certifikát na svých
stránkách uvádějí, i když jej neobdrželi. K tomu, aby e-shopy
získali tento certifikát, musí projít přísným ověřením nákupního
procesu, obchodních podmínek
a samotného obchodu.
A jak tedy poznat pochybný

e-shop? Podezřelé je už to, když
oproti ostatním e-shopům naleznete nízké ceny a nabízené
zboží, které už není v prodeji.
Také nabízené zboží nebude
rozdělené, nabídka bude působit
zmateně a neuceleně. Na stránkách e-shopu nebude k dohledání kontakt ani email, ale jen
kontaktní formulář. Pokud už
bude uveden telefon, tak se na
něj nelze dovolat a s emailem
to bude to samé. Dále nebude
možné zaslat zboží na dobírku,
ale bude požadována jen platba
předem. Zaregistrovat pak můžete i zmatené obchodní podmínky či rovnou okopírovaný
text z jiného obchodu. Nedůvě-

ryhodné už je i to, když obchod
nebude mít žádnou recenzi či
hodnocení. Stejně tak je dobré
si všímat toho, kdy e-shop vznikl. Před samotným nákupem si
vždy projeďte recenze. Pokud
se vám nebude vybraný e-shop
zamlouvat, buďto směřujte nákup někam jinam nebo si ho
ověřte následujícím způsobem:
certifikaci obchodů si lze ověřit
například na www.apek.cz, firmu, která e-shop provozuje si
prostudujte na www.justice.cz,
dále hodnocení obchodu naleznete na www.heureka.cz.
Informace o podvodných e-sho
-pech a serverech jsou pak
k nelezení na www.bloklis.cz

INZERCE

  
Nakupovali jste někdy na internetu?

Krvelačné štěnice útočí. Jak se proti nim bránit
Internetový obchod pasti.cz pomůže v boji s nepříjemným hmyzem i hlodavci
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INZERCE

Prostějov/pr - Štěnice se několik posledních desetiletí
u nás v podstatě nevyskytovaly. V poslední době jejich počet v Česká republice prudce
roste. Štěnice při sání krve
přenáší nebezpečné choroby.
Jak s obtížným hmyzem i hlodavci bojovat poradí odborníci
z internetového obchodu
www.pasti.cz.
Štěnice si jako nechtěný suvenýr čím dál častěji přivážíme v zavazadlech při návratu
z exotické dovolené. Přitom
fakt, že máme domácnost
uklizenou a naleštěnou ještě
neznamená, že se jí tento obtížný hmyz vyhne. Štěnicím se
totiž líbí všude. V panelácích se
rozšiřují například stupačkami
a podobně.

Na štípnutí štěnice může každý
člověk reagovat jinak, proto je
velmi obtížné je rozpoznat.
Zbavit se jich ovšem bývá velký problém. Přípravky běžně
prodávané v drogeriích na ně
většinou nezabírají. Je třeba
použít speciální prostředky,
které seženete například v internetovém obchodě www.
pasti.cz. Novinkou na trhu je
insekticidní sprej na štěnice
Protect. Ten má vynikající vypudivost a dlouhotrvající účinky. Z plynovacích přípravků
lze jen doporučit dýmovnici
proti hmyzu Dobol fumigátor.
Tyto přípravky můžete zakoupit přímo v eshopu www.pasti.
cz , kde také najdete spoustu
informací a rad týkajících se
přímo štěnic.

Pasti.cz nabízí řešení
pro každého
Ovšem to ani zdaleka není vše.
Internetový obchod www.pasti.cz má pro vás řešení nejen
v boji proti štěnicím, ale i proti dalšímu otravnému hmyzu
a hlodavcům. Vychází přitom
z bohatých zkušeností, na
trhu totiž funguje už od roku
2007. Zabývá se prodejem
pastí, klecí, jedů, dýmovnic
a jiných pomůcek určených pro
likvidaci nebo odchyt škůdců,
zejména pak potkanů, krys
a myší. Dlouhodobé oblibě
se pak těší produkty určené
pro boj s krtky. Obchod nabízí pouze kvalitní a skutečně
účinné prostředky. Na jeho
stránkách kromě uvedeného

zboží najdete i užitečné rady,
tipy a informace jak zakoupené produkty správně používat
a jak s jejich pomocí účinně
bojovat proti škůdcům. Pokud

na stránkách eshopu nenaleznete přesně to, co jste hledali
nebo budete mít jakékoliv dotazy, můžete se obrátit na email
p.helekal@email.cz.
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Kostelec na Hané/mik - Předminulou neděli k 15. září krátce
po desáté večer kontrolovali
policisté v Tyršově ulici v Kostelci na Hané řidiče vozidla
Hyunday Accent. Při kontrole
zjistili, že dvacetiletý muž má až
do října příštího roku vysloven
příslušným magistrátem města
zákaz řízení všech motorových
vozidel. Nyní je podezřelý ze
spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání, za který mu, v případě prokázání viny, hrozí až tříletý
pobyt za mřížemi.

Plumlov/mls - Kardinál Richelieu byl nepochybně velmi
schopný duchovní a státník. Až
na vrchol se dostal i díky tomu,
že se dokázal dokonale ovládat.
Pokud by však tento přísný kněz
dorazil v sobotu na plumlovský
zámek, pak by to s ním dopadlo
všelijak. Po návštěvě vinobraní
v režii Plumlovských nadšenců
by Francii nějaký čas musel vést
někdo jiný. Kardinál by se do
funkce vrátil až poté, co by se
probudil do druhého dne...
Letošní Plumlovské vinobraní
bylo doslova nabito emocemi. Tou
první bylo překvapení, když se při
zahajovací scénce na pódiu místo
tří či čtyř jako obvykle objevilo
hned deset statných mušketýrů. Ti
se jako jeden muž nakonec museli
sklonit před silou jedné jediné zoufalé matky. „Nápad vznikl tak, že

Po některých zůstala spoušť a metráky odpadků...

byli pořád zavření, takže ti se tu
moc nezdržovali ani předtím.
Všechny jejich domy byly zadlužené a v dost špatném stavu.
Nejhůře je na tom asi ten kousek
od centra obce. Tam si zajděte,
to tedy něco uvidíte...,“ nechala se slyšet jedna z obyvatelek
obce.

vyrůstají vysoké bodláky. Souhrnně se dá říci, že v něčem takovém nežila většina Evropanů ani
před dvěma sty lety.
Podobný případ přitom není ojedinělý. Téměř na chlup stejně
dopadl i dům v Čechách pod Kosířem, kde bydlela slavná rodina
Tulejových. Po jejím přistěhování se za jeho opravu zasazoval
i ombudsman Otakar Motejl.
Dům se opravit podařilo, ale úsilí
dlouholetého bojovníka za lidská
práva bylo zcela zbytečné. Po
dvou letech od rekonstrukce byla
nemovitost, zatížená hned několika exekucemi, opět fakticky
neobyvatelná.

Dům na odpadcích
Zamířili jsme k opuštěnému polorozpadlému stavení. Jeho stav
se dá jen těžko popsat. Přídavné jméno dezolátní skutečnost
vystihuje jen částečně. Na první
pohled však do očí i do nosu
praští metráky tlejících a zapáchajících odpadků, které se
povalují v jeho bezprostřední
blízkosti. Další jsou naházeny
do nedaleké kůlny. Mezi nimi

Jak si kdo ustele…
Zeptali jsme se i vedle bydlící
romské rodiny, zda jim nevadil
neuvěřitelný bordel na „zahrádce“ jejich sousedů. „Je pravda,
že moc neuklízeli. Ono to bylo
dáno i tím, že v domě neměli
vodu ani odpady a nikdo jim s
tím nepomohl. Ale myslím si,
že je to každého věc. Jak si kdo
ustele, tak si i lehne,“ mínila hlava rodiny.

Jako byste se ocitli na předměstí indického hlavního
města... Smrad, špína a několik vrstev hnijících odpadků naházených pod oknem polorozpadlého stavení.
Vězte, že tak u nás žijí někteří bezdomovci či cikáni.
Zatímco lidé, kteří rádi vyjíždějí do exotických končin,
tento „kulturní šok“ snad vítají, ti, kteří musí žít v okolí
nepřizpůsobivých občanů, z něj určitě nadšeni nejsou!
Prostějov/mls

Na Kosíři se pustí
do budování broukoviště
Velký Kosíř/mls - V sobotu
28. září se v 9.45 hodin přesě
na nádraží v Kapli u Čelechovic sejdou dobrovolníci, kteří
se pustí do práce v ovocném
sadu Oulehle na Velkém Kosíři. Sad leží u třetího zastavení
naučné stezky vedoucí z Čelechovic na Kosíř. Bude v něm
probíhat výřez a následný úklid
vyřezaných náletových dřevin.
Současně bude zahájeno budování tzv. broukoviště, pro něž
využijeme vhodné kmeny a silné větve z výřezů. Nejen pro děti
bude připravena hravá stezka
se zajímavými informacemi
o životě brouků. Ukončení akce
je plánováno asi na 15.00 hodin.

Přehrada hlásí KONEC revitalizace!

Zmizel valník
Plumlov/lef - Ani fakt, že valníkový návěs odstavený v areálu v Plumlově není způsobilý
k provozu, nezastavil neznámého nenechavce. Ten krádeží
valníku o váze 35 tun někdy
v období od 20. července do
20. září způsobil majiteli škodu
ve výši šedesáti tisíc korun.

www.vecernikpv.cz

pravní nehodě nákladního
vozidla Daf s návěsem. Ze
zatím přesně nezjištěných
příčin mělo na přímém
a přehledném úseku vozovky
začít řízení vozidla táhnout
doprava.
Dvaašedesátiletý
řidič začal intenzivně brzdit, ale vozidlo se mu na
silnici zastavit nepodařilo.
Sjel do příkopy, kde se tahač
otočil o stoosmdesát stupňů

a návěs zůstal stát ve směru
jízdy. Otočením tahače došlo
k poškození nádrže s pohonnými hmotami,“ informovala
Večerník o nehodě kamionu
Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého
kraje.
Na místě zasahovali hasiči,
přítomen byl i zástupce
Odboru životního prostředí

prostějovského
magistrátu.
„K ekologické havárii ale
naštěstí nedošlo, nedošlo ani
ke zranění osob. Alkohol byl
u řidiče vyloučen dechovou
zkouškou, hmotná škoda byla
vyčíslena na stočtyřicet tisíc korun,“ uvedla Irena Urbánková
s tím, že policisté nehodu nadále
šetří. K přesnému určení příčiny
nehody byl přizván znalec
z oboru automobilové dopravy.

Na Plumlovském vinobraní by se „cinknul“ i kardinál Richelieu V Hrochově POLICISTÉ
„Čím lepší program, tím horší počasí,“ mohli si letos stýskat organizátoři HONILI opilého řidiče
CIKÁNSKÉ RODINY SE STĚHUJÍ Z DOBROMILIC!

„Vážená redakce! Mám vás za
noviny, které upozorňují na
problémy s některými cikány.
Přijeďte si prosím nafotit dům
v Dobromilicích, ze kterého se
před nedávnem jedna početná
romská rodina odstěhovala. Ať
si každý člověk udělá obrázek
sám!“ Vyzval nás nedávno prostřednictvím rubriky „Hlas lidu,
hlas Boží“, jeden z obyvatelů
Dobromilic, který má se soužitím
s příslušníky romské menšiny bohaté zkušenosti.
Dům, o němž psal, jsme našli
snadno. „Z Dobromilic se v poslední době odstěhovaly tři romské rodiny. Myslím, že se vrátily
do Kojetína, odkud přišly. Faktem je, že členové jedné z nich

V Jesenci pořádají vinobraní
Jesenec/mls - Tradiční vinobraní v Jesenci je opět po roce tady!
V pátek 27. září se v tamním kulturním domě můžete těšit na večer plný dobré muziky v podání
kapely ALIEN. Připraven bude
vynikající červený a bílý burčák
z Moravy, kvalitní víno z těch
nejlepších vinných sklípků
a lahodné kuličky hroznového
vína přímo z vinohradů!

region@vecernikpv.cz

Žešov, Kelčice/mik - Hrůzostrašně vypadající nehoda
kamionu zůstala nakonec
naštěstí
bez
závažných
následků. Jak co se týče
zranění řidiče, tak hrozící
ekologické havárie.
„Ve středu osmnáctého září
kolem
jedenácté
hodiny
dopoledne došlo na silnici III. třídy ve směru od
Žešova na Kelčice k do-

Obec na Prostějovsku se musí vyrovnávat s následky

Vepřové hody v Ochozi
Ochoz/mls - Pečené sele
a jehně, speciality z udírny,
zabijačkové hody a domácí
koláče. To jsou jen některé
z pochoutek Svatováclavských vepřových hodů, které
se uskuteční v sobotu 28. září
v Ochozi. Od 13.30 hodin zde
proběhne mše v kapli Svatého Václava. Po celý den bude
k vidění středověký tábor
a kejklířský program skupiny Non Sancti, jenž předvede
žonglování, tradiční řemesla
i fireshow. Připraveny budou
zajímavé soutěže pro děti
a dospělé. Akce, kterou pořádá
skupina historických aktivit
Eques Tempus, se koná za každého počasí.

Hanácké cestovatel v Konici
Konice/mls - Region Haná
a město Konice vás zvou na
Slavnostní ukončení X. Ročníku
Hanáckého cestovatele, které se
bude konat v sobotu 28. září 2013
od 14.00 hodin v zámeckém parku v Konici. Na programu bude
předání certifikátů úspěným cestovalům. Kdo přijde, bude moci
zavítat do zámecké galerie, kde
se bude konat výstava ke 125.
výročí Klubu českých turistů
v Konici. V průběhu celého dne
bude otevřeno muzeum řemesel
Konicka. Akcí bude provázet
Holóbkova mozeka, vystoupí
i mažoretky a skupina Neopets
z konické ZUŠ-ky.

776 159 120

Mezi Žešovem a Kelčicemi havaroval kamion, unikla nafta

Tady se odpad netřídí. Takhle to vypadá, když se odstěhují nepřízpůsobiví občané. V tomto případě se jedná o
jednu z cikánských rodin z Dobromilic. Foto: Martin Zaoral

Starosta o stěhování nic neví
V Dobromilicích žije významná romská menšina. S těmi, kteří
v obci bydleli déle, nebyly větší
problémy. Ty nastaly až právě

s přistěhovalci, z nichž někteří nyní
obec opět opouští. Trable s nimi
vedly až ke zřízení místní domobrany. S otázkou na aktuální situaci a
stěhování některých Romů jsme se
obrátili také na místního starostu.

jsme měli jeden kostým mušketýra
a několik nedávno narozených
dětí, které jsme do toho chtěli nějak
zapojit. Zbytek už jsme nějak vymysleli a udělali,“ naznačila svoji
tvůrčí metodu režisérka celé akce
Gábina Jančíková.
Další výraznou emocí byla vášeň,
se kterou se do hry na své nástroje pustili Cigánski diabli. Jejich
neskutečná virtuozita a zároveň
hravost byla něčím, co muselo doslova uhranout každého milovníka
dobré muziky. Před přívalem
emocí se člověk ovšem neschoval
ani ve Strašidelném sklepení, které
si pro malé i velké návštěvníky
připravili dorůstající potomci členů
Spolku Plumlovských nadšenců.
„Byl to fakt záhul. Jsem opravdu
rád, že jsem vyvázl živ a zdráv.
Akorát se budu muset jít někam
uklidnit a přebalit,“ zhodnotil

Fotoreportáž
Fotoreportáž

návštěvu prostor malého zámku
jeden z dospělých návštěvníků.
Úsměv na tváři pak vyloudily čím dál ztřeštěnější Veselé
kravičky, které návštěvníkům
objasnily, jak je důležité mít
vlastního inseminátora...
Nelze se tedy divit, že, aby unikl
náporu nejroztodivnějších pocitů,
pustil by se jinak chladný kardinál
Richelieu nepochybně do ochutnávky některého z přibližně
čtyřiceti vzorků výborných vín.
Z této degustace by však střízlivý
nevyšel. Jediné, co by jej mohlo
„zachránit“, bylo relativně studené
a vlhké počasí, které letošní vinobraní provázelo. I kvůli tomu na
zámek tentokrát zamířilo méně
lidí, než by si tato báječná akce
zasloužila.
„Počasí je vždy loterií. A v té se
prostě nevyhrává každý den,“

Od příštího úterý se budeme moci bez výčitek projít po hrázi plumlovské nádrže

Mostkovice, Plumlov/mls Tak se to přece jen stihlo už
v první pětiletce! Po čtyřech
letech od začátku vypouštění
a rok od zahájení prací na
rekonstrukci hráze je na úterý
1. října ohlášeno slavnostní
ukončení projektu revitalizace
plumlovské přehrady. Při
této příležitosti zde proběhne
schůzka mezi zástupci Povodí Moravy a okolních obcí.
Aktuálně na přehradě ještě
zůstává několik nedodělků.
Oprava
hráze
plumlovské
přehrady
za
necelých
STOČTYŘICET
MILIONŮ
korun jde do finále. Dělníci už
od minulého týdne začali po
obou stranách nově položené
silnice montovat pozinkované
zábradlí. To nahradí i charakteristickou betonovou zídku, která
se v posledních letech nacházela
ve velmi špatném stavu. „Docela
mi to vyrazilo dech. Ta betonová

zídka k hrázi i celé přehradě
vždy neodmyslitelně patřila
a jednoznačně dotvářela její
charakteristický ráz. Něco
podobného jsem přitom viděl
i na jiných přehradách. Je tu teď
sice krásný nový asfalt i kvalitní
obložení hráze, ale procházka
po ní mi bude připomínat spíše
chůzi v nějaké super moderní
ohradě pro dobytek. Za ty peníze,
co to všechno stálo, tu mohli
udělat novou betonovou zídku,“
netajil své rozčarování náš pravidelný čtenář Michal, který dění
na přehradě dlouhodobě sleduje.
Našli se však i zastánci výsledného řešení. „Pozinkované
materiály jsou velmi odolné
a zábradlí bude na rozdíl od betonové zídky téměř nezničitelné.
Kromě toho se výhledem na
vodu v přehradě budou moci
těšit i malé děti, bez toho, aniž
by je rodiče museli zvedat
nahoru,“ poznamenal jeden

v úterý 1. října. To by mělo na
hrázi plumlovské přehrady
proběhnout slavnostní předání
stavby. Setkají se tu zástupci obcí
Mikroregionu Plumlovsko s vedením Povodí Moravy, které na
stavbu po celou dobu dohlíželo.
„Při této příležitosti se budeme
bavit i o tom, jak se okolní obce
budou podílet na financování
provozu srážedel umístěných na
přítocích do nádrže. Ta by měla
zamezit přísunu dalších živin pro
jedovaté sinice.Srážedla poběží
vždy od května do října a to až
do té doby, než všechny okolní
obce budou mít kanalizaci.
Náklady na jejich provoz se budou pohybovat v řádech stovek
tisíc korun ročně, dlouhodobě
je nejsme schopni hradit pouze
Obce by měly na čistou
z našeho rozpočtu,“ sdělila
přehradu přispívat
Gabriela Tomíčková, tisková
mluvčí Povodí Moravy. Té jsme
Revitalizace přehrady po se rovněž zeptali, jak to vypadá
čtyřech letech oficiálně skončí s budováním mokřadu, který

z cyklistů, kterého se Večerník při
páteční návštěvě na přehradě zeptal na názor. Tento všímavý muž
z Plumlova však měl jiné poznámky. „Je to tady pěkné. Líbí se mi
například, že silnice na hrázi je
zkosená, takže voda z ní bude bez
problému odtékat pryč a nebude
ji tak devastovat. Co naopak
nechápu, proč za starou hrází
neposekali na dně ty kopřivy, co
tam rostou. Sekat se to nyní už
bude obtížně, protože na dně už
stojí voda. Jestli tam ty kopřivy
zůstanou, až se to celé napustí, tak
na dně shnijí. Ale kdo ví, třeba si
někdo myslí, že je pochroupou
ti amuři, kteří tu snad někdy budou,“ usmál se muž, který je
zároveň i vášnivým rybářem.

www.vecernikpv.cz

Do muzea kočárů dorazí

svatý Václav i Hudeček

Čechy pod Kosířem/mls - Dvě
zajímavé akce, které spojuje
jméno Václav, se v nejbližších
dnech chystají v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem.
Na svatého Václava zde bude
zapřažen zlatý kočár, v úterý
1. října tamtéž vystoupí další
známý nositel tohoto jména,
konkrétně houslový virtuóz
Václav Hudeček.
Již tuto sobotu 28. září dorazí opět
po roce do Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem svatý Václav.
A společně s jeho návštěvníky na
Den české státnosti oslaví první
výročí otevření depozitáře muzea.

To bylo speciálně vybudováno
pro největší smuteční kočár na
světě. „Při této příležitosti bude
do šestispřeží zapřažen zlatý kočár umístěný v muzeu, který naposledy vyjel v roce 1896. Sice ho
potáhnou pouze makety koní, lidé
však budou moci obdivovat speciální zlatý zápřah. Kromě toho
bude v tento den zpřístupněna
horní galerie, což je čtyřicetimetrová chodba vedoucí nad muzeem, kde je umístěna řada zajímavých historických dokumentů.
V průběhu dne se lidé budou moci
nechat od muzea svést v kočáře,
který je proveze po blízkém oko-

lí. Oslavy pak vyvrcholí od sedmnácti hodin, kdy v depozitáři
vystoupí sopranistka Karolína
Žmolíková,“ prozradil Večerníku
Václav Obr, majitel muzea.
To však v Čechách pod Kosířem
nebude vše. Už o tři dny později, tedy v úterý 1. října, se tamtéž
představí světoznámý houslista
Václav Hudeček doprovázený
členy Moravské filharmonie
z Olomouce. „Jeho vystoupení je
plánováno na první říjnový den
od 18.00 hodin. Na programu budou skladby od Händela, Vivaldiho, Mozarta či Moriconeho,“
zmínil se Obr.

Čechy pod Kosířem: Zloděj
Slavnostní zahájení. Na zámek letos dorazil i král Ludvík Cigánski diabli. Přestože během odpoledne vystoupila řada Vyvolávání zlého ducha. Potomci členů Spolku Plumlovských
XIII. Musel zde řešit spor mezi zoufalou matkou deseti dětí skvělých muzikantů, zlatým hřebem byl jednoznačně koncert Cigán- si pro ostatní děti v prostorách nízkého zámku připravili Strašidelné sklepení. Kdo se v něm nebál, ten v něm vůbec nebyl.
a jedním z agresivních mušketýrů kardinála Richelieu.
ských diablů. Nad jejich energií i virtuozitou se skutečně tajil dech.

První díl exkluzivního rozhovoru se starostou Konice Františkem Novákem

„Lidé zde nenacházejí dostatek práce a odcházejí do světa“
Jak se vám to líbí? Betonovou zídku po rekonstrukci na koruně
hráze nahradilo pozinkované zábradlí.
Foto: Martin Zaoral
by měl vzniknout na začátku
přehrady. Tato talzvané litorální
zóna bude zajišťovat přirozené
filtrování
přitékající
vody.
O jejím vzniku se mluví už od
dubna 2011.„Zatím tu proběhly
terénní úpravy. Práce zde budou pokračovat i po oficiálním
ukončení revitalizace. Napuštění

přehrady jim však vadit nebude,“
reagovala Tomíčková.
Oprava hráze by měla
proběhnout i v případě Podhradského rybníku v Plumlově.
„Stále probíhají jednání s majitelem
objektu na hrázi. S rekonstrukcí bychom rádi začali už v říjnu,“ uvedla
na závěr Tomíčková.

Cyklisté ve Štětovicích

se změnili v GOLEMY

Štětovice/mls - S blátem až za
ušima se vracelo všech devětadvacet účastníků premiérového ročníku cyklistického
závodu Across Morava 4M,
který se v sobotu konal ve Štětovicích. Závod pro dospělé
letos doplnil tradiční Štětovický cyklokros určený dětem do
třinácti let.
Ve Štětovicích se letos poprvé
vydali dospělí závodníci na trasu
vedoucí okolní přírodou. Jelikož
start se konal nedlouho po dešti,
cyklisté se museli porvat nejen
s celkem čtyřiadvaceti kilometry,
především pak s místy pořádně
rozblácenou tratí. Bahno dokonale obalilo nejen je samotné, ale
i jejich bicykly. Někteří ze závodníků pak v cíli ze všeho nejvíce
připomínali golemy na prehistorických hliněných strojích.
Děti to měly relativně jednoduš-

odpor. K jeho zpacifikování použili
policisté donucovací prostředky,
„V neděli patnáctého září krát- tedy hmaty, chvaty a nasadili mu
ce po jedenácté hodině v noci pouta. Muže zajistili a převezli
si policejní autohlídka všimla na policejní služebnu k proveZámek opět ožil. Návštěvnost letošního vinobraní nepříznivě ovlivv lokalitě Hrochov-Lipová dení dalších úkonů. Zjistili, že se
nilo chladné počasí. Kdo však na nádvoří plumlovského zámku v soneosvětleného osobního vo- jedná o dvaačtyřicetiletého muže
botu zavítal, určitě nelitoval. Vzpomínku na slunce mu zde nalili do
zidla Škoda Felicia, které vyjelo z Prostějovska. Provedli u něho
vinné sklenky.
Foto: Martin Zaoral
z vedlejší silnice v Hrochově. dechovou zkoušku, která byla
Když jeho řidič spatřil popozitivní a naměřili přesně
pokrčil v této souvislosti rameny popíjení a navzdory podmračenému licejní vozidlo, začal
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slunce. A tak se díky pravidelnému začali těšit zase za rok...
licejní hlídka se malý
muž se
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za ním vydala.
po poučení odmítl
pacifik
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Škodovka zhruba po
podrobit
lékařskému
třiceti metrech zastavila a její řidič vyšetření spojenému s odběrem
se dal na útěk,“ popsala podezřelé biologického materiálu v nemoc3x foto: Martin Zaoral.
chování šoféra škodovky Irena nici. „Při kontrole navíc nepředložil
Urbánková, tisková mluvčí Kra- řidičský průkaz, ačkoliv je vlastjského ředitelství Policie ČR Olo- níkem řidičského oprávnění. Neměl
mouckého kraje.
ho totiž u sebe. Nyní je podezřelý
Chlápek však byl jedním ze ze spáchání přečinu ohrožení pod
zakročujících policistů dostižen vlivem návykové látky, za který
a vyzván, aby zanechal pro- mu, v případě odsouzení, hrozí až
tiprávního jednání. „Muž však roční pobyt za mřížemi, peněžitý
na opakované výzvy nereagoval, trest nebo zákaz činnosti,“ dodala
snažil se stále utéct a kladl aktivní mluvčí krajské policie.
Lipová, Hrochov/mik

jaké bylo plumlovské vinobraní...

„O ničem nic nevím, pošlu vám své
vyjádření na elektronickou poštou,“
reagoval Pavel Drnovský a zavěsil,
aniž by si vzal kontaktní údaje. Do
uzávěrky tohoto vydání pak skutečně nic nedošlo...

Na betonovou zídku na hrázi zapomeňte,
na dně nádrže stále rostou kopřivy

Když si předminulou neděli 15. září v noci policisté v Hrochově
všimli neosvětlené škodovky a podezřele se chovajícího
řidiče, okamžitě se jej rozhodli sledovat. Poté, co ho dostihli, šofér vystoupil za auta a dal se na zběsilý útěk. Marně!
Policisté jej brzy lapli a pomocí chvatů zadrželi. Následně mu
naměřili přes jednu a půl promile alkoholu v dechu!

na
video rnikpv.cz
.vece
www

fotogalerie
na www.vecern
ikpv.cz

S větrem o závod. Malí cyklisté ve Štětovicích šlápli do pedálů, aby změřili
své síly na přírodní trati vedoucí místním parkem.
Foto: Martin Zaoral
ší. V celkem čtyřech věkových
kategoriích soutěžily na osvědčené trati ve zdejším parku. Ti
nejmenší se na odrážedlech projeli po betonu. Vítězové dostali
diplom a pěkné ceny, všichni
dětští závodníci medaile, diplom, pití a párek v rohlíku.
„Letos si přišlo zazávodit cel-

kem pětačtyřicet dětí, což je
přibližně polovina těch, co tu
bylo loni. Svoji roli v tom určitě
sehrálo deštivé a chladné počasí,
které mnohé odradilo,“ sdělila
večerníku Kateřina Kubjátová
z místního Centra volného času,
které společně s obcí Vrbátky
tradiční akci pořádalo.

Konice - V letech 2006 až 2010 zastával František
Novák pozici konického místostarosty, od zvolení zastupitelstvem na podzim 2010 je již téměř tři roky starostou
města s necelými třemi tisícovkami obyvatel. Největší
komplikací pro něj i jeho kolegy se podle očekávání
stalo splácení úvěrů přijatých kvůli budované kanalizaci. Starosta si ale pochvaluje, že se již podařilo umořit
mnohem více, než bylo nutné, a celková doba splatnosti
se tak zkrátila o jedenáct let. Navíc se povedlo zrealizovat některé drobné investice a peněz by tudíž v městské
kase postupně mohlo přibývat. To vše a ještě mnohem
víc Večerník rozebral v exkluzivním interview, které bylo
rozděleno na dvě části. Dnes vám přinášíme tu první...
Jiří Možný
Na podzim 2010 jste poprvé usedl do starostovské židle. Jaké to zatím byly
měsíce a roky?
„Jelikož jsme v minulém období
budovali kanalizaci a dokončili ji
právě v roce 2010, dalo se předpokládat, že to pro každého, kdo
tady bude, nebude jednoduché.
Museli jsme si vzít docela velké
úvěry a předpoklad, že musíme
několik let splácet. Nedostává se
nám perspektivy, že by se Konice mohla nějak zvlášť rozvíjet
a investovat, což není příliš dobrá
pozice
pro představitele města.“
p
Takže to bylo hlavně o tom
šetřit každou korunu?
„Samozřejmě. Snažili jsme se ale
najít způsob, jakým peníze splácet co nejrychleji, což se nám
částečně podařilo odprodejem
městského majetku, převážně
lesů. Na úrocích už dnes šetříme
přibližně deset milionů korun
a horizont zaplacení největšího
úvěru od České spořitelny jsme
z roku 2029 stáhli na rok 2018.
Myslím si, že na ozdravení finanční situace město kroky podniklo a pro další představitele
města v příštích volebních obdo-

bích už to bude trošku jednodušší. Především konec splácení je
na dohled.“
To nejhorší vás tedy čeká
do roku 2018?
„To zas ne. Nejtěžší období bylo
v letech 2011, 2012 a 2013, kdy
jsme ještě dopláceli úvěry z roku
2008. Od příštího roku již budou
některé splaceny a zůstanou nám
prakticky jen ty na kanalizaci. Budeme tak splácet asi o tři miliony
méně než dosud, kdy to činilo
přes šest milionů. Máme sice ještě
půjčku ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ale ta je úročena
pouze jedním procentem, takže
bychom to měli bez problémů
p
zaplatit.“
Do některých dalších,
byť drobnějších akcí jste
se přesto pustili...
„Ano, to máte pravdu. V loňském
roce jsme za milion osm set tisíc
prodali les v Runářově. Polovinu
jsme museli použít na splacení
úvěru, jak to máme v podmínkách, druhou polovinu jsme použili na dofinancování investic,
zejména oprav komunikací, které
jsme začali. Chtěli bychom v tom
i nadále pokračovat, to je priorita.
Bohužel však máme nad pět set,
ale něco pod tři tisíce obyvatel,

to znamená, že nedosáhneme
na dotační tituly pro malé obce
a přitom daňová výtěžnost je u
nás docela nízká. Pomáhá nám až
změna rozpočtového určení daní.
Původní předpoklady byly, že bychom mohli dostat navíc až devět
milionů, naplňuje se nám ale opatrná představa, že by to aspoň dva
miliony mohly být.“

ale podnikatelský záměr
nevyšel a pozemek je
p
prázdný.“
Je v silách
města přilákat sem významnější zaměstnavatele?

lidé jezdili za prací. Byli bychom ale hodně rádi, aby
nám železnice vůbec zůstala. Rozebírali jsme to
především s náměstkem
hejtmana Aloisem Mačákem, který má dopravu na

Jaký je demografický vývoj, rýsuje se varianta, že
byste se přes tři tisíce obyvatel
dostali?
„Bohužel se počet obyvatel neustále snižuje. Je to dáno tím, že
lidé zde nenacházejí dostatek práce a odcházejí do světa. Zejména
ti vzdělaní, kteří mají uplatnění
ve větších firmách. Obrovským
problémem bylo, že skončilo
OP, jen v Oděvním podniku bylo
zaměstnáno tgřistapadesát lidí.
Fungovala zde i kožetvorba, která
postavila novou fabriku, bohužel
již taky skončila a fabrika je do
dnešního dne prázdná, přestože
má nového majitele. Zůstala nám
Moděva, Kovo a pak menší podniky. Musíme se smířit s tím, že tu
velké firmy nebudou, potřebovali
bychom ale, aby menších bylo
víc. Měla se zde stavět fabrika
na rostlinné oleje, bohužel jim

„Zabýváme se tím a ziniciovali
jsme fórum, na které jsme pozvali
představitele kraje i zástupce podnikatelských subjektů a snažili
jsme vytipovat největší problémy
a úkoly, které je potřeba udělat,
abychom je sem dostali. Bohužel jsme dost špatně napojeni na
dopravní infrastrukturu, protože
v blízkosti nemáme dálnici.
I když je tu dost pracovníků, kteří
by byli přínosem, tak se nám sem
podnikatelé nehrnou. Nevidím
ani do budoucna předpoklad, že
by se situace mohla zlepšit. Budeme se tedy muset ubírat směrem
k menším firmám a turistice...“
Ani železnice nenabízí alternativu k dálnici?
„Dráha z Prostějova do Chornice
momentálně končí už ve Dzbeli,
protože z Chornice Pardubický
kraj propojení zrušil. Docela
nám to chybí, i na tuto stranu by

Foto: Jiří Možný
starosti. Ujistil nás, že dopravní
obslužnost zůstane zachována
v tomto i příštím roce, takže doufáme,, že to tak bude...“
Zmínil jste komunikace,
do čeho dalšího byste potřebovali investovat?
„Těch věcí je spousta. Například
bude potřeba řešit rekonstrukci zastaralé kotelny v budově
základní školy a gymnázia, budeme hledat dotační prostředky
na zateplování budov a výměnu
oken. To jsou nejbližší priority, k nimž musí být i klasická
údržba, která také stojí spoustu
prostředků. V první řadě ale
již vzpomenuté silnice jak ve
městě, tak zejména v našich
místních částech. V letošním
roce jsme vyčlenili v rozpočtu
milion dvě stě tisíc, doufáme,
že to v příštím roce bude aspoň
milion a půl.“

značek. Předběžně byla škoda
poškozením a odcizením vyčíslena na sedmašedesát tisíc
korun. Přesná výše škody bude
upřesněna dodatečně,“ uvedla
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání přečinu krádeže.
„Za něj pachateli, v případě jeho
zjištění, hrozí trest odnětí svobody
v rozmezí od jednoho roku do pěti
let,“ dodala Urbánková.

VYKRADAČI AUT úřadovali
Prostějovsko/lef - V okolí Ptení
a Zdětína na Prostějovsku
začali úřadovat neznámí
vykradači aut. V závěru minulého týdne jim padly za
oběť hned dva osobní vozy!
Jako první vykradli zloději
v pátek 20. září v čase od
druhé do osmé hodiny ranní
Škodu Fabii na parkovišti
ve Zdětíně. U vozidla rozbili okna a z kufru pak sebrali tašku s oděvními svršky.
Krádeží způsobili škodu čtyři

„Nejtěžší období bylo v letech 2011,
2012 a 2013, kdy jsme ještě dopláceli
úvěry z roku 2008. Od příštího roku
nám již zůstanou prakticky jen ty na
kanalizaci. Budeme tak splácet asi o tři
miliony méně než dosud.“
Současného konického starostu FRANTIŠKA NOVÁKA
těší rychlé splácení současných úvěrů

se nyní může ukouřit k smrti…

Čechy pod Kosířem/mik - Vykradený obchod v Čechách
pod Kosířem vyšetřují nyní
policisté. Zloděj byl zřejmě
vášnivým kuřákem, neboť si
udělal pořádnou zásobu cigaret a nic jiného jej v kiosku
nezajímalo...
„V noci z pondělí šestnáctého
na úterý sedmnáctého září došlo
k vloupání do jedné z prodejen
potravin v Čechách pod Kosířem. Zatím neznámý pachatel
z ní ukradl cigarety různých

tisíce korun, poškozením vozidla pak deset tisíc.
Větší kořist si pak odnesli ve stejný den o několik hodin později
ze Škody Octavie, zaparkované
na lesní cestě u Ptení. V autě totiž
majitel nechal mobilní telefon,
peněženku s penězi a doklady,
notebook, digitální fotoaparát
a dražší nářadí. V tomto případě
způsobili zloději celkovou
škodu dvaačtyřicet tisíc korun,
z toho řidiči za deset a firmě za
dvaatřicet tisíc.

Nová jednání o železniční dopravě

mezi Olomouckým a Pardubickým krajem
Olomouc/red - V pondělí 16. září 2013 se uskutečnilo výjezdní
jednání Rady Olomouckého kraje na Šumpersku. Na programu bylo mimo jiné setkání se zástupci místních samospráv.
Jedním z hlavních problémů, které v současné době nejvíce
zajímá občany je, jakým způsobem bude zajišťována dopravní
obslužnost v oblastech sousedících s Pardubickým krajem.
Vedení Olomouckého kraje, zastoupené náměstkem hejtmana pro
dopravu Aloisem Mačákem, vyzvalo již v listopadu minulého roku
představitele Pardubického kraje k nápravě jejich nevydařené optimalizace veřejné dopravy. Pardubičtí krajští radní totiž bez jakéhokoliv projednání s Olomouckým krajem před dvěma roky zrušili
původní dohodu o zajištění vlakových spojů mezi kraji. Olomoucký
kraj byl tímto nucen nahradit zrušené spoje autobusovou dopravou.
Náměstek Alois Mačák vyzval svého kolegu Jaromíra Duška k novému systémovému řešení současného nevyhovujícího stavu. Zástupci obou krajů se v červenci tohoto roku dohodli na zpracování
studie dopravy mezi oběma regiony nezávislou odbornou firmou.
Ta by měla najít nejvhodnější způsob spojení veřejnou dopravou
mezi Olomouckým a Pardubickým krajem s ohledem na účelnost
a hospodárnost. Náměstek hejtmana Mačák vnímá tuto dohodu
mezi samosprávami jako pozitivní krok k cestujícím obou krajů.
Výsledkem tohoto postupu musí být co nejpříznivější dopravní obslužnost, ať již vlaková, nebo autobusová pro naše spoluobčany.

Kultura v Prostějově a okolí...

BYLI JSME
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nejvýznamnější kulturní událost

Ve Fiestě řádil
KUBÁNSKÝ SHOWMAN
Eusébio Nicolas Mena
rozdivočil natřískaný bar

Jedinečnou akci
uspořádali v sobotu
večer v restauraci
Fiesta v Prostějově.
Kubánská párty s DJ
Henrym a hlavně výjimečným hostem,
kubánským zpěvákem a showmanem
Eusébio Nicolasem
Menou, přilákala zástupy hostů nejrůznějšího věku.
Prostějov/mik

A návštěvníci to uměli při poslechu
rytmické hudby a zpěvu kubánské
celebrity pořádně ve Fiestě roztočit! Pořadatelé se mohli pochlubit
opravdu skvělým tahem. „Chtěl
jsem uspořádat kulturní akci, která
v Prostějově ještě nikdy nebyla.
Spojil jsem se s DJ Henrym a jeho
agenturou, která kubánského zpěváka zastupuje. Jsem rád, že Eusébio pozvání přijal a dokonale tady
baví naše hosty,“ uvedl pro Ve-

Byla to divočina! Návštěvníci Fiesty to v sobotu dokázali při
Kubánské párty pořádně roztočit.
Foto: Michal Kadlec
černík, mediálního partnera akce,
provozovatel restaurace Fiesta
ve Wolkerově ulici Marcel Pilka.
„S průběhem večera jsem opravdu
maximálně spokojen, kubánský
showman dokázal, že prostě umí.
V podobných akcích chceme rozhodně pokračovat,“ dodal Marcel
Pilka.
„Do Prostějova jsem přijel na pozvání a doufám, že jsem tu nebyl
naposledy. Přijeli jsme těsně před
akcí, takže jsem neměl možnost

projít si město, ale co jsem viděl
cestou, tak se mi líbilo. Zůstáváme
v Prostějově do neděle, určitě si čas
na prohlídku centra najdu,“ svěřil
se Večerníku charismatický zpěvák
Eusebio Nicolás Mena, který momentálně žije na Slovensku.
Nejen o tom, jak se dostal do země
„našich bratrů“ a co patří do jeho
hudební tvorby, si s kubánským
rodákem povídal Večerník v exkluzivním rozhovoru, který najdete v příštím tištěném vydání.

Bigbeatová legenda v Prostějově slavila půlstoletí na scéně

Prostějov/mls - Kdy se začne
bourat Společenský dům? Tak
na tuto stále živou otázku dal
málem odpověď páteční koncert legendární skupiny Olympic. Stavba, která dlouhodobě
není právě v nejlepším stavu,
se při hitech jako „Dynamit“ či
„Skončili jsme jasná zpráva“
skutečně otřásala v základech.
Ještě větší obavy o její budoucnost, by pak statik zřejmě projevil při tsunami bouřlivých ovací
zaplněného sálu, jímž se prostějovské publikum s „Olympiky“
rozloučilo. Jak jsme zjistili, nemělo by to být nadlouho...
S neobyčejnou lehkostí a samozřejmostí pstruha plovoucího
v horské bystřině „vystřihl“ Olympic ve Společenském domě písně,
které se za půl století vepsaly do
duše téměř každého obyvatele
České republiky. Díky tomu si
Prostějované mohli připomenout,
že se Petr Janda „Taky narodil
bos“ a v dětství prožíval různé
trable se zvířaty. Zjistil, jak nesnadno se chová „Želva“ a „Pták
Rosomák“ mu ukradl klíče. V patnácti letech chodil pod „Okno své
lásky“, v jehož odlesku zahlédl,
jak odchází „Krásná neznámá“.
Někdy v té době se dal na muziku,
čímž nastoupil do rozjetého „Vlaku, co nikde nestaví“. Pak už to šlo
ráz na ráz. Když svoji ženu marně žádal „Dej mi víc své lásky“ a
chyběl mu „Osmý den“, začal si
pokládat „Otázky“ a odcestoval
do hlavního města Francie, aby

mu popřál „Bon soir mademoiselle Paris“. Přestože je tohle všechno
už strašlivě „Dávno“, jednasedmdesátiletý Petr Janda hraje a zpívá
stále „Jako za mlada“. Na úplný
závěr vydařeného prostějovského
koncertu tak mohl skutečně procítěně prožít baladu o tragickém
osudu mladého recidivisty a jeho
nejbližších „Slzy tvý mámy“...
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legrace a i trocha toho poučení. Ale
nebojte, nebudu vás poučovat moc,
to nemá nikdo rád nechat se poučovat, hlavně ti nepoučitelní. Budeme si hlavně hrát, povídat si, smát
se, možná si i trochu zasoutěžíme.
A hlavně! Hlavně se přestaneme bát
chodit přes silnici, protože tam budu
vždycky já. Vaše kamarádka Zebra!
Pohádka pro dva herce, Zebru,
loutky a dopravní značky. Je určená pro děti od tří let a pro jejich
dospělácký doprovod, který si rád
zopakuje základní pravidla silničního provozu a pak si o nich bude
povídat se svými dětmi.
Více informací hledejte na stránkách www.divadloplysovehomedvidka.cz

na
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Věrnost se mu vyplácí
Přestože publikum všechny tyto
písně dobře znalo, nenašel se nikdo, kdo by si stěžoval. „Proč jsem
dorazil? Na Olympicích jsem vyrůstal a můžu je klidně poslouchat
pořád dokola a dokola. Nikdy se
mi neomrzí, protože na ně mám
hodně osobní vzpomínky. V osmdesátých letech, když mi bylo sedmnáct, tak jsem vyrazil s jednou
krásnou dívkou na jejich koncert
do Olomouce. Od té doby jsme
spolu začali chodit, pak jsem si ji i
vzal za manželku. Je to už třicet let,
a přestože vím, že to dneska není
vůbec moderní, tak stejně jako
Olympicům, tak zůstávám věrný i
své ženě. A rozhodně toho v obou
případech nelituju,“ nechal se slyšet sedmačtyřicetiletý Standa.
Právě v Olomouci se loni v listopadu konal v pořadí třetí koncert
„Modrá pyramida Tour“, během
které Olympici slaví padesáté výročí své existence. „Ani tam jsme
samozřejmě nemohli chybět. Skupinu tam doprovázel symfonický
orchestr a po hudební stránce to
byl opravdu velký zážitek. Přijde

Poznamenali několik generací. Kapela Olympic se svými nesmrtelnými hity hluboce zapsala do duší statisíců lidí. V pátek pak „naživo“
rozparádila zaplněný Společenský dům.
Foto: Martin Zaoral
mi ale, že tady v Prostějově měl
koncert lepší atmosféru, lidé víc a
ochotněji zpívali s kapelou a celé
to bylo takové přátelštější,“ srovnal Standa.

Když se sny vyplní
Pro pořadatele Petra Zlámala
z agentury Hittrade znamenal koncert Olympicu splnění dlouholetého snu. „Na koncertu Olympicu
jsem byl poprvé ve čtrnácti letech
a pak jsem na ně chodil, jak to jen
šlo. Právě tahle kapela výrazně
ovlivnila nejen můj život, ale i mé
muzikantské začátky. Jejich koncert je vždy zážitek. Jsem moc rád,
že jsem s nimi při této příležitosti
mohl být i během tříhodinových
příprav na vystoupení a obrovský
zážitek bylo i setkání po něm.
Dojatý Petr Janda po koncertu
vyprávěl o odchodech zakládajících členů z kapely a o tom, jak
bylo někdy náročné, aby Olym-

pic zůstal bigbeatovou kapelou
a nesklouzl k popíku,“ prozradil
Večerníku Petr Zlámal. Setkání s
velkou legendu tuzemské hudební scény stálo za to. „I Petr byl
nadšen z prostějovského publika
a z emocí, které z něho šly. Proto
nebyl problém se s ním domluvit
na příštím koncertu, který by se
měl u nás konat příští rok třináctého září, což je sobota před
prostějovskými hody. Právě jejich
atmosféru si chce Petr Janda
užít,“ zvěstoval dobré zprávy pro
všechny fanoušky Olympicu Petr
Zlámal, který potvrdil, že cena
vstupenek bude i pro příští koncert nejnižší možná. „Na každém
kroku je vidět, že peněz mezi obyčejnými lidmi ubývá. To ovšem
neplatí pro zvířátka našeho politického pralesa, v němž se z chudáků
jako mávnutím kouzelného proutku stávají milionáři,“ glosoval na
závěr Zlámal.
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POZORZEBRA!
zvíře, co žije někde v Africe nebo
v ZOO. Ale já nejsem jen tak obyčejná zebra. Jsem zebra s velkým Z.
Jsem Zebra Silniční. Žiju blízko vás
a můžete mě vidět na každé silnici.
A když chcete bezpečně vstoupit na
vozovku, vlezete si na můj hřbet,
auta se zastaví, a já vás odnesu na
druhou stranu hezky do bezpečí.
Budu vám vyprávět, co jsem
všechno viděla, slyšela i zažila.
A že neznáte dopravní značky? Nevadí, všechno vám ráda vysvětlím,
protože jsem strašně upovídaná.
Znám tolik napínavých i veselých
historek, že bych mohla vyprávět
od rána do večera.
Těšíte se, až za vámi přijedu? Já se
těším úplně strašně! Bude totiž velká

U TOHO!

Olympici málem zbourali Společenský dům

Divadlo plyšového medvídka uvádí:

Prostějov/red – Již tuto neděli
29. září se uskuteční premiéra
pohádky „Pozor Zebra!“ Od
15:30 hodin ve Farním domě
Církve československé husitské,
Demelova 3, Prostějov vypukne
další představení z díly Divadla
plyšového medvídka. Inscenace
vznikla za podpory NADACE
ŽIVOT UMĚLCE (www.nadace-zivot-umelce.cz). Jejím režisérem je Vladislav Kracík, scéna,
loutky kostýmy patří pod Janu
Černou a hrát budou oblíbení
Konrád Popel a Marina Ra.
Ahoj, já jsem zebra! Víte, jak vypadám? Víte, kde žiju? Když se totiž
řekne zebra, každý si hned vybaví
čtyřnohé, černobíle pruhované
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1x foto: Martin Zaoral, 1x foto: HITTRADE Pv

V plném nasazení. Petr Janda předvedl pěvecký výkon hodný mla- V kotli. Fanoušci nechtěli bigbítové krály nechat jen tak odejít z pódíka v kombinaci s precizní hrou na svůj oblíbený nástroj.
dia a tak si dvakrát vytleskali přídavek.

INZERCE

Povýšení svatého Kříže
Prostějov/peh - Prostějovští patrioti
si mohou svou knihovnu doplnit o
další publikaci motivovanou jednou
z nejvýznamnějších prostějovských
staveb. Hodovou neděli se u
příležitosti oslav zasvěcení kostela
křtila nejnovější publikace Karla
Kavičky s názvem „Farní chrám
Povýšení svatého Kříže“.
Hlavní svatostánek prostějovských věřících dostal v letošní rok
výjimečný dárek. Jeho bohatá historie a zajímavosti spojené s jednou
z nejvýraznějších dominant našeho
města se staly podkladem ke vzniku
publikace s názvem Farní chrám
Povýšení svatého Kříže v Prostějově,
jejímž autorem je prostějovský rodák
PhDr. Mgr. Karel Kavička. Ten za
svou publikační činnost týkající se
sakrálních památek našeho města
i okolí získal za rok 2009 Cenu města
Prostějova. Knihu požehnal při
slavnostní bohoslužbě v neděli 15.
září provinciál řádu salesiánů P.
Petr Vaculík.
Publikace přehledně mapuje dějiny

hlavního prostějovského svatostánku, jeho výzdobu a připomíná
i významné události a osobnosti
spojené s kostelem Povýšení
sv. Kříže. Nesmí tak chybět ani
katolický básník a překladatel, náš
dobrý známý ze školských učebnic
Karel Dostál-Lutinov. Publikace
je doplněna barevnou přílohou
i řadou černobílých snímků, které se
stávají užitečným průvodcem pro
ty čtenáře, kteří kostel nenavštěvují
pravidelně, přesto se o historii jedné
z nejvýraznějších prostějovských
dominant zajímají. Detailní popis
jednotlivých částí kostela odhaluje mnohá tajemství, která farní
chrám Povýšení sv. Kříže skrýval
před náhodnými návštěvníky
i mnohými věřícími. Jestlipak víte,
proč jsou chrámové lavice kostela
poseté ohořelými dolíky a proč se
vlastně zdejší hlavní farní chrám pojmenován kostel Povýšení sv. Kříže?
To vše a mnohem víc se dozvíte
v nejnovější publikaci věnované tomuto svatostánku...

PARTNER KONCERTU

rozhovvorr se zaajím
mavoou ossobnosstíí...

Petr Janda: „Chvíli jsem myslel, že koncert probrečím“
Zpěvák si pochvaloval empatické prostějovské publikum

Zatímco při koncertu v pauzách mezi písničkami pil
rocker Petr Janda vodu, po jeho skončení si v zákulisí Společenského domu dal červené víno. V tu
chvíli působil skromně až plaše. A nevypadalo to,
že by to bylo fyzickou únavou, ale spíše nejrůznějšími pocity, které v něm v tu chvíli doznívaly. Na
naše otázky nám však ochotně odpovídal.
Martin Zaoral

Křest jak má být. Nejnovější kniha věnovaná hlavnímu prostějovskému svatostánku byla pokřtěna stylově, provinciálem salesiánů
P. Petrem Vaculíkem.
Foto: fotoarchiv PhDr Mgr. Karla Kavičky

Dá zabrat. Olympici jsou na scéně již padesátku let, což pro samotného frontmana Petra Jandu není
vůbec jednoduché, a proto je nutné si najít čas i na malé osvěžení.
Foto: Martin Zaoral

Na konci koncertu jste
prohlásil, že teď je čas
někam v Prostějově vyrazit.
Víte kam?
„Popravdě řečeno nemám nejmenší tušení. To jsou spíš takový
bonmoty, stejně jako to, že jsem
volal manželce, ač jsem ji samozřejmě nevolal. Tohle říkám
vždy, když mám dobrou náladu.
A tu nyní mám.“
Co tedy budete dělat?
„Chvíli tady posedíme a
pak půjdeme do hotelu. Bydlí-

me v Grandu, tak si tam možná dáme víno. Na nějaké větší
procházky po městě, to už tedy
j
nejsem.“
Zmínil jste, že máte
dobrou náladu. Přispělo
k tomu i prostějovské publikum?
„Určitě jo. Ale díky muzice
mám vždy dobrou náladu. Nevzpomínám si, že by to někdy
bylo jinak. Prostějovské publikum ovšem bylo výjimečné.
Málokdy se nám stává, že by
lidé tak pohotově a empaticky

reagovali na to, co hrajeme a
komunikovali s námi.“
Při každém vystoupení
vás charakterizují modré brýle. Měl jste toho už někdy na pódiu takříkajíc plný
brejle?
„Třeba zrovna dneska jsem myslel, že jednu skladbu nedohraju
do konce. Při písničce„Jednou“
jsem se podíval do první řady a
tam stála žena, která začala brečet, slzy se jí kutálely po tvářích.
V tu chvíli na mě padl takový
stesk, sesypal jsem se a byl jsem
přesvědčený, že tu písničku už
nedám a přidám se k ní. Jinak to
bývá na pódiu těžké vždy, když
jste nemocní a přesto musíte hrát.
Divákům přitom nesmíte dát nic
najevo, ale musíte se tvářit, že je
vše skvělé.“
Nedávno jsem viděl film
Revival, který ukazoval,
jak některé fanynky házely po

Foto: Martin Zaoral
svých idolech kalhotky. Přiletěly k vám v Prostějově nějaké?
„To bohužel ne, ale noc ještě
neskončila, tak počkám a uvidím. Zatím to však nevypadá,
že by se nějaká žena chtěla
zbavit svých kalhotek. Faktem
je, že se nám nedávno stalo, že

přiletěly hned dvoje kalhotky.
Ale podstatně častěji na pódium
létají podprdy. Ovšem byl jsem
na Tomu Jonesovi a tam vzduchem létaly obrovský popsaný
bombarďáky. Šlo ale o legraci,
bylo jasné, že je ženy nikdy neměly na sobě.“

Ze života města
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NEVÁBNÉ OKOLÍ drozdovického rybníka se brzy změní
Blíží se terénní úpravy, včetně výsadby trávníků a nových stromků

Pořádným terčem pro kritiku některých občanů z okolí
drozdovického rybníka se před dvěma měsíci stali prostějovští radní. Rybník byl sice k radosti mnohých zrekonstruován a posléze slavnostně otevřen, nicméně
jeho okolí nebylo upravené a působilo hodně nevábně.
Hodně lidí se tenkrát divilo, proč terénní úpravy okolí
a výsadba zeleně nebyly součástí předešlé zakázky.
A dodneška se na celé situaci nic nezměnilo...
Prostějov/mik
Jak se ale Večerník v pátek dozvěděl, nevábný vzhled těsného okolí
břehů rybníka se má brzy změnit
k lepšímu. „Terénní úpravy břehů rybníka nebyly zahrnuty do
původní zakázky, protože jsme
na rekonstrukci rybníka nezískali
dotaci. Investici jsme tak hradili
z městské pokladny sami, a tudíž
jsme se rozhodli tyto práce rozdělit na dvě části. Původní projekt
tedy musel být značně očesán.
Prezentovali jsme to už od začátku, proto jsme tak trochu ne-

chápali kritiku občanů,“ vysvětlil
Zdeněk Fišer, náměstek primátora
statutárního města Prostějova. Jak
ovšem vzápětí řekl, už nyní se
zmíněné úpravy břehů a těsného
okolí zahájily. „Možná si už občané všimli, že firma začala ke
břehům navážet novou zeminu.
Brzy se začne s výsadbou trávníků a nových stromků. Konečná
fáze rekonstrukce rybníka již tedy
probíhá,“ uvedl Zdeněk Fišer. Na
závěr dodal, že nejen ho trápí chování některých lidí, kteří do rybníka stále házejí spoustu odpadků,
včetně PET lahví...

Zatím nic moc! Okolí drozdovického rybníka působí zatím nevábně. Na kráse nepřidá ani chování některých lidí, kteří do vody háží odpadky.
2x foto: Michal Kadlec

Osvětlení si vymínila TELEVIZE! Magistrát ODMÍTL převzít mostek
Stavbaři musí opravit zfušovanou dlažbu

Bude svítit. Prostějovský velodrom bude mít ještě letos nová světla za téměř dva miliony korun. Foto: archiv Večerníku
Prostějov/mik - V minulém
vydání Večerník stručně informoval o záměru města pomoci
cyklistickému klubu s novým
osvětlením velodromu. Podle
nově získaných informací instalace čtyřiapadesáti osvětlovacích
těles včetně nové přípojky
a nouzového osvětlení při výpadku dodávky elektrické energie vyjde na 1,7 milionu korun.
Prostějov je jedním z šesti měst
v České republice a na Moravě
vedle Brna jedinou lokalitou,

kde se nachází ovál pro dráhovou cyklistiku. „Několikrát
jsme deklarovali, že investice
do infrastruktury sportovišť patří
mezi prioritní cíle města. Na velodromu v Prostějově se konají
závody republikového i mezinárodního významu. Případné
televizní přenosy vyžadují
zvýšení světelnosti ve večerních
hodinách a při nepříznivých klimatických podmínkách. Touto
investicí zvýšíme atraktivitu
prostějovské cyklistické dráhy,“

uvedl Zdeněk Fišer, náměstek
primátora statutárního města
Prostějov.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby předložila nejvýhodnější nabídku spole-čnost
Velikinvest z Němčic nad Hanou
s nabídkou 1,54 milionu korun
včetně DPH. Na akci byla zpracována projektová dokumentace
v hodnotě čtyřiceti tisíc korun,
nová přípojka elektřiny bude
stát šedesát tisíc. Nové osvětlení
bude realizováno ještě letos.

Radní pod palbou

Prostějov/mik - Nákladem
půldruhého milionu korun
se v předešlých měsících rekonstruoval mostek vedoucí
k hlavnímu vchodu do prostějovského zámku. Ten měl
být podle smlouvy hotov do
Hanáckých slavností. A skutečně byl, dokonce s předstihem. Jenomže dlažba na
něm byla tak zfušovaná, že
magistrát ho odmítl od stavbařů převzít!
„Je pravda, že stavební firma
sice splnila termín dokončení
rekonstrukce, navíc s týdenním předstihem. Trvali jsme na
tom, že zámecký mostek musí
být opraven do hodů, neboť
v samotném zámku se konaly

některé kulturní akce. Problém
byl v tom, že když zástupci
města stavbu přebírali, zjistili
značné nedostatky a závady
v položení dlažby na mostě.
Podle pokynů památkářů se na
mostek vrátila původní dlažba,
ovšem stavbaři ji položili velmi
nekvalitně. Objevily se hrby
a díry mezi jednotlivými kostkami,“ popsal Večerníku problém
Zdeněk Fišer, náměstek primátora zodpovědný za stavební investice města. Jak dodal, město
pochopitelně stavbu nepřezvalo
a vyzvalo firmu, aby v rámci reklamace a pochopitelně zadarmo dlažbu opravila. „Stavbaři
se do toho chtěli pustit hned, ale
po domluvě počkali až po Ha-

Komplikace. Magistrát nepřevzal zámecký most kvůli nekvalitně
položené dlažbě. Chyby už stavbaři napravují. 2x foto: Michal Kadlec
náckých slavnostech, aby neohrozili průběh hodů. Nyní se na
odstranění závad pracuje, jinak
je rekonstrukce mostu hotova,

včetně navrácení kovaného plotu. Stavbařům se holt nepovedla
akorát ta dlažba,“ pokrčil rameny Zdeněk Fišer.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Situace s hlučností v Okružní ulici i na Šárce se výrazně zlepšila
Alena Rašková: „Tichý asfalt na dálnici se osvědčuje, uvítala bych ho i ve městě.“

Prostějov - Dobrý „vynález“. Tak hodnotí odborníci takzvaný tichý asfalt, který ředitelství silnic a dálnic nechalo při
nedávné generální rekonstrukci položit na úsek vozovky
rychlostní komunikace okolo Prostějova. Rozdíl v jízdě na
starém a novém asfaltovém povrchu pozná každý řidič,
vozidlo i v plné rychlosti jakoby zcela utichlo! Snížený hluk
výrazným způsobem prospěl také obyvatelům panelových domů v Okružní ulici a hlavně na Šárce. Ti si dlouhá
léta stěžovali radním na fakt, že doprava na rychlostní komunikaci je natolik hlučná, až se jim až doma třepe nábytek! S rekonstrukcí „prostějovské dálnice“ je rovněž spokojena Alena Rašková, náměstkyně primátora statutárního
města zodpovědná za dopravu v Prostějově (na snímku).
Michal Kadlec
Paní náměstkyně, dalo hodně
práce přesvědčit ředitelství silnic a dálnic, aby začalo řešit
zoufalý stav dálnice okolo Prostějova?
INZERCE

„O nutnosti opravy rychlostní
komunikace jsme se jako město
začali nahlas bavit asi před třemi
lety, kdy do funkce ředitele Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje nastoupil pan Smolka.
Ten skutečně začal doslova hořící
problémy dálnice okolo Prostě-

jak neutěšenou
jova řešit, stejně jako
nad
situaci ohledně nadměrného
hlusku
ku. Novýý ředitel skutečně
vnímal
n sídlišti Šárproblémy obyvatel na
ulic velice intenka a v Okružní ulici
třem lety se polozivně. Už před třemi
mez Kauflandem
žil na vozovku mezi
t
a Mechanikou takzvaný
tichý
asfalt, brzy následovalo
sníž povolené
také snížení
rychlost pro vozidla
rychlosti
použív
používající
tuto komuni
munikaci
na sto kilom v hodině.
lometrů
Pot se začaly
Poté
sp
spravovat
náje
jezdy
na dálnic které byly
ci,
h
hodně
problem
matické
a ri
-zikové. No
a po výměně svodidel
Foto: archiv Večerníku
přišla ne-

dávno generální rekonstrukce
povrchu vozovky.“
Jak vy osobně jste
s celkovým výsledkem rekonstrukce spokojena?
„Nadmíru. Sice jsme si kvůli
dvouměsíční uzavírce dálnice
museli vytrpět menší dopravní
problémy, ale výsledek určitě stojí
za to. Zejména onen tichý asfalt
si určitě pochvaluje každý. Kdo
jezdí autem, tak to opravdu dokáže ocenit, stejně jako obyvatelé
lokalit poblíž této vozovky. Jsem
ráda, že to poznali i lidé na Šárce
a ubylo tak stížností.“
Těch stížností na
nadměrný hluk
skutečně výrazně ubylo, přesto
se ještě někteří nespokojení občané najdou...
„Ano, někteří lidé z paneláků
těsně sousedících s rychlostní komunikací namítají, že se hlučnost

snížila jen částečně. Tyto občany
snad potěším tím, že jednáme
s ředitelstvím silnic a dálnic ještě
o jednom významném opatření.
Výhledově dojde ke zbourání
současné betonové protihlukové
stěny, která bude nahrazena mnohem účinnější skleněnou. Tímto
navíc vyjdeme vstříc lidem bydlících v nižších patrech panelových
domů, kteří poukazují na to, že
betonová zeď stíní celý prostor,
včetně jejich výhledu z oken.
A mají pravdu.“
Tichý asfalt pomohl snížit i hlu-čnost dopravy na estakádě
Haná, že?
„No právě, to byl jeden z hlavních
problémů. Při průjezdu aut tak
ubylo rezonance, která se ozývala
skutečně na všechny strany. Byla
bych ale ráda, kdyby se tichý asfalt
dal i na druhou polovinu estakády,

kde ještě položen není. Tuto otázku ale budeme také řešit.“
Tento asfalt s výraznou příměsí
gumy je podle mnohých skutečně geniální věc. Nepočítá do budoucna město s tím, že by tichého asfaltu využilo také při
rekonstrukcích silnic uvnitř
Prostějova?
„Určitě ano, mimo jiné se s tichým asfaltem počítá při možné
výstavbě elipsovitého rondelu na
Poděbradově náměstí. Cena mezi
běžným asfaltem a tím s příměsí
gumy není až tak rozdílná. Pokud
vždy při výběrových řízeních na
rekonstrukci či novou výstavbu
silničních komunikací v Prostějově zvítězí firma, která nám tichý
asfalt nabídne, tak proč ne? Tento
technologický postup zcela jistě
bude mít kladný vliv na hlučnost
dopravy v našem městě.

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Hledáte informace ze světa módy?
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě
zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

ŠÍPKOVÉ VÍNO - potěší i uzdraví

Krásné podzimní dny budou
jako stvořené pro sběr šípku.
Až do poloviny října, kdy jsou
šípky oranžové až červené
a tvrdé, je vhodné se vydat
na jejich sběr. Narazíte-li na
změklé a nahnědlé šípky, ty již
však nesbírejte. Šípek, jednu
z účinných zbraní lidového
léčitelství, používali již naši
prapředci. I dnes má však nezastupitelné místo nejen pro
domácí léčbu.
Šípek zná každý, takže není nutné
jej dalekosáhle představovat. Než
se dostaneme k šípkovému vínu,
uvedeme si účinky tohoto dravého keře. Šípek je známý pro svůj
bohatý zdroj vitamínu C, který
působí proti infekčním nemocem
a posiluje obranyschopnost. Je
i velice účinný při detoxikaci organismu. Dokáže pomoci s problémy spojené s revmatizmem
a tuhnutím kloubů. Také zpevňuje cévy, blahodárně pomáhá při
bolestech žil, dále ovlivňuje srážlivost krve, nachlazení, zlepšuje
zásobování těla kyslíkem, čímž
přispívá ke schopnosti soustředění. Kromě vitamínu C obsahuje
také vitaminy B1 a B2, které se
podílí na metabolismu tuků, cukrů, bílkovin a další spoustu prospěšných látek.
Z šípku se vyrábí lahodná marmeláda, sirupy, čaje, omáčky,

Milé kamarádky Večernice,
srdečně vás vítám u dalšího dílu naší oblíbené rubriky Večernice, do kterého
jsme pro vás připravili spoustu zajímavého čtení. A na co se dnes podíváme?
Povíme si o účincích citronové trávy, uvaříme si výbornou chřestovou polévku, společně si vyrobíme šípkové víno a také si řekneme, jaké kalhoty budou
na tento podzim „IN“. Samozřejmě nechybí ani další zajímavý rozhovor.
Dobře se tedy usaďte, přibližte si sklenku čisté vody a třeba i menší zákusek.
ek.
Příjemné a ničím nerušené čtení přeje Aneta Křížová (na snímku).

poradna...
a

Pak zkuste vývar z citronové trávy
Citronová tráva, citronela či
voňatka, je druh trávy, která
pochází z Indie. Nalezneme ji
však i v Africe, přes jihovýchodní Asii až po Austrálii.
Citronová tráva se díky své
specifické chuti používá do
pokrmů, ale také v kosmetice či k léčení mnoha zdravotních obtíží…
Domorodé kmeny v Africe,
Asii a Karibiku ji používají například při léčbě chřipky, malárie, různých chorob žaludku
i při nervových chorobách.
Má výborné antibakteriální,
antiseptické, antimykotické
a antivirové účinky. Zamezuje tak množení nejrůznějších
plísní, virů a bakterií. Pokud
si uděláme její odvar, výborně
nám pomůže při nachlazení,
ale také při trávicích potížích,
bolestech žaludku, břicha,
žlučníku. I mnohé studie do-

kazují, že citronela má silné
antibakteriální vlastnosti.
Citronelu je možné využívat
také tehdy, pokud se potřebujeme koncentrovat. Při
pravidelném užívání budeme koncentrovanější a mysl
bude pracovat lépe než do
teď. Její antioxidační účinky
mají vliv na zpomalení stárnutí
buněk. Vzhledem k obsaženým látkám můžeme citronovou trávu řadit mezi léčivky.
Velký podíl mají hlavně limonen, citral, geraniol nebo třeba
flavonoidy, které jsou známé
pro své antioxidační účinky.
Z citronové trávy je velice
dobrý i čaj. Ten pak působí
jako čistič jater, ledvin, ale
i močového měchýře a zažívacího ústrojí. Snižuje kyselinu
močovou, hladinu cholesterolu v krvi, krevní tlak, zbavuje
nadbytečného tuku, také sti-

muluje již zmíněné zažívání,
cirkulaci krve a laktaci. Výrazně podporuje funkci vnitřních orgánů, zejména žaludku,
střev, jater, žlučníku a slinivky.
Harmonizuje centrální nervový systém, lymfatický systém,
čistí cévy a posiluje krevní
oběh. Dovede také z těla odstranit nejrůznější toxiny.
Pomůže i při potížích s akné.
V Indii je citronová tráva v jakékoliv podobě využívána
jako prostředek proti kašli,
při revma i jako antiseptikum.
V Číně se zase využívá jako
mimořádně účinný prostředek při očistě krve. V tradiční medicíně se užívá i v boji
s paradentózou. Dále je hojně
užívána při bolestech hlavy, bolestech v krku, horečce, depresi,
psychickém vyčerpání, stresu,
astma, překyselení žaludku, ale
i při protinádorové léčbě.

Kalhoty s rozšířenými
nohavicemi
v kurzu!

Džíny, jeansy nebo rifle, jak
chcete, jsou nejvíce rozšířeným a nejoblíbenějším kouskem oblečení. A jak je u návrhářů zvykem, čas od času
staré trendy opět vydají za
nové. Trendy se stále střídají,
a zvláště v poslední době to
vypadá, že jsou z extrémů do
extrémů...
Ještě nedávno jsme nosili
kalhoty se zúženými nohavicemi a nabranými boky.Hitem letošního podzimu jsou
ale kalhoty s rozšířenými
nohavicemi. Ano, ty kalhoty,
co mnozí z nás nesnášejí, ale
jiní je opěvují. Oblíbené jsou
zejména u žen, které nemají

jsou opět
rády úzké nohavice u kotníků. Ani zúžené nohavice však
nevyšly z módy, nosí se stále,
jen se k nim přidal další trend.
V podzimní kolekci tedy budou
k vidění nejen rozšířené nohavice, ale i vysoké pasy. Zvláště
pro mladší generaci mohou být
kalhoty s vysokým pasem něco
nepředstavitelného. Není divu,
ještě pořád se propagují bokové
střihy, ale i vysoký pas se už pomalu dostává opět do popředí.
Nejen, že většině postav tento
styl sedí lépe, ale ze zdravotního hlediska je vysoký pas určitě
vhodnější než bokové střihy,
které navíc mnoha ženám vůbec nesluší.

To, že se do módy vrací
kalhoty s vysokým pasem
a širokými nohavicemi, ale
neznamená, že ze skříně vytáhneme naše staré kousky,
zvláště takzvané „zvonáče“. Příliš velké zvony totiž
v módě nejsou, tedy prozatím.
Nosí se jen lehce rozšířené
nohavice. Zvonové kalhoty
sluší ženám se zaoblenými
křivkami, ale vždy je nutné je
doplnit podpatky. Určitě není
vhodné nosit takovéto kalhoty v kombinaci s teniskami.
Postava by se tímto snížila
a zbytečně by působila široce
i mohutně. Jak již bylo řečeno,
i zúžené kalhoty jsou stále IN,

jen se u nich na podzim zkrátila délka na tříčtvrteční. Nosí
se však i kalhoty rovného
střihu.
Co se týče barev, tak samozřejmě klasicky modrá
riflovina je na prvním místě
, v obchodech najdeme světlé
modré kombinace až s přechodem do tmavě modrých
barev, ale i purpurové a safírové odstíny, dále červenou,
vínovou, královsky modrou,
metalicky šedou, béžovou
a hořčicově žlutou. Kromě
rifloviny se opět do módy vrací materiály z manšestru, kůže
a různé jemnější, ale i pevnější
látky.

kompoty, ale také likéry či víno.
A jak si vyrobit domácí šípkové
víno? Návodů na výrobu šípkového vína je celá řada. My
vám však nabízíme náš ověřený
recept.
Při výrobě můžete použít celé
šípky nebo klidně i šípky již
beze stopek. To je na vás. Budeme potřebovat tři půllitry
šípků, tři litry vody a jeden
a třičtvrtě kila cukru. Odvážené
množství šípku nasypeme do
přiměřené láhve. Svaříme cukr
s vodou (cca pět minut), necháme vychladnout a přelijeme přes
plátno na šípky. Můžete přidat

i zákvas čisté kultury kvasinek.
Nádobu uzavřeme kvasnou
zátkou a necháme rozkvasit při
teplotě dvacet stupňů Celsia.
V průběhu kvašení klesají šípky
postupně ke dnu. Sklenici neotvíráme ani s ní nepohybujeme.
Jakmile všechny šípky klesnou
a kvašení viditelně ustává, tekutý podíl ihned hadičkou stočíme
a oddělíme jej od šípků a kalů.
Poté nápoj slijeme do lahví. Zazátkujeme a uložíme v chladu.
Víno je tím lepší, čím déle leží.
Na zbylé šípky můžeme opět
nalít svařený cukr a za další čtyři
týdny máme další víno.

kulinářský
k
ulin
u
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o tek

Foto: internet
Citronovou trávu můžeme
zakoupit v podobě sypaných
čajů, celou trávu ve svazcích
nebo si ji můžeme i sami pěstovat na zahrádce či v truhlíku za oknem, stačí koupit
semínka.

Foto: internet

aneb tip do kuchyně...

CHŘESTOVÁ POLÉVKA
s krémem a vejcem na hniličku
Potřebujete:
180 g zeleného chřestu, 30 g másla, 40 ml olivového oleje, 70 g hladké mouky, 1,5 litr kuřecího vývaru, 200 ml
mléka, 150 ml smetany, 3 ks vejce, 80 g šalotky, sůl, pepř, špetku muškátového květu, limetkovou kůru, chléb

Foto: internet

postup:
Nejdříve očistíme chřest a odlomíme dřevnaté
konce. Odřízneme špičky a po dobu dvou minut
je budeme vařit v osolené vodě, poté je zchladíme
v ledové vodě. Následně nasekáme šalotku nadrobno, krátce ji orestujeme na oleji s kouskem
másla. Přidáme na malé kousky nakrájený zbytek
chřestu a restujeme. Nyní přidáme mouku, krátce
orestujeme a přidáme ještě horký vývar, smetanu a
mléko. Pomalu vaříme patnáct minut. Vše umixujeme v jemný krém. Pak už jen dochutíme pepřem,
solí, nepatrně muškátovým květem a jen špetkou
strouhané kůry limetky. Špičky chřestu pak ještě
můžeme prohřát na másle a přiložit do polévky.
Můžeme přidat i osmažený bílý chléb. Podáváme
s půlkou vejce na hniličko, vejce můžeme do polévky nakrájet na plátky. Přejeme dobrou chuť!

rozhovor se zajímavou osobností....

„Tělo je zdravé jen tehdy, pokud je v rovnováze Jin Jang,“ tvrdí Václav Tomek
Prostějov - V dalším dílu našich zajímavých rozhovorů
se tentokrát Večernice vydala zjišťovat informace o produktu tradiční čínské medicíny PhytoChi. Co je to vůbec
PhytoChi je? Kde nám může pomoci? A čím se tento
produkt odlišuje od ostatních bylinných směsí? To vše
nám v exkluzivním rozhovoru vysvětlil Václav Tomek...
Aneta Křížová
Pane Tomku, mohl byste nám úvodem představit firmu PhytoCZ, s.r.o.?
r.o. je ryze
„Firma PhytoCZ, s.r.o.
česká společnost. Naše firma
vznikla před třinácti lety, tedy
mého počátv roce 2000. Od samého
ku spolupracujeme s čínským
lékařem a vědcem Albertem Y.
Leungem Ph.D. Od roku 2001
vý bylinný
prodáváme nadčasový
ylinné tonipřípravek, neboli bylinné
vě společně
kum, vyráběný právě
gem Ph.D.,
s Albertem Y. Leungem
ytoChi. Od
jehož název je PhytoChi.
roku 2009 pak mámee založenou
v USA společnou firmu, přes
běr a nákup
kterou provádíme výběr
ně jejich exčistých bylin, následně
trakci a zpracování.“
Jaká je filozofie
ofie společZ,s.r.o.?
nosti PhytoCZ,s.r.o.?
„Naší filozofií bylo vytvořit
ytvořit něco

kvalitou i složením výjimečného,
co bude vycházet z tradiční čínské medicíny a současně to bude
podporované moderní vědou
prostřednictvím naší patentované technologie PhytoTrue. Naše
ě ě unii
poměrně
verzální bylinná směs obsahuje šestnáct
převážně
čínských
bylin, z
toho osm
klíčových

čínské fototerapie - Aloe pravé,
Eleuterokok ostnitý, Ženšen
nepravý, Ženšen pětilistý, Schisandra čínská, Kozinec blanitý,
Růže hladká, Lesklokorka lesklá,
Lékořice, Rdesno mnohokvěté,
Skořicovník čínský, Slzovka
obecná, Mučenka pletní, Kustovnice, Kurkuma Dlouhá, Mandarinka. Každá bylina v tomto přípravku má přísně kontrolovanou
kvalitu a svoje nezaměnitelné
místo a funkci.“
Jaké jsou hlavní funkce
produktu PhytoChi?
„První a velice důležitou funkcí
je deto
detoxikace, a to díky sedmi
obsaže
obsaženým
bylinkám, které mají
schopn
schopnosti
vylučovat z tenkých
tkání tě
těla škodlivé látky jako jsou
toxiny či volné radikály. Druhou,
nemén důležitou funkcí po deneméně
toxika je vyrovnání Jin Jang,
toxikaci
čímž sse výrazně posílí imunitní
systém i celková vitalita a zdraví.
Tyto ddvě funkce jsou nepostradatelné pro lidský život vůbec.
naše životě se předpokládá,
V našem
že tělo musí být v rovnováze.
Tradič čínská medicína práTradiční
tut rovnováhu popisuje na
vě tuto
jinové a jangové straně. Tělo je
zkrátk zdravé jen tehdy, pokud
zkrátka

je v rovnováze Jin Jang. PhytoChi obsahuje takové bylinky, aby
tělo tuto rovnováhu udržovalo.
Tento princip se uznává již také
v západní medicíně pod pojmem
udržování homeostáze neboli fyg těla“
ziologie
V jakých oblastech lidského zdraví nám může
PhytoChi pomoci?
„PhytoChi zásadně posiluje imunitní systém, a tím, že se vyrovná Jin Jang, předchází i vzniku
novým nemocem. PhytoChi pak
můžeme chápat jako doplněk
stravy, který výrazným způsobem pomáhá při klasické léčbě,
například při zánětech různého
typu a vysokém cholesterolu. Má
i blahodárné účinky na snížení
cukru v krvi, podporuje správnou
činnost jater, srdce, trávení, žlučníku a také působí na zlepšování
p
paměti...“
Čím se odlišujete od
ostatních výrobců bylinných směsí?
„Jednoznačně kvalitou. Výrobců bylinných směsí je na světě
pět, šest a vědecky podloženou
kontrolu kvality máme na světě
pouze my s Dr. Albertem Leungem. Proto máme celý výzkum

standardů čínských bylin patentovaný. Přímo z Prostějova řídíme patentové procesy v rámci
celé Evropské unie. Naše produkty jsou vědecky podložené.
Rozsahem účinných látek a složením je to cenově nejvýhodnější
bylinná směs na světovém trhu.
Volba jednotlivých bylin vychází
z mnohaletého výzkumu a bohatých tradičních znalostí a zkušeností, které autor Dr. Leung získal
během svého života.“
Závěrem nám prosím
prozraďte,
chystáte
v nejbližší době něco nového na
trh?
„Na ten předvánoční jsme připravili PhytoChi pro děti, které
bude obohaceno o minerály
a vitamíny, které chybí u populace od dvou do čtrnácti let. Tím
pádem děti pocítí všechny zásadní účinky PhytoChi a navíc se
jim do tělíček dostanou všechny
dnes chybějící látky. Tohle máme
prokázáno a postaveno hned na
několika klinických studiích provedených v letech 2007 až 2011
v České republice na více jako
čtyř tisících účastnících. Více informací čtenáři naleznou brzy na
www.phyto.cz.“

„PhytoChi zásadně posiluje imunitní

systém, a tím, že se vyrovná Jin Jang,
předchází i vzniku novým nemocem.“
Spolumajitel společnosti
PhytoCZ
vysvětluje hlavní
princip produktu

Foto: Aneta Křížová

Zpravodajství

13

Prostějovský Večerník, pondělí 23. září 2013

Seniory napřed vyzpovídali před Teskem a pak je lákali na „báječné“ výhry...
Prostějov/mls - Šmejdi na
světlo boží přichází s novými a novými strategiemi.
„Před Teskem mě zastavily dvě sympatické dívky,
které se zeptaly na to, kde
rád nakupuji. Do dotazníku jsem uvedl i číslo svého
mobilního telefonu. Včera
mi někdo volal, že Tesco
udělalo akci, ve které oce-

ňuje své věrné zákazníky.
Sdělil mi, že mám obrovské
štěstí, protože jsem byl vylosovaný a dostanu výhru.
Tu si pak můžu vyzvednout
v pátek dvacátého září od
tři čtvrtě na jedenáct v prostějovském H-clubu. Bylo
mi to podezřelé, a tak jsem
zavolal manažerce do Teska a ta mi řekla, že oni nic
podobného nedělají...,“ zavolal do redakce Večerníku
všímavý čtenář.

Z předávání „výher“ se
vyklubala klasická
předváděčka
Jak se Večerníku záhy podařilo
zjistit, podobné akce se v prostějovském H-clubu konaly od úterý do pátku. „Šlo o předání cen,
nejednalo se o předváděcí akci,”
tvrdila nám do telefonu žena, která na akce důchodce zvala. Když
jsme se zeptali na jméno společnosti, kterou zastupuje, odmítla
nám ji sdělit a rychle zavěsila.

Přitom bylo nepochybné, že vše
bude trochu jinak... Ze svědectví
účastníků je jasné, že hlavním
cílem akce bylo prodat starším
lidem předražené vysavače.
„Byla to klasická předváděčka.
V pátek se nás sešlo tak třicet.
Předvedli nám vysavače, pak
nám rozdali obálky s kupóny.
Na nich bylo, že jsme právě
vyhráli třicet tisíc korun, které
můžeme využít na koupi vysavače. To prakticky znamenalo,
že za něj dáme ´pouze´ třicet tisíc.

Já jsem to prokoukla a nehlásila
jsem se, i když jsem na kupónu
měla, že jsem rovněž vyhrála.
Přesto asi tak deset lidí ke stolečku šlo, jestli ovšem něco koupili,
to nevím...,“ popsala exkluzivně
pro Večerník svůj prožitek žena,
která nám rovněž ukázala hodinky za dva tisíce, které měla
vyhrát. „Nedala bych za ně ani
stovku,“ ohodnotila jejich „kvalitu“ účastnice, jenž na předváděčce jako slíbený oběd zdarma
dostala kuřecí stehno zabalené v

papírovém sáčku. Jinak si však
nestěžovala. „Vypadalo to hrozně nóbl, už u vstupu jsme dostali
skleničku šampaňského. Nedá se
říct, že by se někdo z pořadatelů
choval nějak agresivně, z akce
jsme mohli kdykoliv odejít a celé
to netrvalo nijak zvlášť dlouho,“
uzavřela objektivně žena.

seniory se v poslední době často
hovoří a píše. V České republice
přitom působí několik set firem,
které se zabývají tímto způsobem prodeje zboží. Jejich denní
tržby se podle České obchodní
inspekce (ČOI) pohybují mezi
700 000 až 800 000 korun.
V průběhu uplynulého týdne Živnostenský úřad odebral
Tažení proti šmejdům
čtyřem z nich licenci. Učinil tak
O agresivních praktikách tak- právě na návrh ČOI-ky, která
zvaných šmejdů zaměřených při proti lžím a podvodům šmejdů
předváděcích akcí zejména na dlouhodobě bojuje.

ROBERT KOVAŘÍK BOJUJE ZA SVOJI NEVINU. SOUDCE NEPŘESVĚDČIL. ZATÍM...
Existovala i možnost jeho propuštění z vazby. Soud má ale obavy z jeho útěku

Brno/mik - Během pondělí a úterý minulého týdne začal
u Krajského soudu v Brně proces s Robertem Kovaříkem.
Muž z Prostějova, který byl za své nepřítomnosti v roce
2006 odsouzen na deset let za dvě loupežná přepadení,
bojuje nyní po svém nedobrovolném návratu z USA za
očištění svého jména. Tvrdí, že v listopadu 1999 se zbraní
v ruce dodávku plnou drahých riflí nevyloupil, stejně tak
se nezúčastnil ani přepadení realitního makléře, který byl
o rok později po přestřelce oloupen o dva a půl milionu.
„Na svoji kriminální minulost nejsem pyšný. Ale já jsem
„autíčkář“, obchodoval jsem s kradenými vozidly a za to
jsem si trest v devadesátých letech odseděl. Nikdy jsem
ale nebyl členem žádné skupiny, která přepadávala řidiče aut a loupila. A dokážu to,“ řekl během prvních dnů
obnoveného soudního procesu Robert Kovařík. A že to
s bojem za zproštění viny myslí opravdu vážně, svědčí
fakt, že po svém zatčení ve Spojených státech amerických to byl on sám, kdo požádal o vydání do České republiky právě s cílem obnovit proces, který ho před sedmi lety
poslal na deset roků do kriminálu. V rámci své obhajoby
požádal Krajský soud v Brně o výslechy jedenácti svědků, z nichž minimálně tři podle slov Kovaříka jsou pravými viníky obou zmíněných přepadení. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník u toho samozřejmě nemohl chybět!
Svědci se potili, někteří
odmítli vypovídat nebo
nepřišli vůbec..
Soudnímu senátu v obnoveném
Kovaříkově procesu předsedá
Aleš Novotný. Jak bylo již zmíněno, ten vyhověl žádosti bývalého prostějovského hokejisty
o předvolání celkem jedenácti
svědků. Kovařík s nimi požadoval i vzájemnou konfrontaci, což
krajský soud rovněž připustil. Tři
ze svědků se nedostavili - Roman Zach se pak omluvil pro
nemoc, Karel Menyház (údajně
bez omluvy) a Patrik Galeta,
kterému nebylo doručeno předvolání. Podle exkluzivních informací Večerníku, sám Galeta
kontaktovat zapisovatelku soudce Novotného a informoval ji
o nedoručení, načež mu bylo
sděleno, že pokud to bude nutné
a soudce to bude vyžadovat, dojde k jeho předvolání dodatečně
na další líčení.
U zbývajících svědků, mnohdy
s bohatou kriminální minulostí,
bylo znát, že z Roberta Kovaříka
mají obavy. Oprávněné? Někteří
z nich odmítli vypovídat, další
se přímé konfrontaci plné Kovaříkových přesně mířených
otázek potili, koktali nebo dělali,
že si na události staré více jak
deset let nepamatují. To bylo
patrné především u Rudolfa
Ulrycha z Prahy a Jana Radiče
z Prostějova. Právě o těchto
dvou Robert Kovařík tvrdí, že
byli členy loupežné bandy, která
u sjezdu z dálnice u Teska dne
9. listopadu 1999 přepadla řidiče
dodávky Jana Buřta, který vezl
tisíce luxusních riflí. To samé
se týká i případu o rok později,
kdy střelbou z pistolí měla banda

„Na svoji kriminální minulost nejsem
pyšný. Ale byl jsem jen ´autíčkář´,
rozhodně jsem nestřílel a neloupil,“

BYLI JSME
U TOHO!

Někdejší hokejista Robert Kovařík
se i těmito slovy hájil u soudu v Brně

žím ještě přes sto tisíc,“ pronesl
s viditelným studem Rudolf
Ulrych. „Obžalovaný Kovařík
ale tvrdí, že jste onu dodávku
přepadl s dalšími komplici vy
a ukradenými riflemi jste mu
chtěl splatit zmíněný dluh,“ namítl soudce Aleš Novotný. „Kovařík to na mě a na Lipolda chce
prostě hodit,“ odpověděl Ulrych.
Sám Robert Kovařík hned na
to sdělil, že Rudolf Ulrych mu
krátce po loupeži volal a nabídl mu stovky kusů riflí. „Přijal
jsem je a začal prodávat. Tušil
jsem, že je někde ukradl, ale
chtěl jsem, aby mi dluh nějakým
způsobem už konečně uhradil,“
přiznal v pondělí Kovařík. I přes
tato tvrzení, které bývalý prospřepadnout realitního makléře, tějovský hokejista před více než
který ve svém autě převážel dva deseti lety uvedl do policejního
a půl milionu korun.
spisu, byl nakonec Ulrych zproštěn obžaloby, naopak vina se přePrvní odmítnutá výpověď
nesla na Kovaříka.
Je pondělí 16. září, devět hodin
Galeta a Radič:
ráno. Jako první předvolaný svěFALEŠNÉ ALIBI?
dek vstupuje do soudní síně Marek Lipold z Myslejovic. Podle V případu přepadení dodávky
Kovaříka právě tento muž, obvi- s riflemi hráli údajně hlavní roli
něný z jiného loupežného přepa- také Prostějované Jan Radič
dení, ví víc, než před deseti lety s Patrikem Galetou. Robert Kopři výsleších přiznal. „Odmítám vařík je několikrát u soudního
vypovídat, mohl bych si uškodit a přelíčení označil za pachatele
přivodit si trestní stíhání,“ hlesl ti- loupeže. K tomuto činu došlo
chým hlasem Lipold. „Tím se ale 9. listopadu 1999 okolo osmé
zbavujete možnosti zareagovat na hodiny večer. Radič s Galetou
to, co o vás řekne obžalovaný Ko- v té době pracovali jako vymavařík,“ poučil ho soudce Novotný. hači dluhů u leasingové společBez odezvy. Marek Lipold odkrá- nosti. A zároveň jako ochranka
čel z jednací síně rudý ve tváři a se v autobazaru u Rudolfa Ulricha.
strachem v očích...
„V době loupeže jsem byl s Galetou ve Zlíně u klientky, která se
Velká ryba na scéně!
opozdila s placením. Měli jsme
Jako druhý svědek přišel na řadu s ní schůzku o půl deváté večer,
Rudolf Ulrych. Na konci deva- tudíž jsme nemohli loupit v Prodesátých let minulého století měl stějově. Nechápu, proč to na nás
v Prostějově vlastní autodopravu tady pan Kovařík hází,“ bránil
i autobazar. Nyní žije v Praze. se v pondělí u Krajského soudu
V kauze přepadení dodávky s rif- v Brně Jan Radič z Prostějova.
lemi byl obviněn, ale soud jeho To ale zřejmě netušil, že soudce
vinu nikdy neprokázal. Také on povolal ke svědecké výpovědi
se nejprve vytasil s naučenou frá- také Jiřinu Juráňovou ze Zlína,
zí, že nebude vypovídat. Teprve, jejíž tvrzení znevěrohodnilo alikdyž ho soudce poučil o tom, že bi Radiče s Galetou. „V té době
by si odmítnutím výpovědi mohl jsem opravdu opožděně platila
ublížit a být stíhán, rozhodl se leasing na vybavení mého penpřece jen se soudem i Kovaříkem zionu. Pánové Radič a Galeta
komunikovat. „Co se týká toho za mnou jezdili a tento problém
loupežného přepadení u Tes- jsme společně řešili. Byli u mě asi
ka v Prostějově, byl jsem kvůli třikrát, ale nikdy ne tak pozdě veněmu ve vazbě. Předtím jsem byl čer. Naše jednání probíhala před
odsouzen za leasingové podvody mým domem, a to vždy okolo
v autobazaru. Ale o té loupeži třetí hodiny odpoledne, jednou
jsem věděl pouze z doslechu. Je snad okolo šesté. O půl deváté
pravda, že v té době jsem si od večer rozhodně ne,“ vypověděla
Roberta Kovaříka půjčil jeden podnikatelka ze Zlína. „Jestliže
milion korun a dodnes mu dlu- devátého listopadu 1999 byli

Zpátky do vazby. Kovařík v úterý neuspěl s žádostí o propuštění, a tak ho justiční stráž znovu odvedla do
vazby.
Foto: Michal Kadlec

nejpozději v podvečer ve Zlíně,
byli určitě v osm hodin večer
u Teska a přepadli auto s nákladem riflí. Jejich snaha o falešné
alibi svědčí o tom, že toho pánové Radič s Galetou hodně skrývají,“ nechal se slyšet okamžitě
Robert Kovařík. „To je nesmysl!
Tvrzení pana Kovaříka, které
ještě z Ameriky zveřejnil na Facebooku, mi úplně zničilo život,
dokonce jsem se rozvedl. Nic
jsem nespáchal,“ opáčil přímo
u soudu Jan Radič z Prostějova.
Má ale pravdu, nebo něco tají?
Jeho kolega a kamarád Patrik
Galeta se tedy zatím k soudu nedostavil. Jan Radič pak ještě exkluzivně pro Večerník upřesnil,
že mluvil pouze o časech, které
byly na dokumentech poskytnutých leasingovou společností
k prvnímu soudu jako důkaz.

Další alibi, tentokrát
pro Kovaříka
Robert Kovařík navíc tvrdí,
že loupež na dálničním sjezdu
u Teska spáchat nemohl, protože v tu dobu hrál s kamarádem
squash v Brně. Aby to v pondělí u soudu dokázal, přizval
si svého svědka Josefa Šušetu
ze Šternberka. „Je to pravda,
hráli jsme spolu často squash,
Robert ho provozoval závodně.
Pamatuji si, že jsme se na hru
domlouvali do Olomouce, tady
ale nebylo volno, tak jsme jeli do
Brna. Bylo to devátého listopadu
1999. Vím to přesně, protože to
bylo naposledy, co jsem Roberta
viděl. Hráli jsme v Brně až do půl
osmé večer. Pak Robert někomu
volal a před půl osmou jsme hru
ukončili. Říkal, že musí rychle
odjet,“ vypověděl Josef Šušeta.
„Dodnes si policie nezkontrolovala tento můj telefonát, odkud
jsem volal. Jinak by bylo zřejmé,
že v době loupeže jsem byl šedesát kilometrů od Prostějova,“
dodal Kovařík. Svědectví muže
ze Šternberka má však jeden
háček. Na opakované dotazy
soudce odpovídal velice nejistě. Pamatoval si sice přesně
dobu, kdy s Kovaříkem hrál
v Brně squash, ale nedokázal
si vybavit další věci. „Přesnou
dobu znáte, ale nevzpomínáte
si už, jakým autem jste do Brna
přijel a ani to, jak vypadá herna
na squash v Brně, kolik má kurtů a podobné věci? To je přinejmenším podivné...,“ komentoval
výpověď svědka soudce Aleš
Novotný.
Utajený svědek
policie Hrebeňár
Minulé pondělí se ke Krajskému
soudu v Brně dostavil také Dušan Hrebeňár z Prostějova, který
má za sebou bohatou kriminální minulost. Přímo s Robertem
Kovaříkem a Vlčkem vykradli
v devadesátých letech minulého
století autobazar v Litovli, za což
si také odpykali trest. V případě
loupežného přepadení dodávky
s riflemi vystupoval jako utajený
svědek policie. Kriminalisté ho
ovšem podle jeho vlastních slov
víceméně využili. „Já s tou loupeží sice neměl nic společného,
ale policie na mě vyvíjela nátlak,
kterému jsem podlehl. Kriminalisté po mně chtěli, abych svědčil
proti Kovaříkovi a dalším lidem
z jeho skupiny. Já však o tom, že
právě on přepadl dodávku, jsem

Tak, pojďme na to! Robert Kovařík se u Krajského soudu v Brně odhodlaně pustil do své obhajoby.
Foto: Michal Kadlec
věděl jenom z doslechu. I když
jsme společně ještě s dalšími dvěma lidmi udělali autobazar v Litovli, moc Kovaříka neznám. Vím,
že k němu patřil Vlček a Jakeš. Já
kradl auta, především terénní. Co
ale dělali oni, to fakt nevím,“ vypověděl u soudu Dušan Grebeňár.
„Podle tohoto svědectví je jasně
vidět, že policie prostě chtěla mít
pachatele hned a za každou cenu
se snažila přišít tuto loupež mně.
Zůstává záhadou, kolik policie
ještě takových utajených svědků
měla...,“ komentoval další výpověď Robert Kovařík.

Bývalý policajt a kriminálník
Šincl: „Kovaříka neznám!“
Soud pokračoval druhým dnem
v úterý 17. září ráno. Po Petru
Vlčkovi, dřívějšímu Kovaříkovu
komplici, který výpověď kategoricky odmítl s odůvodněním, že
jakýmkoliv sdělením by si mohl
přivodit trestní stíhání, předstoupil před senát Krajského soudu
v Brně Jaroslav Šincl. Bývalý šéf
olomoucké kriminálky byl v roce
2002 odsouzen za podíl na loupežném přepadení poštovního vozu
v Olomouci. Právě tento bývalý
policista, který záhy sklouzl na
šikmou plochu, měl soudci odpovědět na otázku, zda ještě za svého
působení u policie se někdy setkal
s Robertem Kovaříkem a zda ho
vyšetřoval. „Jeho jméno znám
pouze z novin, osobně vůbec.
O jeho trestné činnosti nevím nic,“
krčil rameny bývalý elitní vyšetřovatel olomoucké kriminálky.
Kovaříkova družka: „O jeho
trestné činnosti jsem
neměla potuchy!“
Nebylo to zřejmě pro ni příjemné,
přesto i bývalá družka Roberta
Kovaříka musela u soudu vypovídat. Monika Hofmannová však
působila zcela klidným dojmem.
„Žila jsem v Brně s Robertem pět
let, od roku 1997 do 2002. Věděla jsem samozřejmě, že je ženatý
a má tři děti. Žili jsme běžný život,
já pracovala v restauraci, on ráno
odjížděl do Prostějova a vracel se
kolem šesté nebo sedmé hodiny
večer. Hrál profesionálně hokej
a ještě vím, že opravoval a prodával auta,“ vypověděla naprosto
bezelstně Monika Hofmannová.
„Co vám obžalovaný Kovařík
řekl, když se v roce 2002 vrátil
z vazby kvůli podezření z loupežného přepadení poštovního
vozu?“, zeptal se ženy soudce
Novotný. „Že je nevinný, což se
ostatně taky prokázalo,“ řekla bývalá Kovaříkova družka. Vzápětí
ještě odpovídala na různé dotazy
soudce, například, kdo financoval jejich společnou domácnost,
z čeho ji Kovařík platil a podobně.
„Robert hrál v tu dobu závodně
hokej a z prodeje aut také něco
vydělal,“ vysvětlila Monika Hofmannová. Jak ještě dodala, společ-

nou měsíční dovolenou v Americe
strávila s Kovaříkem velmi levně,
neboť v USA byli na pozvání Kovaříkových přátel.

Druhá loupež
- bylo všechno jinak?
Během úterní části procesu se
pochopitelně probírala i druhá loupež, ze které byl Robert
Kovařík obviněn a následně dokonce odsouzen k souhrnnému
trestu deseti let vězení. V dubnu roku 2000 měl společně se
Zemánkem, Zachem a dalšími
komplici přepadnout realitního makléře Pavla Kremlu.
Tento pracovník realitní agentury
tehdy ve voze Volkswagen Golf
převážel 2,3 milionu korun na
koupi domu. Jeho auto vytlačili
do příkopu, kde havarovalo. Se
zbraní v ruce donutili přepadeného muže vystoupit a z auta mu odcizili kufřík s uvedenou částkou.
Zemánek a Zach podle rozsudku
museli zmíněnou škodu nahradit.
Naopak Vlček a Karel Menyház,
kteří o tomto přepadení měli vědět
a druhý jmenovaný měl dokonce
na loupež dát tip, byli kvůli nedostatku důkazů zproštěni viny. Minulé úterý u obnoveného procesu
Robert Kovařík tvrdil, že on sám
se loupeže nijak neúčastnil.
Roman Zemánek ze strachu
nevypovídal
Jeden z obviněných z této loupeže,
Roman Zemánek z Prostějova, se
v úterý u soudu dlouho nezdržel.
Odmítl vypovídat! „Svojí výpovědí bych mohl způsobit trestní
stíhání své osobě,“ zdůvodnil své
rozhodnutí majitel baru v Prostějově.

že je také přesvědčena o tom, že
jste ten tip dala vy,“ poznamenal
soudce Aleš Novotný. „To je možné, ale není to pravda,“ odpověděla bývalá bankéřka. „Nemůžu
uvěřit tomu, že policie odmítla
zkontrolovat hovory z mobilního
telefonu svědkyně ten den, kdy
pan Kremla odjížděl z banky.
I přesto, že jsem v rámci své obhajoby na to několikrát upozorňoval
a žádal jsem o to,“ poznamenal na
to Robert Kovařík.

Robert Kovařík i nadále
zůstává ve vazbě
Soudce Aleš Novotný se v samém závěru úterního jednání
zaobíral rovněž žádostí Roberta Kovaříka o propuštění
z vazby, na což má ostatně po
lhůtě tří měsíců zákonné právo. „Celé současné trestní řízení
probíhá přesně podle mé verze.
Po svém návratu z USA jsem
dobrovolně souhlasil s vazbou,
protože jsem chtěl transparentní
jednání. Jsem obviněn ze dvou
loupeží, které spáchali jiní. Celé
vyšetřování bylo zmanipulované s jasným příkazem policie
zavřít Kovaříka. Já na svoji kriminální minulost nejsem hrdý,
ale byl jsem pouhý autíčkář,
nikoliv lupič. Dokonce jsem
chtěl vypovídat na detektoru
lži, stejně jako svědci. Ale bylo
mi to odmítnuto. Čtyři roky svého života jsem strávil ve vazbě
naprosto neprávem. Žádám
o propuštění. Nemám proč utíkat, chci spravedlivý proces, při
kterém se prokáže moje nevina.
Ani nemám jak utéci, nemám
občanku ani pas, bydlel bych
u táty,“ doprovodil svoji žádost
slovně Robert Kovařík.
Po desetiminutové přestávce
a vyloučení veřejnosti z jednací
síně ale soudce Aleš Novotný
Kovaříkovu žádost zamítl.
„Vyšly najevo nové skutečnosti, které určitě stojí za úvahu a
nové prověření. Nicméně stále
existují skutečnosti, které svědčí
o tom, že se obžalovaný Kovařík
podílel na uvedených loupežích.
Skutkový děj byl možná jiný, ale
zatím má soud za to, že podíl na
loupežných přepadeních pan Kovařík má. Nemohu rozhodnout
o propuštění z vazby ani z důvodu hrozby vysokého trestu, ani
z obav o možnosti jeho dalšího
útěku za hranice. Už v minulosti
se dlouhodobě a cíleně vyhýbal
vyšetřování,“ odůvodnil soudce
Aleš Novotný své rozhodnutí ponechat Roberta Kovaříka i nadále
ve vazbě.
Následně odročil další soudní
projednávání celé záležitosti na
19. až 21. listopadu tohoto roku.

Dala bankéřka tip na
přepadení realitního makléře?
Soud na žádost Kovaříka v úterý
předvolal také Moniku Lukšajtrovou, která v roce 2000 pracovala
jako bankéřka. Podle Kovaříka
to byla právě ona, která dala tip
Karlu Menyházovi na přepadení
Pavla Kremly. Realitní makléř si
totiž v neuvedený den v dubnu
2000 vybral v Komerční bance na
Poděbradově náměstí částku 2,3
milionu korun. Monika Lukšajterová byla u tohoto výběru, o čemž
svědčí její podpis na výdejce.
„V tu dobu svědkyně s Menyházem žila, pracovně měla na starost i bankovní operace podnikatele Zemánka. Jsem přesvědčen
o tom, že právě ona dala Menyházovi tip na loupež a on celé přepadení zosnoval,“ prohlásil Kovařík. „To naprosto odmítám! Je
pravda, že s Karlem Menyházem
jsem v tu dobu chodila, ale že bych
mu říkala, že nějaký pan Kremla
si u nás vybral miliony a někam
UŽ PŘÍŠTĚ ČTĚTE:
s nimi jede, to tedy ne,“ bránila
se u soudu Lukšajterová. „Man- * ohlasy příbuzných R. Kovaříka
želka poškozeného Kremly ale * reakce svědků i obviněných
u výslechu uvedla do protokolu, * hlasy z podsvětí...
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Aneta Ustrnulová
15. 9. 2013 50 cm 3,55 kg
Vrbátky

Justýna Janečková
16.9.2013 51 cm 3,35 kg
Žďárná

Adéla Peřinová
16. 9. 2013 47 cm 2,85 kg
Polkovice

Patrik Lanž
12.9.2013 48 cm 3,60 kg
Prostějov

Sluníčko se smálo. A srdíčka i magnetky pomáhaly...

Matyas Tomiga
16.9.2013 51 cm 3,35 kg
Smržice

Tomáš Říčař
17. 9. 2013 50 cm 3,80 kg
Baldovec

Prostějov/mm - Minulé pondělí,
tj, 16. září, se prostějovské střední
školy zapojily do tradiční celorepublikové akce, kterou každoročně pořádá nadace „Život dětem“
pod názvem „Srdíčkový den“. Po
celém městě se tak prodávala plastová srdíčka v ceně dvaceti korun
a magnetky s obrázky zvířátek
za třicet korun. Celý výtěžek pak
letos putoval na pomoc vážně nemocným dětem, jejichž zdravotní
stav vyžaduje celodenní péči, dále
na zdravotnické a rehabilitační
pomůcky, zdravotní kočárky i invalidní vozíky.
Jakoby i příroda věděla, že akce je
pořádána pro dobrou věc, tak se přes
brutálně nepříznivou předpověď

počasí právě v pondělí dopoledne
vyjasnilo, dokonce začalo i pěkně
zostra svítit sluníčko. Mladí prodejci
i prodejkyně tudíž mohli bez obav
vyrazit do ulic...
Jak uvedla koordinátorka akce na prostějovské Střední zdravotnické škole
Veronika Vybíhalová, její žáci „nafasovali“ celkem sto padesát plastových
srdcí a tři sta magnetek, se kterými
vyrazili do různých směrů Prostějova a prakticky do oběda rozprodali
všechno. „Každý rok se rozhoduje
Tu máte, kluci. Srdíčkový den nenechal chladným ani primátora Miroslava
kolik srdíček - magnetek objednat,
jenže nikdy se neví, kolik škol se do
Pišťáka, který v rámci celorepublikové akce ochotně přispěl. Foto: M. Mokroš
akce zapojí. Letos se ovšem zapojila například i Obchodní akademie kojeni od různých prodejců,“ uvedla rok, neboť kdo, když ne budoucí přía Reálné gymnázium, takže všichni Veronika Vybíhalová a dodala: „Žáci slušníci zdravotnického personálu, by
zájemci o pomoc dětem byli uspo- i žákyně ´zdravky´ se zapojí také příští měl pomáhat dobré věci...“

Hvězdy sportovního nebe otevřely v Prostějově moderní centrum sportovní a preventivní medicíny
Prostějov/peh, red - Prostějovská
nemocnice přesně před týdnem
otevřela zbrusu nové centrum
sportovní a preventivní medicíny AGEL Sport Clinic. Pásku
slavnostně přestřihly jedny z nejzářivějších hvězd českého sportovního nebe, tuzemské tenisové
jedničky Petra Kvitová a Tomáš
Berdych po boku, načež jim
sekundoval Marek Jankulovski,
česká fotbalová legenda z Ostravy.
Od pondělí 16. září se profesionálům i rekreačním sportovcům
dostane v prostějovské nemocnici
komplexní péče se vším všudy.
Zástupci prostějovské nemocnice tu totiž otevřeli zbrusu nové,
nejmodernějšími přístroji doslova
nadupané centrum sportovní pre-

ventivní medicíny. Slavnostního
aktu se účastnili nejen ředitel
prostějovské nemocnice Ing. Tomáš Uvízl, vedoucí centra Mgr.
Radim Šlachta Ph. D., primátor
statutárního města Prostějova
Miroslav Pišťák a další významní hosté, ale i zástupci těch,
jimž je centrum určeno především – čeští sportovci. Pozvání
prostějovské nemocnice přijali
wimbledonská vítězka Petra
Kvitová, vítěz Davis Cupu Tomáš Berdych a vítěz Ligy mistrů Marek Jankulovski, kteří po
úvodním slovu ředitele nemocnice
Sportovci jsou vítáni. Sportovní hvězdy přestřihly slavnostní
slavnostně přestřihli pásku centra.
pásku nově otevřeného moderně vybaveného centra sportovní a
„Nemocnice po celou dobu svépreventivní medicíny.
Foto: Petra Hežová
ho působení poskytovala servis
řadě sportovců, nikdy ale nešlo o komplexní péči zaměřenou pří- ké republice zatím příliš obvyklá
mo na sportovce. Proto jsme se a dostupná není,“ přidal Uvízl s tím,
snažili vytvořit systém, který na- že druhou důležitou náplní tohoto
bídne sportujícím profesionálům, pracoviště bude preventivní mevrcholovým sportovcům i ama- dicína, tedy systémově a logicky
térům konzistentní službu, která pojaté programy řízené a monitobude vyhovovat sportovcům všech rované pohybové aktivity a výživy,
odvětví,“ uvedl Tomáš Uvízl, ředi- které se ´vtěliliy´do programů pritel Nemocnice Prostějov, která pa- mární a sekundární prevence. „Na
tří do společnosti skupiny AGEL. těchto programech chceme úzce
„Právě nedostupnost komplexního spolupracovat se zdravotními poservisu pro vrcholové, výkonnostní jišťovnami,“ doplňuje ředitel.
i hobby sportovce a malá podpora Centrum nabídne nejmodersportovních oddílů při řešení jejich nější fyzioterapeutické postupy
sportovně-zdravotnických potřeb, a přístroje, které prostějovskou
byly hlavní motivy, které nás nemocnici staví na špičku mezi
k vybudování centra sportovní me- českými klinikami. „Odborníci
Zátěžový test. Součástí nabízených procedur nově otevřeného
dicíny vedly. Náš koncept stojí na v centru poradí trenérům, sportovcentra je i spirometrické vyšetření. Na snímku prostějovský cyklista
odbornosti a komplexnosti služeb, cům i rodičům sportujících dětí,
Jakub Filip.
Foto: Petra Hežová
což je kombinace, která v Čes- jak optimalizovat sportovní výINZERCE

Po stopách
vyvolené
Zdeňky

Prostějov/mls, pk - Během měsíce svého působení ve Vile na sebe
Zdeňka Soušková (na snímku)
několikrát dokázala strhnout
pozornost a to nejen svými
bujnýmisilikony. Experti z Fortuny ji dokonce jeden čas tipovali
na celkovou vítězku. Nějaké větší
sympatie u svých spolubydlících
z Vily ani u televizních diváků
si však rozhodně nezískala...
Nejvýrazněji se to ukázalo na vztahu s naprosto neoblíbeným a zadluženým svalovcem Thomasem.
Páreček, jehož společné IQ by se
podle názorů drtivé většiny sledujících mohlo nad celostátní průměr
vyšplhat pouze při vzájemném
součtu, prý spolu zažil zatím jediný
pohlavní styk ve vile. Sama Zdeňka
to však po svém vyřazení v rozhovoru pro blesk.cz vyvrátila.

kon, předcházet poškození zdraví
či úrazům - a pokud už úraz vznikne, povedou maximálně efektivní
léčbu, umožňující brzký návrat
do tréninkového procesu,“ vystihl
další z devíz vedoucí centra Mgr.
Radim Šlachta Ph.D. Centrum
nabízí také specifické služby pro
rodiče. „Jsme například schopni
do značné míry předpovědět, jaké
jsou vrozené dispozice dítěte pro
různé druhy sportu nebo poskytnout dětem včasnou diagnostiku
vrozených srdečních vad,“ uvedl
některé příklady Šlachta.
A tak nejen přítomné sportovní
hvězdy byly moderním vybavením centra nadšeny... „Z Ostravy
to mám asi jen hodinu cesty, takže
určitě nebude na škodu, si sem některý den udělat výlet, abych si nechal udělat pořádnou kontrolu těla,“
usmíval se fotbalový internacionál
Marek Jankulovski, který si poctivě
prošel celé nově otevřené centrum.
Služby centra v současnosti
zajišťuje šestnáct kmenových
pracovníků, zahrnujících lékaře,
zdravotní sestry, fyzioterapeuty
a zástupce dalších odborností.
Centrum má značnou výhodu
v tom, že vzniklo ve vazbě na velkou nemocnici a může proto těžit
z jejího širokého zázemí. „Jde
nejen o značný potenciál nemocničních specialistů, kteří se na činnosti centra podílejí, ale také zcela
mimořádnou šíři specializované
laboratorní diagnostiky a vynika-

Moderní vybavení. Nejnovějšími přístroji byl nadšen i fotbalový
mág z Ostravy Marek Janlkulovski.
Foto: Petra Hežová
jící úroveň zobrazovacích metod,
které jsou pro potřeby centra rovněž k dispozici. Vznikl tak velmi
zajímavý komplex, který nabízí
klientům konzistentní a na jednom
místě poskytovanou službu,“ sdělil dále doktor Šlachta.
Centrum sportovní a preventivní
medicíny AGEL Sport Clinic získalo v červenci registraci zdravotnického zařízení pro obor tělovýchovné lékařství, čímž stvrdilo, že
naplňuje všechny předepsané podmínky pro činnost zdravotnického
zařízení této specializace.
„Jeho vybudování si vyžádalo investice ve výši devíti
miliónů korun,“ prozradila tisková mluvčí skupiny AGEL
Hana Szotkowská s tím,
že klinika nabídne specifické služ-

by nejen pro vrcholové sportovce,
ale poradenství pro rodiče malých
sportovců.
V rámci preventivního programu
bude centrum rozvíjet aktivity
v oblasti optimalizace životního
stylu a tzv. „preskripce pohybu“,
tedy lékařem navržené a monitorované pohybové zátěže podle
specifických potřeb klienta, které
mohou vést k zamezení nebo oddálení výskytu onemocnění.
AGEL Sport Clinic se nachází
přímo v areálu prostějovské nemocnice. K návštěvě není třeba
doporučení od lékaře, objednat
se můžete osobně či telefonicky
na číslech 601 328 867 nebo 582
315 650. Podrobné informace
o službách centra naleznete rovněž na www.sportclinic.agel.cz.

Rodačka z Kralic na Hané ve Vile skončila: vztah
s Thomasem jí uškodil. „Sex ale nebyl,“ tvrdí
„Sex nebyl,“ odpověděla doslova na
otázku redaktorky. Erotično ovšem
mezi zapřít nemohla... Kromě toho
se ještě stihla líbat i s oběma „VyVolenými“ lesbičkami a na závěr také
s Luckou. „Já to tak mám, s holkama se ráda líbám,“ vysvětlovala
své úlety. Kdo by ale čekal, že se po
jejím vyřazení projeví u některých
soutěžících alespoň malá lítost, jako
tomu povětšinou bývá pravidlem,
netrefil by se. Silikonová kráska
tamním obyvatelům Vily bezprostředně po skončení Duelu vůbec
nechyběla! Tedy až na Thomase,
který od té chvíle neskrývá smutek,
zarmoucení a dokonce uronil i slzu.
Ztráta jeho lásky jej vede až k zoufalým činům. „On se snad doopravdy zamiloval,“ utrousila přemožitelka jeho milé Nikol.
Hlavní nevoli Zdeňka sklidila za
chování během pondělní oslavy
svých narozenin. Zatímco ostatní
pro ni připravili překvapení, ona se

raději válela v posteli, kam za ní pod
deku vlezl i Thomas. Její „miláček“
však na ni stejně posléze sehrál pěknou habaďůru. Kvůli trablům se
zákonem si pro něj měla ve středu
přijet policie a odvést jej z vily.„Jestli vypadneš, tak za dva dny jsem u
tebe,“ sliboval uprostřed týdne Thomas Zdeničce, přestože věděl, že
svá slova absolutně nemyslí vážně.
Od té doby se pár párkrát pohádal,
aby se vzápětí zase udobřil. Dnes už
vyřazená Zdeňka se pak stihla v poslední večer ještě jednou opít..
Zatímco tedy Thomas zůstává ve
vile, nezaměstnaná Zdeňka se vrací
domů. Není přitom vůbec jisté, jak
se sem dostane. Ve vile se přiznala,
že má v peněžence posledních třiapadesát korun... „Až vypadnu, pojedu domů stopem, jsem tak zvyklá,
nevadí mi to,“ plánovala si Zdeňka.
Dnes už víme, že dorazit zpět na
Hamnou měla již včera. „Teď budu
dva dny na hotelu a pak pojedu do

Prostějova, kde si vyzvednou své
dvě fenky. No a začnu všechno
řešit. To znamená hledat si práci
i bydlení,“ prozradila po svém pátečním vyřazení Zdeňka Soušková.
Kde tedy je pro ni vlastně doma?
Bude i nadále přespávat u kamarádů, nebo začne „sekat latinu“ a vrátí se ke svým rodičům? „Nevím....
Doufám, že mě někdo nechá u sebe
přespat. Já budu bojovat,“ vzkazuje.
Dlouhodobě nezaměstnaná Zdeňka
Soušková se také již svěřila se svými pocity po vyřazení. „Zároveň
mě to mrzí a zároveň je to úleva, jak
to ze mě spadlo...“ A proč myslí, že
vypadla právě ona? „Ublížilo mi,
že jsem si našla cestu k Thomasovi.
Mám ho ale ráda. Jestli však spolu
budeme žít, to jsem sama zvědavá. Musím poznat nejen Thomase
z Vily, ale i toho tady venku. Osobně mám problém navázat vztah, ale
dala bych tomu čas i šanci,“ řekla
v interview pro blesk.cz.

Foto: www.ahaonline.cz
Ještě o uplynulém víkendu se Večerník pokusil kontaktovat rodinu
Souškovu, avšak v Kralicích na
Hané, odkud Zdeňka pochází,
jsme tentokrát nikoho nezastihli.
Ale nebojte, reakce příbuzných
i rozhovor s historicky první regionální účastnící v populární soutěži
„VyVolení“ vám Večerník zprostředkuje už do příštího čísla!

Co, kdy, kde, kam ...?
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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.
588 000 167

Semtamník SONS
Střípky z cest po Korsice
pondělí 23. září 2013 od 17.00
Až do konce září si v atriu
hodin - Podzimní koncert koKavárny ve Špalíčku budete
morního souboru Musica animae
moci prohlédnout fotografie
v divadelním sále Národního z cestovatelského pobytu fotodomu v Prostějově. Vstupenky grafa Josefa France na ostrově
budou k vyzvednutí v kanceláři Korsika. Krásy korsických hor
i malebného pobřeží u BoniSONS.
čtvrtek 26. září 2013 - Autobu- facia na jihu ostrova vám jistě
učarují a možná i poskytnou
sový výlet do Boskovic s prohlídkou zámku, historického
inspiraci k dovolené.
Půjčovna rehabilitačních
centra Boskovice a návštěvou
a kompenzačních pomůcek
zahradnictví Lebiš. Odjezd
Svaz neslyšících
LAZARIÁNSKÉHO SER- z Prostějovského hlavního náa nedoslýchavých
VISU PV, Hacarova 2, zajišťuje draží od historické lokomotivy
v Prostějově,
ortopedické vozíky, WC křes- je v 8.00 hodin.
Svatoplukova 15, Prostějov,
la, chodítka – pevná, pojízdná,
pořádá kurz Znakového jazypodpažní, servírovací stolky
ka pro začátečníky, který se
Ekocentrum Iris,
a polohovací lůžka (mechanická, Husovo nám. 67, Prostějov uskuteční od října do prosince
elektrická). Kontakt po telefonu pondělí 23. září 2013 od 8.30 tohoto roku.
pí. V. Zapletalová 776 054 299
do 12.00 hodin - Den bez aut Přihlásit se můžete buď osob- akce pro školy, která se koná ně na výše zmíněné adrese,
Regionální pracoviště
v Kolářových sadech.
e-mailem na snncr.pv@volny.cz,
TyfloCentra Olomouc
Tvořivá dílna - keramika se nebo na tel: 582 331 806 do
v Prostějově nadále poskytuje koná od 16.00 do 18.00 hodin 30.září 2013
služby nevidomým a slabozra- v Kovárně Ekocentra Iris.
kým občanům na adrese: Kos- pátek 27. září 2013 od 16.00 do Svaz tělesně postižených v ČR,
telecká 17, Prostějov.
17.30 hodin - Putování k bylina. s., okr. org. v Prostějově,
kovým skřítkům botanické za- zve své členy i nečleny na proMC Cipísek,
hrady - akce pro rodiny s dětmi dejní výstavu FLORIA KROSídliště Svobody 6, Prostějov v Botanické zahradě na Lidické MĚŘÍŽ - 12. 10. 2013. Jste srDopolední programy pro rodiče ul. v Prostějově.
dečně zváni! Bližší info. na tel:
s dětmi - programy jsou rozdě- Sobota 28. září 2013 - Budo- 724 706 773, 588 008 095
lené na skupiny podle věku dětí vání broukovitě v sadu - Koa je nutné se nahlásit předem síři - sraz je na nádraží v Kapli Aikido Prostějov přijímá nové
z důvodu omezené kapacity MC. u Želechovic v 9.45 hodin nebo
členy se zájmem o japonské
Bližší informace ke všem
přímo v sadu Oulehle na Kosíři bojové umění. Kde: Sportcenakcím naleznete na
trum DDM Vápenice 9. Bližší
v 10 hodin.
www.mcprostejov.cz
info tel.: 728605129 nebo
aikidoprostejov@seznam.cz
FIT KLUB LINIE,
ICM Prostějov,
Újezd 3a. 608 881 704,
Komenského 17, Prostějov
www.fitklublinie.cz - zápis dětí SYSTEMA Russian martial art
Otevírací doba ICM Prostě- do kroužků - cvičeníčko 3-5 let, oznamuje stále probíhající nájov od září opět od 12:00 do zumba 4-7 let, 8-11 let, sportov- bor nových členů se zájmem
o ruskou školu bojového umě17:00 hod.
ky 5 - 7 let.
Denně od 10 do 16 hodin FIT víkend 4. - 6. října 2013 Pusté ní v Prostějově. Bližší informáte možnost naučit se psát Žibřidovice – ubytování, plná pen- mace tel. 774 142 382 nebo
koblasap@seznam.cz
na klávesnici všemi deseti.
ze a 8 hodin cvičení.

TIP Večerníku

DONŠAJNI
KDY: čtvrtek 26. září 2013 v 17.30 hodin
KDE: Kino Metro 70, Školní 1, Prostějov
Hrají: Jan Hartl, Libuše Šafránková, Martin Huba, Jiřina Jirásková, Ivana Chýlková, Emma
Smetana, Eva Josefíková,
Gabriela Partyšová, Taťána
Kuchařová, Jiří Hájek a další…
Oscarový režisér Jiří Menzel
se po sedmi letech vrací na
plátna kin s prostopášnou komedií o vášni k životu, hudbě
a k ženám. Komedie Donšajni
odhalí divákům svět opery zbavený pozlátka a přinese příběh
o lásce a zklamání, o hudbě a milování a o celoživotní slabosti pro
operní pěvkyně. Děj se odehrává
v malém městě, kde se operní
soubor rozhodl inscenovat Dona
Giovanniho. To vše s nadsázkou
a humorem typickým pro Menzelovy filmy. V hlavních rolích
hrají Libuše Šafránková, Jan
Hartl a Martin Huba. Ve vedlejších se objeví Ivana Chytková,
Václav Kopta, Emma Smetana.
Od 13. září do 3. října můžete
v prostorách Městského divadla
v Prostějově navštívit výstavu
fotografií Magdaleny Jansové
s názvem Světla a stíny.
Nově sestavená diashow
Leoše Šimánka
PROSTĚJOV - úterý 1.10.,
15.00 a 19.00 hod., Městské
divadlo, Vojáčkovo náměstí 1
Předprodej v místě konání
a informačním centru radnice

Prostějov/red
Co všechno lze sbírat?
a) nebezpečný odpad – jedná se o
odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný, např. oleje, tuky,
barvy, fotochemikálie, léky, agro-

Časový harmonogram pro předání odpadů:

Čas předání odpadu
a elektrozařízení
Vrahovice M. Pujmanové u mostu
10:45 - 10:55
Vrahovice ul. J. Suka
11:00 - 11:10
Vrahovice ul. M. Alše
11:15 - 11:25
Vrahovice ul. K. Světlé
11:30 - 11:40
Čechůvky točna
11:45 - 11:55
Domamyslice u samoobsluhy
12:15 - 12:30
Čechovice u pošty
12:35 - 12:50
Žešov u pomníku
13:15 - 13:30

Stanoviště (obec)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo nám. 19,
tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098.
Pohřební služba Václavková a spol., s.r.o.,
Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Ing. Stanislav Schwarz 1944 Prostějov Miroslava Pospíšilová 1927
Brodek u Prostějova
Stanislav Václavek 1931 Prostějov
Stanislav Sotorník 1947 Obědkovice František Nedbal 1935 Kelčice
Marie Piňosová 1934 Prostějov Emilie Houšková 1926 Prostějov
Ing. Jindřich Spáčil 1935 Prostějov
Květoslav Klapka 1952
Přemyslovice Ivanka Schiesselová 1950 Prostějov
Prostějov
Lubomír Zapletal 1963 Prostějov Jaroslav Motl 1942
Ptení
František Novák 1929 Prostějov Anna Kleinová 1920
Jaroslav Krátký 1937 Otaslavice Ludmila Štětařová 1929
Klenovice na Hané
Marie Cásková 1931
Smržice
Marie Ščudlová 1974 Prostějov Olga Viochnová 1930 Mostkovice
Rozloučíme se...
Úterý 24. září 2013
Vlasta Řezníčková 1924 Prostějov
10.00 Obřadní síň Mlýnská
Středa 25. září 2013
Anna Dostálová 1931 Žešov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Kratochvíla 1921 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Ing. Radoslav Vašina 1955 Dlouhá Ves 13.15 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Vágnerová 1950 Prostějov
14.00 Obřadní síň Prostějov
Josef Štěpánek 1956 Prostějov
15.45 Obřadní síň Prostějov
František Pospíšil 1916 Pivín
15.00 kostel Pivín
Čtvrtek 26. září 2013
Jaroslav Šalamoun 1931 Prostějov
14.00 kostel C+M Prostějov
Pátek 27. září 2013
Hedvika Hrušková 1922 Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
František Kébl 1939 Smržice
11.45 Obřadní síň Prostějov
Karel Srostlík 1947 Stařechovice
12.30 Obřadní síň Prostějov
Jiří Snášel 1942 Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov

chemický odpad včetně obalů.
b) pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel.
c) objemný odpad – jedná se
o odpad z domácností, který je
rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré
koberce, linolea, starý nábytek,
vyřazené oblečení apod.
d) vyřazené elektrozařízení – jedná se o elektrozařízení používané
v domácnostech. Jsou to např.
ledničky, televize, rádia, počítače,
DVD přehrávače, mikrovlnné
trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.
Popel a běžný domovní odpad
se likviduje při pravidelných tý-

Foto: internet
Svoji poslední roli si zde zahrála
Jiřina Jirásková.
Film Donšajni měl svoji světovou premiéru koncem srpna
2013 na filmovém festivalu
v kanadském Montrealu. Snímek
si vybrali sami organizátoři přehlídky a zároveň požádali Jiřího
Menzela, aby tamní festivalové
porotě předsedal.
Již tento čtvrtek si nenechte
ujít premiéru netrpělivě očekávané české filmové komedie
Donšajni.

Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala
- zimní stadion

s drobnými dárky k dispozici na
sběrných dvorech zapojených do
soutěže. Pouze pět razítek, respektive nepotřebných spotřebičů, stačí k zapojení do soutěže,“ popsal
princip soutěže Zdeněk Kovářík,
regionální zástupce neziskové
společnosti ASEKOL, která klání
organizuje v rámci společného
projektu s Olomouckým krajem.
Hrací kartu si lze stáhnout a vytisknout i na webu www.asekol.cz
v sekci Regionální kampaně.
Cílem projektu, jehož pilotní

sobota 28. 9.
16.30 - 17.30 hodin
neděle 29.9.
10.00 - 11.00 hodin

denních svozech komunálního
odpadu. Žádáme proto občany,
aby nám tyto druhy odpadů na
mobilní sběry nepřinášeli.
Mimo výše uvedený termín je
možné nebezpečný a objemný
odpad odvést do sběrných dvorů
U svaté Anny nebo v Průmyslové ulici.
Jen přesným tříděním odpadu lze
dosáhnout potřebné kvality materiálů pro následné využití a také
co nejpříznivějších cen za uložení
či jiné zneškodnění odpadů, které
nelze jinak zužitkovat. S odpady
se nakládá způsobem vyhovujícím současným legislativám
a ekologickým normám.

ročník proběhl v minulém roce,
je zvýšit povědomí občanů
o třídění elektra. „V kraji se vloni
do soutěže zapojilo 149 lidí, kteří
odevzdali 745 elektrospotřebičů.
V celé republice se pak do klání
zaregistrovaly téměř tři tisícovky
účastníků a vybralo se téměř 15
tisíc kusů starých spotřebičů,“
upřesnil Kovářík. Nejčastěji podle
jeho slov obyvatelé odevzdávali
drobná elektrozařízení, například
mobilní telefony, počítačové myši
či klávesnice.

Z NEMOCNICE ...

BOJUJETE S NADVÁHOU?
Přijďte se bezplatně poradit
s odborníky do Nemocnice Prostějov

Prostějov/Hana Szotkowská
(tisková mluvčí skupiny
AGEL) - Když nadváha ohrožuje zdraví, tak se nazývá preventivní akce, kterou v úterý
24. září pořádá Vzdělávací
institut AGEL ve spolupráci
s Nemocnicí Prostějov. Zájemci z řad široké veřejnosti, kteří
v úterý mezi 8.00 a 16.00 hodinou do vestibulu nemocnice
dorazí, budou moci podstoupit
bezplatná vyšetření a zkonzultovat své potíže týkající se životosprávy s odborníky.
Počet Čechů, kteří mají problémy
s kily navíc, rok od roku roste.
Každý třetí Čech trpí nadváhou,
každý pátý je už obézní. Odbor-

níci přitom o obezitě hovoří jako
o epidemii nového století a varují,
že nadbytečná kila mohou odstartovat závažné zdravotní problémy. Na rostoucí četnost lidí trpící
obezitou upozorňují i odborníci
z Nemocnice Prostějov, kteří se
rozhodli preventivní akcí na problém upozornit.
„Pro veřejnost je připravena série přednášek na téma zdravý
životní styl, zdravé stravování či
zdravý pohyb. Paralelně budou
zájemci na několika stanovištích
moci zkonzultovat své potíže
a dokonce si i nechat změřit tělesný tuk,“ popisuje program projektová manažerka Vzdělávacího
a výzkumného institutu AGEL

středa 25. září
17:30 Diana
20:00 Diana
čtvrtek 26. září
17:30 Donšajni
česká filmová komedie
20:00 Donšajni
pátek 27. září
17:30 Donšajni
20:00 Hra na hraně
americký thriller
sobota 28. září
17:30 Hra na hraně
20:00 Donšajni
neděle 29. září
17:30 Donšajni
20:00 Hra na hraně

v Prostějově
pondělí 23. září
17:00 MUSICA ANIMA
charitativní koncert
- divadelní sál
pátek 27. září
19:00 CARMEN
- OPERA PODLE FAGI
Přednáškový sál

Apollo 13
pátek 27. září
20.00 CALIFORNIANIGHT
ATAPOLLO 13
Paprikacze - Red Hot Chilli
Peppers revival a Faith No
More tribute band
sobota 28. září
21.00 REGGAE
HARVEST PÁRTY

KULTURNÍ KLUB DUHA
Středa 25. září
15.00 Bio Senior
- Nadějné vyhlídky
Sobota 28. září
15.00 Za kamarády
z televize VII.
17.30 Královský víkend
anglická komedie
20.00 Královský víkend

HODINOVÉ
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

Sběr vysloužilého elektra podpoří soutěž o hodnotné ceny

Prostějov/red - O tablet, mobilní
telefon či fotoaparát budou moci
soutěžit obyvatelé našeho kraje,
kteří se zapojí do klání „Sbírej
a vyhraj!“. Od května do konce
září budou moci na vytipovaných sběrných dvorech v Olomouci, Jeseníku, Přerově, Prostějově a Šumperku odevzdávat
nepotřebná
elektrozařízení
a zapojit se tak do slosování.
„Za každý odevzdaný přístroj
obdrží razítko do speciální
hrací karty. Ta bude společně

pondělí 23. září
14:00 Bijásek
- Snížek, bílý kožíšek
Španělsko 2012
17:30 Diana
anglický životopisný film
20:00 Diana
úterý 24. září
14:00 Bijásek
- Snížek, bílý kožíšek
17:30 Diana
20:00 Futurologický kongres
Art film – izraelské sci-fi

Mobilní sběr na podzim 2013
Statutární město Prostějov prostřednictvím společnosti .A.S.A. TS
Prostějov zajistí v sobotu 28. září 2013 v níže
uvedených okrajových
částech města mobilní
sběr odpadu.

Kino Metro 70

Mgr. Irena Kučová. Pro všechny
budou rovněž připraveny edukační materiály a zdravotní prevenci
a zdravém životním stylu.
Preventivní akce je organizována Vzdělávacím institutem
AGEL, o.p.s. Akce je součástí
projektu s názvem ZDRAVÁ
SPOLEČNOST, který je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem
České republiky.

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 23. 9. DO 29. 9. 2013

TELEFON 582 344 130

Čtvrtek v 18:00 hodin přednáška Z mého pobytu v CERN aneb je neutrino rychlejší než světlo? (Ne)existue Higgsův bozon? Vstup. 40 Kč.
V pátek ve 20:30 hodin EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ (večerní
pozorování, komentovaná prohlídka techniky a výstav). Vstup
ZDARMA. Soutěž o astronomický dalekohled!!!
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná každý den v 15:00 hodin,
pouze za bezmračné oblohy. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se koná každý den
ve 20:30 hodin, pouze za bezmračné oblohy. Vstupné 20 Kč.
Ve středu v 16:30 hodin KLUB HVĚZDÁRNÍČEK.
Ve čtvrtek v 16:30 hodin KLUB GEMINI.
Výstavu STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a expozici
OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku výše uvedených pozorování.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě přinášíme pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde čistící práce společnosti .A.S.A.
Technické služby budou probíhat.
úterý 24. září 2013: Palackého * Palackého - cyklostezka * Podjezd *
Podjezd - cyklostezka * Vodní parkoviště (parkoviště u Mlýna) * Vodní
Vodní - cyklostezka * průchod Vodní - Žeranovská * Žeranovská * Žeranovská - vnitroblok * Knihařská * U Spořitelny * Žižkovo nám. *
Žižkovo nám. - parkoviště * Poděbradovo nám. – parkoviště před KB
středa 25. září 2013 - Komenského - cyklostezka * Komenského *
Nám. T. G. M * Dukelská Brána * Křížkovského * Lutinovova * Filipcovo nám.
nám. Sv. Čecha * Demelova * Hradební * Kostelní * Úprkova * Koželuhova * Křížkovského – vč. Parkoviště * Šerhovní (Školní – Dukelská brána)
čtvrtek 26. září 2013 - Poděbradovo nám. * Wollkerova * Na Spojce * Netušilova * Hlaváčkovo nám. * Hlaváčkovo nám – parkoviště * Vojáč. nám.

Oznámení o vypnutí
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Bedihošť
Dne: 7. 10. 2013 od 7:30 do 16:00 hod. Vypnutá oblast: ulice
L. Svobody od č. 153 a 161 po koleje.
Dne: 7. 10. 2013 od 7:30 do 15:00 hod. Vypnutá oblast: Bedihošť areál bývalého cukrovaru s firmami AVIA, Řeznictví Kouřil,
Khýr. Odběratelská trafostanice Bedihošť Probiotech (č. 300668)
Obce: Čelechovice, Čelechovská Kaple
Dne: 8. 10. 2013 od 9:30 do 16:00 hod. Vypnutá oblast: část
obce Čelechovice ul. Světničky od č 127 Pod Hrází od č.225,
celá ul. Pod Kosířem, celá osada Čelechovská Kaple včetně
všech podnikatelských subjektů ve vymezené oblasti. Odběratelská trafostanice Čelechovice ŠS (č. 300753)
Obec: Prostějov
Dne: 9. 10. 2013 od 7:30 do 15:30 hod. Vypnutá oblast: ulice Vrlova od č. 19 po č. 33, 28-38, ul.Vencovského celá pravástrana od
ul.Vrlovy, Neumannovo nám.1-3+č.p.2015, ul. Kotkova od č.18-24.
Obce: Čelechovice, Čelechovská Kaple
Dne: 10. 10. 2013 od 7:30 do 18:00 hod. Vypnutá oblast: část
obce Čelechovice ul. Světničky od č 127 Pod Hrází od č.225,
celá ul. Pod Kosířem, celá osada Čelechovská Kaple včetně
všechpodnikatelských subjektů ve vymezené oblasti.Odběratelská trafostanice Čelechovice ŠS (č. 300753)
Obec: Kralice na Hané
Dne: 11. 10. 2013 od 7:30 do 14:30 hod. Vypnutá oblast: část
ulice Olomoucké od obchodu po č. 180 jednostranně.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s cestovatelem a dobrodruhem Leošem Šimánkem, tentokrát na téma Aljaška

„JAKO JEDINÍ NA SVĚTĚ JSME DOJELI NA NAFUKOVACÍCH ČLUNECH
DO ZÁLIVU PRINCE WILLIAMA SOUND“
NENECHTE SI

O cestě plné dobrodružství a dramatických zážitků
panenskou přírodou Severní Ameriky bude vyprávět i v Prostějově
Prostějov - Co byste řekli na rodinnou dovolenou na
Aljašce? Nebo raději do Afriky, či na Nový Zéland?
Rodina známého cestovatele a dobrodruha Leoše
Šimánka se před několika lety vydala prozkoumat
zmíněné pobřeží Pacifiku na nafukovacích člunech.
Členové expedice tak například stanuli tváří v tvář rozzuřenému grizzlymu, hejnu velryb a jen se štěstím se
dostali z ledové pasti, kam je uzamkly kry velké jako
rodinné domky. Výsledkem dramatické cesty byly
nádherné zážitky, spousta krásných fotografií, které
můžete obdivovat v knize s názvem Pobřeží Pacifiku
nebo ještě lépe, při osobním setkání s Leošem
Šimánkem. Ten do Prostějova dorazí již příští úterý
1. října se svojí nově zpracovanou diashow ALJAŠKAPobřeží Pacifiku: Na člunech panenskou přírodou
Severní Ameriky, s níž vystoupí v Městském divadle,
a to hned dvakrát - v 15 a 19 hodin. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník vám už teď přináší malou ochutnávku v podobě exkluzivního rozhovoru.
Petra Hežová

Název vaší nádhernými fotografiemi a strhujícími příběhy nabité diashow Aljaška - Pobřeží
Pacifiku je doplněna drobným dodatkem: Na člunech
panenskou přírodou Severní
Ameriky. To zní samo o sobě
docela neuvěřitelně...
„Je to vyprávění o cestě, kterou
jsem podnikl před několika lety
s celou rodinou. Vyrazili jsme
z aljašského přístavního městečka Haines a pokračovali
v plavbě kolem pacifického pobřeží dál do zálivu Prince Williama Sound. Vzpomínám, jak se
v přístavu jeden rybář divil, kde
máme loď. Očekával totiž něja-

kou motorovou jachtu, a když
jsem mu vysvětlil, že pojedeme
na nafukovacích člunech, díval
se na mě trochu jako na blázna...(smích). Tato cesta byla závěrečnou etapou naší expedice
podél pobřeží Kanady a Aljašky, kterou jsme jako jediní na
světě absolvovali na nafukovacích člunech. Musím se přiznat,
že čas od času kontroluji, jestli
se někdo nepokusil jít, vlastně
asi spíš plout, v našich stopách,
ale prozatím jsme stále bez konkurence (úsměv).“
Na takovou cestu se
přeci nedá vyrazit jen
tak. Jak probíhaly přípravy
na expedici?
„Před samotnou výpravou jsem
pochopitelně důkladně studo-

val celou trasu. Podnikl jsem
i průzkumný let kolem pobřeží,
abych se ubezpečil, že je tenhle
‚výlet‘ vůbec proveditelný, protože, uznejte sami, koho jsem
se měl zeptat na případná úskalí
cesty nebo na cestovatelské tipy,
když před námi ještě nikdo nic
podobného nepodnikl? Kdo jel
na nafukovacím člunu, jistě ví,
že to není nic jednoduchého,
zvlášť když jeden z úseků vytyčené trasy vedl i na otevřené
moře. Tady bychom nebyli při
případné nepřízni počasí naprosto ničím chráněni a to by
s posádkou nafukovacích člunů nemuselo dobře dopadnout.
S pilotem letadla, se kterým
jsem absolvoval průzkumný
let, jsme se ale shodli na tom, že
by to při dobrém počasí mohlo
být proveditelné. Počasí se nám
pro tuto zásadní část naší plavby opravdu vydařilo, bylo jasné
nebe i klidné moře. To se jen
málokdy povede.“
Přesto jste o napínavé
a nebezpečné situace
jistě na takové cestě neměli
nouzi. Vybavíte si nejdramatičtější zážitek cesty?
„Takových momentů bylo hned
několik. Na expedici s námi
vyrazil i náš hlídač - ´odháněč
medvědů´- pes Dalton, kte-

rý byl tehdy na moři poprvé,
a tak si hned na začátku plavby
přetrpěl mořskou nemoc. Když
jsme proplouvali kolem pobřeží fjordu Icy Strait, nedaleko
od nás se objevilo hejno velryb
a náš pes, protože viděl něco tak
obrovského poprvé, vyskočil
z člunu a pokoušel se dostat na
břeh. Začal vyděšeně kličkovat
mezi gigantickými těly keporkaků a my měli velký strach, aby
ho některý nezranil nebo něco
horšího. Tento druh plejtváka je
totiž až šestnáct metrů dlouhý!
Vydali jsme se proto Daltona
zachránit, ale jak jsme ho tahali
zpátky do člunu, vyděšený pes
prodrápl člun, ze kterého utekl
vzduch, a do motoru nám tak
natekla voda. Museli jsme proto
několik desítek minut čekat na
druhý člun, který nás odvlekl ke
břehu. Ale určitě sami uznáte, že
čekání uprostřed hejna velryb
není nic příjemného...“
V ohrožení byl tedy
nejen váš věrný hlídač,
ale i celá vaše rodina! Hádám,
že takových momentů jste si
v průběhu cesty zažili hned několik.
„To je pravda! Například když
jsme projížděli fjordem Muir
Inlet, zpozorovali jsme medvěda
grizzlyho, jak vybírá racčí hníz-

„Zdejší Indiáni byli moc milí,
poradili nám, kde a jak nejlépe
nachytáme ryby. Jako suvenýr
jsem si dovezl orlí pera, která
by se určitě hodila na parádní
čelenku indiánského náčelníka“
Známý cestovatel LEOŠ ŠIMÁNEK
o místním obyvatelstvu Aljašky

LeConte Bay. Téměr všechny cesty podnikala rodina Leoše Šimánka na nafukovacích člunech až
k překrásnému kaskádovému ledovci LeConte Glacier.
Foto: archiv L. Šimánka

da. Připlul jsem se člunem blíž,
abych si toho chlupáče mohl
lépe vyfotit, ale pro medvěda
jsem asi přijel až moc blízko
a měli jsme co dělat, abychom
odpluli včas do bezpečí. Jednu
z nejdramatičtějších situací jsme
zažili, když jsme proplouvali
zálivem Columbia. Chtěli jsme
se dostat co nejblíže ke stejnojmennému ledovci, a protože
jsme dorazili v době odlivu,
odlomené kusy ledu kolem nás
poklidně ležely na dně zálivu
a my jsme tak kolem nich mohli
pohodlně proplout. V tu chvíli
ale začal příliv a gigantické kry,
veliké jako rodinné domy, se začaly zvedat ode dna a uzavíraly
nám cestu zpět. Tehdy jsem měl
opravdu strach, že zůstaneme
v té ledové pasti uvězněni. S velkým štěstím jsme se přece jen
dostali ven.“

UJÍT

fotogalerie
na www.vecern
ikpv.cz

V ledovcovém království. Cestovatel Leoš Šimánek se svým věrným psem Daltonem a dcerou
Veronikou v zálivu Prince William Sound.
Foto: archiv L. Šimánka
Dá se vůbec na takové
případy
připravit?
Jaké vybavení jste si na cestu
zabalili?
„Hlavně záplaty na člun, rezervní vrtule k motoru a dostatek benzínu. Nepostradatelná
byla pochopitelně mapa s vyznačenými místy, kde se dá
natankovat. K jedné indiánské
vesničce na pobřeží jsme dopluli opravdu na poslední slzu
benzínu, jinak bychom už museli pádlovat.. (smích).“
Ve vašem seznamu mi
podstatně chybí jídlo,
na které bych osobně myslela
a v první řadě...
asi
„„Vzali jsme si s sebou jen zákkladní potraviny jako mouku,
rrýži, cukr, olej a koření, ale
hhlavně jsme žili z toho, co nám
ddala sama příroda. Jen při lovu
llososů nám trochu chyběly
ddrápy, jaké mají medvědi, to
bby se nám lovilo o dost lépe
((smích). Manželka vymyslela
vvýborný recept na guláš z lossosa, to je skutečná lahůdka.
Veliká pochoutka bylo i krabí
V
maso na kari...“
m
Dostali jste se v průběhu cesty do kontaktu
s místním obyvatelstvem?
A přivezl jste si z výpravy nějaký suvenýr?
„Ano, zdejší indiáni byli moc
milí, dokonce nám poradili,
kde a jak nejlépe nachytáme
ryby. Jako suvenýr jsem si dovezl orlí pera, konkrétně pera
orla bělohlavého. Jsou opravdu
nádherná, určitě by se hodila
na parádní čelenku indiánského náčelníka!“
Zmiňujete se o tom, že
jste cestoval s rodinou.
To musí být vaše manželka
odvážná žena...
„Ano, máte pravdu. Na cestu
jsem vyrazil spolu s manželkou Lenkou, ale i synem Jakubem a tehdy teprve šestiletou
dcerou Veronikou (úsměv).
V tomto složení jsme cestovali vlastně až do teď, kdy jsou
děti už velké a mají svůj život

- dcera nastoupila na vysokou
školu, syn pracuje. Zažili toho
s námi hodně, procestovali
jsme půl světa, umí díky tomu
plynně anglicky i německy
a kromě toho dostali do vínku
i vztah k přírodě. Proto oba
litují, že už se mnou a manželkou nemohou cestovat jako
když byli malí, protože se na
každou výpravu hrozně těšili.
A sama manželka je skutečně
fantastická, jsem na ni pyšný.“
Vaší dceři Veronice
bylo tedy v době výpravy šest let. Jak dlouho
vlastně trvala vaše dobrodružná cesta a nezmeškala
vaše dcerka kvůli expedici
nástup do školy?
„Trasa byla dlouhá dva a půl
tisíce kilometrů, na cestě jsme
byli zhruba tři měsíce. Myslím, že v průběhu naší cesty
se toho dcera naučila víc, než
kdyby byla doma. Na začátku
expedice jsme jí čítávali z knihy a ke konci si z ní četla už
sama. A protože s námi chtěla
hrát žolíky, řekl jsem jí, že by
use a na
usel
naučit ppočíočí
se na to mu
musela

tat, tak se to prostě naučila...
(smích). Když dcera před nedávnem maturovala, vybrala si
jako jeden z předmětů pochopitelně zeměpis, aby upotřebila
vědomosti a zkušenosti nabyté
na našich cestách. Mohla mít
samé jedničky, kdyby nedostala otázku týkající se Ruska,
díky čemuž slízla jednu trojku.
Na této cestě byl s námi její
starší bratr v době, kdy ještě
nebyla na světě. Takže jednu
z dalších cest si s ní, ovšem
už se souhlasem jejího přítele,
určitě vyrazíme směrem na
východ.“
To jste mi výborně nahrál na poslední dotaz,
kam plánujete vyrazit v nejbližší době?
„Zdejší zimě chceme utéct do
Indického oceánu na ostrov
Réunion, kde se nachází aktivní sopka Piton de la Fournaise,
která nás velice láká. Už se
moc těšíme! Ještě předtím se
ale objevíme v Prostějově, kde
je vždy vynikající publikum,
takže se už také nemůžeme
dočka
dočkat.“

kdo je
leoš šimánek?

Tuzemský dobrodruh a cestovatel se narodil ve východočeské Chocni v roce 1946.
Vystudoval na stavebního inženýra a za
minulého režimu byl
y nucen emigrovat
g
do
Německa. Původem Čech s německým
a kanadským občanstvím se v roce 1975
naplno vrhl do žurnalistiky, v níž se věnuje
především cestopisným reportážím, fotografování a spisovatelství
vůbec. Procestoval již velkou část světa nejrůznějšími způsoby
- koňmo, pěšky, na nafukovacím člunu i na lodi vlastní výroby.
O svých zážitcích píše knihy a pořádá besedy, kde promítá fotografie, které byly publikovány ve světových outdoorových časopisech.
Díkyy naučným
ý knihám a fotoreportážím
f
p
v předních
p
časopisech
p
je znám po celém Česku, ale i Německu. O svých neobvyklých
dobrodružstvích vypráví v televizi, rádiu a ve svých přednáškách
doprovázených působivou diaprojekcí po celé Evropě a Americe.
Většinu času trávil na různých expedicích a cestách po celém světě nebo ve svém srubu v divočině severní Kanady blízko Polárního
kruhu. Odtud píše texty pro své naučné knihy, dobrodružné cestopisy, fotoreportáže a vyprávění neuvěřitelných zážitků z cest.
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TRHÁK TÝDNE

FOTBAL
POHÁR DO KRALIC

O trofej OFS se
bojovalo nakonec
v Olšanech
čtěte
na straně

22

TENIS
O DAVIS CUPU V PROSTĚJOVĚ

Na finále do Bělehradu
poletí i enkláva
našich fanoušků
čtěte
na straně

Prostějov/jim

31

www.vecernikpv.cz
.cz
florbal

BOXEŘI PŘEVZALI ZLATÉ
MEDAILE A POHÁR

PONDĚLÍ 23. 9.

20:15

POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY - 4. KOLO

FBC PLAYMAKERS PROSTĚJOV
FBŠ HATTRICK BRNO

ÚVODNÍ KOLO NOVÉ EXTRALIGOVÉ SEZONY MEZI
PROSTĚJOVSKÝMI BOXERY A SLOVENSKOU DUBNICÍ
MĚLO SLAVNOSTNÍ PŘEDEHRU. BORCI Z BC DTJ
PROSTĚJOV OBHAJUJÍCÍ JARNÍ TITUL TOTIŽ Z RUKOU
PRVNÍHO NÁMĚSTKA OLOMOUCKÉHO KRAJE ALOISE
MAČÁKA PŘEVZALI ZLATÉ MEDAILE A VÍTĚZNÝ POHÁR
PŘIPOMÍNAJÍCÍ PRÁVĚ TENTO TÝMOVÝ ÚSPĚCH.
POTÉ JIŽ PŘIŠLA NA ŘADU OSMIČKA SOUTĚŽNÍCH
DUELŮ A HNED SEDM Z NICH PŘINESLO VÍTĚZSTVÍ
PROSTĚJOVSKÉMU TÝMU. DOMÁCÍ BORCI SE TAK Slavnostní okamžik. Mistři boxerské extraligy 2012/13 převzali na
Foto: Jiří Možný
ÚSPĚŠNĚ VYPOŘÁDALI SE VŠEMI ZMĚNAMI PRAVIDEL, startu nové sezony vítězné trofeje.
KTERÉ LETOŠNÍ LÉTO PŘINESLO. MUŽSKÁ UTKÁNÍ SE
NYNÍ MIMO JINÉ ODEHRÁVAJÍ BEZ OCHRANNÝCH PŘILEB A SPORTOVCI POUŽÍVAJÍ PODLE PŘÍSLUŠNÉ
VÁHOVÉ KATEGORIE DESETI-, NEBO DVANÁCTIUNCOVÉ RUKAVICE, TŘI ROZHODČÍ ODEVZDÁVAJÍ
BODOVACÍ LÍSTKY VŽDY PO KAŽDÉM Z TROJICE KOL.
BC DTJ SE TAK VÍTĚZNĚ VYDALO NA PUTOVÁNÍ ZA DALŠÍM ZLATEM, DRUHÉ ZASTAVENÍ JE ČEKÁ
V SOBOTU 2. LISTOPADU V DALŠÍM DOMÁCÍM STŘETNUTÍ, TENTOKRÁT S DALŠÍM NOVÁČKEM
BIGBOARDEM PRAHA. PŘÁNÍM ORGANIZÁTORŮ JE USPOŘÁDAT TENTO BOXERSKÝ SVÁTEK VE
reportáž ze souboje 1. kola najdete na straně 23
SPOLEČENSKÉM DOMĚ.

sportovní hala v Kostelci na Hané

STŘEDA 25. 9.

18:00

2. LIGA MUŽŮ, SK. VÝCHOD - 4. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC NOVÝ JIČÍN
Víceúčelová hala-ZS v Prostějově

házená

SOBOTA 28. 9.

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA - 2. KOLO

TJ SOKOL II PROSTĚJOV
SOKOL TELNICE
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

házená

SOBOTA 28. 9.

16:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 2. KOLO

SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK
TJ STM OLOMOUC
Sportovní hala v Kostelci na Hané

florbal

SOBOTA 28. 9.
NEDĚLE 29. 9.

19:30
10:00

2. LIGA MUŽŮ - 1. a 2. KOLO

FBC PLAYMAKERS PROSTĚJOV
FBC BD STAV FRÝDEK-MÍSTEK
FBC PLAYMAKERS PROSTĚJOV
FLORBAL TORPEDO HAVÍŘOV
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR - 15. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
TJ TATRAN LITOVEL
STŘEDA 25. 9. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

Radoslav Látal jde Kádr prostějovských cyklistů SKC TUFO
trénovat na Východ dozná VELKÝCH ZMĚN

Košice, Prostějov/jim - Novým angažmá němčického
rodáka a vicemistra Evropy z roku 1996 Radoslava
Látala (na snímku) bude
1.FC Košice. Slovenskému
týmu se slavnou minulostí
nevyšel vstup do nového
prvoligového ročníku, po
deseti kolech byl až devátý
s pouhými jedenácti body a již devítibodovým
mankem na vedoucí Myjavu a směrem do horních
pater tabulky mu má pomoci právě třiačtyřicetiletý
bývalý úspěšný hráč, jehož
předchozími
trenérskými
štacemi byly Frýdek-Místek,
Opava, Sokolov a Baník
Ostrava.
„Nabídka byla velice lákavá,
i když je to daleko. První kontakt proběhl minulý týden a byl
jsem na zápasech s Dunajskou
Stredou a Ružomberokem. Už
jsem vedl první trénink, musím
se ale nejprve poznat mužstvo
a rozkoukat se. Času ale moc
není, čeká nás Žilina, domácí
pohár a poté Zlaté Moravce,
takže tři zápasy v rychlém
sledu,“ podělil se vítěz Poháru
UEFA s Večerníkem o své dojmy bezprostředně po oficiálním představení.
Fotbalisté Košic loni až do
posledních okamžiků bojovali

Foto: internet
o účast v evropských pohárech,
podle Látala tedy mužstvo
i přes několik změn rozhodně
není špatné. „Věřím, že se nám
podaří získat na podzim co
nejvíce bodů, případně v zimě
doplnit a zvednout se,“ přeje si.
Přesun na východní Slovensko současně znamená, že
musí ukončit svou výpomoc
u mladšího dorostu 1.SK
Prostějov, kde hraje jeho
syn, a bude se plně soustředit
na první ligu dospělých.
„S klukama jsem byl rád,
bohužel už na ně ale nebudu
mít čas. Byli perfektní, chtěli se
učit a snad budou pokračovat
v povedených výsledcích.
Bavilo mě to,“ ohlédl se za krátkým tandemem s Lubomírem
Kelucem. Nyní se totiž dostane
domů pouze jednou za čas.

KAM ZA F TBALEM

KRAJSKÝ PŘEBOR - 15. KOLO
SOKOL KONICE
FK SLAVOJ KOJETÍN-KOVÁLOVICE
STŘEDA 25. 9. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

KRAJSKÝ PŘEBOR - 8. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
TJ SOKOL LÁZNĚ VELKÉ LOSINY
SOBOTA 28. 9. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

KRAJSKÝ PŘEBOR - 8. KOLO
SOKOL KONICE
TJ ZLATÉ HORY
NEDĚLE 29. 9. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

Prostějov/jim - Angažmá
dvojnásobného
mistra
Evropy do třiadvaceti let
a rodáka z Moravské
Třebové Jana Dostála v SKC
TUFO Prostějov bylo čistě
epizodní. Vedení klubu bylo
velice nespokojeno s jeho jednáním a spolupráci hned po
několika měsících ukončilo!
Čistě
z
výkonnostních
důvodů je pak na odchodu
z „třiadvacítkářské“ sestavy
trio Michal Mráček mladší,
Jiří Matoušek a Jan Wolf.
„Všem děkujeme za předvedené výkony, až na Honzu
Dostála byli bezproblémoví
a dobře se s nimi spolupracovalo. Chceme se ale posunout
ještě dál a poohlížíme se po
jezdcích, kteří ještě mohou za-

Co se děje
v 1.S
SK Prostějov?

Fo
otbaalisté
é nepporazzili
posslednní Břřeclavv
a v Zábřřehuu dosttali trrojku!
Budou se dít v ambiciózním

TÝMU ZMĚNY?
Nalistujte stranu 26

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ - 8. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
TJ SOKOL ČECHOVICE
SOBOTA 28. 9. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Nezamyslicích

znamenat progres.“ vysvětlil
velkou přestavbu sestavy Petr
Šrámek, předseda SKC TUFO
Prostějov.
Rozhodnutí překvapuje zejména v případě Michala Mráčka
mladšího, jenž na nedávném
dráhovém mistrovství republiky získal bronz mezi absolutní
mužskou elitou. „Byl to velký
úspěch, ale rozhodli jsme se již
před šampionátem. Jeho letošní
výsledky úplně neodpovídaly
našim představám. Stagnoval
i Honza Wolf, Jirka Matoušek
sice nejezdil špatně, ale míříme
výš,“ sdělil Šrámek.
A co vlastně stálo za rozloučením
se s Honzou Dostálem, jenž
toužil v prostějovském dresu
bojovat o účast na olympijských
hrách? „Jeho jednání bylo velice

nekorektní, asi chápu důvod,
proč se tak rozhodla i Dukla Praha. Splnili jsme mu vše, akceptovali jsme i jeho touhu dostat
se do Ria de Janeira a zaplatili
jsme mu letenky, ale pak jsme
to kvůli jeho chování zrušili,“
vyjádřil se k nečekanému zvratu
šéf prostějovské cyklistiky.
(pokračování na straně 27)

Funkcionářští matadoři musí platit pokuty

Vrahovice odhlásily dorost
Dobromilice,Vrahovice,Prostějov/jim-Fotbalová
pravidla platí pro všechny a při jejich porušení
musí s trestem počítat každý. Do křížku s platnými řády se nyní dostal i Jiří Svozil s Jaroslavem
Jordánem a dvojice zkušených funkcionářů
odešla od okresní disciplinárky s pokutou.
V prvním případě za postavení hráče „načerno“,
ve druhém za nevyřízené členství ve Fotbalové
asociaci České
republiky (FAČR)!

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ - 8. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
NEDĚLE 29. 9. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

III. TŘÍDA OFS PV - 8. KOLO
FK SKALKA 2011
FC PTENÍ
SOBOTA 28. 9. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích na Hané

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také čtvrté vydání zářijového měsíce nabízí v rámci zaběhnutého
projektu „PV Večerník-JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ populární klání, které najdete jedině a právě na stránkách
nejčtenějšího regionálního periodika. Také dnes se tudíž znovu
setkáváte s fotografií jisté známé
osobnosti veřejného života, jež
je graficky mírně „poupravena“.

Vaším úkolem je odhalit náš záměr
a správně vysondovat, kdo se pod
retuší skrývá. Ti z vás, kterým se to
podaří, nám mohou své tipy nahlásit do redakce a v případě, že budete
mít štěstí při losování, máte šanci na
zajímavou výhru.
DNES přitom můžete premiérově usilovat o další zajímavou
cenu, kterou je poukázka od



Správná odpověď z č. 37: na snímku byl dům z ulice náměstí
J. V. Sládka v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, jenž tentokrát
získává cenu do soutěže - lůžkové povlečení - kterou věnovala
firma Profitex, Wolkerova ul. 37, Prostějov, se stala Helena Žváčková, Cyrila Boudy 6, Prostějov. Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na
e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ, posílejte do redakce,
telefonujte 582 333 433 DO ČTVRTKU 26. ZÁŘÍ, 14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 30. ZÁŘÍ 2013. Dnes
se hraje o poukázku v hodnotě 400 Kč na nákup v SECOND
HAND STAR, sídlící v Otaslavicích.

POTŘETÍ O KVĚTY...

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.
FIRMA SE ROZROSTLA I O ZAHRADNICTVÍ SÍDLÍCÍ NA ULICI ...

Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

TIP
k obrazovce
MOŽNÁ PŘIJDE
I CHARITA ANEB
POMÁHEJ
S HUMOREM
ZÁBAVA ČR 2013

RESTAURACE U TEMPLÁŘE, sídlící v ulici Šárka, V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
V minulém, celkovém součtu
stosedmadvacátém pokračování
tohoto originálního klání uspěli
všichni ti, kteří správně poznali,
že se jedná o Petra Jandu. Velkou legendu tuzemského rocku,
skladatele, kytaristu a dlouholetého
frontmana oblíbené skupiny, který
právě uplynulý pátek vystoupil
v rámci svého turné i v Prostějově,
poznala opět celá plejáda čtenářů...
Z porce 514 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát
usmálo štěstí na výherce, kterým
se stal Petr CETKOVSKÝ, Sídl.
E. Beneše 6, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou
a lahodnou cenu v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč od partnera minulého kola, kterou byla
firma BRUTUS!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do sportovních vod a graficky
mírně poupravili jednu z největších
hvězd novodobé éry české kopané,
legendu ostravského Baníku a borce, který oblékal dresy špičkových
klubů jako je například AC Milán.
Nápovědou budiž, že počátkem
týdne se objevil u příležitosti jedné
charitativní akce v Prostějově...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již stoosmadvacátého kola čekáme
v redakci DO ČTVRTKU
26. ZÁŘÍ 2013 do 14.00 hodin volejte 582 333 433, pište SMS na
608960042čipošletee-mailnaadresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu od
restaurace U TEMPLÁŘE,
zveřejníme v příštím čísle, které
vychází tradičně V PONDĚLÍ,
a to 30. ZÁŘÍ 2013.
Hodně štěstí při bádání!

SOBOTA 28.9. 2013

20:00 HODIN

Moderuje: Marek Eben
Účinkují: O. Kaiser, J. Lábus, E. Holubová, J. Korn, O.
Vetchý, J. Potměšil, M. Žbirka, M. Rottrová, P. Kolář, M.
Absolonová, L. Pavlásek, J.
Polášek, M. Daniel, S. Babčáková, V. Neužil, J. Železný
a další.
Česká televize ve spolupráci s
Kontem BARIÉRY připravila
další ročník pořadu, jehož cílem
je pobavit a zároveň i pomoci
potřebným. Na dvacet účinkujících se představí ve scénkách

či písních, další umělci projeví
solidaritu nasazením klaunského
nosu...
Čeká vás Ondřej Vetchý jako
policajt, Jiří Korn v roli lékaře,
Oldřich Kaiser jako pojišťovák,
parodie na seriál Sanitka, oblíbený pořad Taxík, do kterého
však omylem nasednou lupiči...
Vystoupí Meky Žbirka, Marie
Rottrová, Petr Kolář a mnoho
dalších. Pořadem provede stejně
jako vloni Marek Eben.

NEJEN O TOMTO CHARITATIVNÍM VEČERU
SE DOČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

BOBR, EURO, FOUS, HEROIN, JEŠTĚŘI, KOPA, KROKY,
LIKR, LOSOS, LŮNO, OBEC, OTOV, PERUTĚ, PLOT,
ROTOR, SALTA, SENO, SETR, SKLOPIT, SLOVO, SOUHRA,
STŘŽ, STŮL, ŠERO, ŠTUS, TKÁT, ZASPAT, ZETOR
Řešení tajenky nám zašlete na e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či na známou adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Můžete také
telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to DO ČTVRTKU
26. ZÁŘÍ 2013, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „SLEVY“. Další vylosovanou výherkyní se stala Anna TITZOVÁ,
Otaslavice 470, která se tak může těšit na lukrativní cenu od
partnera soutěže, jímž v minulém dějství byla opět prodejna
BELLIS NĚNÍČKOVÁ, sídlící na Žižkově náměstí v Prostějově! POUKAZ NA NÁKUP V HODNOTĚ 400 Kč čeká
výherce přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se mohou v případě úspěchu těšit znovu
na skvělý dárek, který potěší především ty, kteří mají rádi květiny a vše, co se jich týká. Partnerem i dnešního kola je totiž
firma BELLIS NĚNÍČKOVÁ, sídlící na Žižkově náměstí v
Prostějově! A tak ti z vás, kdo správně vyluští tajenku, budou opětovně zařazeni do slosování o další POUKÁZKU
V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
ATRAKTIVNÍ CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, a to znovu v PONDĚLÍ 30. ZÁŘÍ.
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KRÁSNÉ VLASY JSOU VÝHRA!

I ve čtvrtém čísle měsíce září
pro vás máme připraveno další zápolení o zbrusu zajímavou
výhru. V rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika
„JEŠTĚ VĚTŠÍ“ jsme totiž ani
tentokrát neopomněli bádání
s čísly a díky našemu partnerovi
máte možnost získat skutečně
atraktivní výhru... U v současnosti tolik populární hry, která
si již dávno získala své věrné
a početné publikum, se totiž
opětovně ZÁPOLÍ O MOŽNOST, UDĚLAT SEBE A SVÉ
VLASY KRÁSNĚJŠÍ...
A jelikož pravidla zcela jistě
všichni znáte, můžete se bez zbytečného ostychu pustit do bádání
a současně začít usilovat o motivační prémii, kterou je tedy znovu POUKÁZKANASLUŽBY
V CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč, kterou věnovalo STUDIO JIŘÍ MALÝ, Dolní ul.
6, Prostějov! A ba co víc, také
dnes můžete získat bonusovou
prémii, kterou obdrží každý
čtenář tohoto vydání Večerníku, jenž následně může
od Studia Jiří Malý využít

DÁRKOVÉHO KUPÓNU
V HODNOTĚ 100 korun!
Řešení v podobě 4 označených
čísel nám můžete posílat na známý e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Lze také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to
do ČTVRTKU 26. ZÁŘÍ 2013,
14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 1 - 7 - 4 - 3, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stosedmnáctou
výherkyní stala Tereza GOLISOVÁ, Doloplazy-Polička 2,
jenž si tak přímo v sídle redakce
může vyzvednout poukázku
v celkové hodnotě 400 Kč od
partnera minulého kola soutěže, kterým bylo již zmíněné
STUDIO JIŘÍ MALÝ.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
vychází tradičně v PONDĚLÍ,
a to 30. ZÁŘÍ 2013.
Nezbývá tedy, než abyste se opět
vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

Dolní 6, Prostějov
Tel.: 777 199 152, 582 331 517
www.supervlasy.cz
www.studiomaly.cz

KuUžbPy ON
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Nabídka realit a nemovitostí

ing. Dagmar Goeblová
Žižkovo nám. 14, Prostějov
Tel.: 582 337 290, 603 891 701
E-mail: realityarea@volny.cz
WWW.REALITYAREA.CZ

BYTY

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

Kvalitní
služby
od roku
1992

777 251 878

Rodinné domy:

Rostislavova
Rostislavova
8
8

Pronájem cih.bytu 1+kk s vl.vytápěním, 45m2
5300Kč/měs. + ink.
Prodej 1+1, ul. Okružní, PV
500 000 Kč

796 01796
Prostějov
01 Prostějov

Prodej RD 2+1 Nezamyslice. Plast. okna,
plyn. vytápění i krbová kamna, udržovaný.
Cena: 600 000 Kč

☎ 608 805 659, 775 341 705

☎ 582 ☎
341
582
705
341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz
Prodej byt. domu v Prostějově o 5 byt. jednotkách
a prodejnou v přízemí. Podsklep., každý byt vlastní
plyn.vytápění.
Cena: 4 990 000Kč
Prostějov, Čechovice, Habrová ul. Prodej novostavby RD 3+1 se zimní
zahradou, dvorkem a parkovacím stáním. Zast. plocha 127 m2.
Cena: Kč 2.490.000,-

Pronájem obchodu u centra města! 132m2, vchod
z ulice, výlohy. Cena: 15000Kč/měs. + DPH + ink.
Kralice na Hané, okr. Prostějov. Nízkoenerg. novostavba RD 5+kk. Zast.
Cena: Kč 3.445.000,plocha 154 m2, zahrada 716 m2.

Pronájem výrob. a sklad. areálu v PV –
Domamyslicích. 415m2 nebyt. prostor,255m2
dvůr. Cena: 12 000Kč/měs. + ink.
Pronájem nebytového prostoru 31m2 v
centru PV na kanceláře a služby. Velmi pěkné!
Cena: 4000Kč/měs. + 1800Kč/měs. ink.

Prodej RD 4+1 se zahradou v Čelechovicích na
Hané.CP 1163m2, veškeré inž.sítě.Udržovaný,ihned
k nastěhování!
SLEVA: 2 200 000 Kč
St. pozemek 1000m2 na RD v Mostkovicích,
veškeré inž.sítě, výhled na les. Cena: 1600Kč/m2
Prodej RD 7+1 s průjezdem, garáží a terasou v
Určicích. Plyn.vytápění, obec.voda, el.e.220/380V.
Pozemek 466m2.
Cena: 990 000 Kč
Prodej býv.zem.usedlosti ve Vícově. RD 2x
3+1, plyn.vytápění,plast.okna, chlévy, velký
pozemek 2846m2.
Cena: 1 700 000 Kč

Prostějov, nám. T. G. Masaryka. Pronájem obchodu v centru vedle radniCena: Kč 30.000,-/měsíc
ce, 96 m2, 2 moderní výlohy.
NEPLATÍTE PROVIZI!

Prostějov, Jezdecká ul. Prodej RD 3+1 s garáží a zahrádkou s posezením
Cena: Kč 1.890.000,a udírnou. Plocha pozemku 255 m2.
BYTY – PRODEJ:

3+1, Moravská Třebová, Holandská ul.
4+1, Pv, Anglická ul.
4+kk, Olomouc, Pavlovická ul.
3+kk, Pv, Olomoucká ul.
4+kk, Pv, Olomoucká ul.
5+kk, Pv, Olomoucká ul.

Kč 750.000,Kč 1.100.000,Kč 2.200.000,Kč 2.575.000,Kč 2.775.000,Kč 2.895.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Pv, Olomoucká ul. Kč 3.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
2+1, Pv, ul. Sádky
Kč 4.750,-/měsíc + ink. (cca 3.500,-)
3+1, Klopotovice
Kč 3.000,-/měsíc + ink. (cca 3.500,-)
3+1, Pv, Netušilova ul.
Kč 9.200,-/měsíc vč. inkasa
3+1, Pv, ul. Hvězda
Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.500,-)

Prodej RD 4+1 v Mořicích. Plyn.vytápění, plast.
okna, garáž, zahrada. Udržovaný. Po D1 10min. do
Kroměříže,20min. do Brna. Cena: 2 300 000 Kč.
Při rychlém jednání SLEVA!

GARÁŽE - PRONÁJEM

Pv, Letecká ul. (za Mechanikou)
Pv, Olomoucká ul

Kč 700,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

Partyzánská 3, Prostìjov
Tel.: 582 330 058, 777 898 324,
e-mail: avlk55@seznam.cz

Petra Sedlářová, majitelka RK
Plumlovská 64, 796 01 Prostějov
Tel.: 604 487 707
E-mail: realitynadeje@seznam.cz
Marcela Dvořáková, makléř
a hypoteční specialista
Wolkerova 31, 796 01 Prostějov
Tel: 606 352 444
realitynadeje1@seznam.cz

BYTY – PRODEJ:

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 228 m2.
5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 260 m2.
3URGHME\WX=iSDGQtXOLFH3URVWČMRY
%\WP2
FHQD.þ
Domovní kotelna, krásný výhled z terasy.
3URGHMPH]RQHWRYpKRE\WX.UDVLFNi
XOLFH3URVWČMRY %\WP2]WRKRP2
WHUDVD
FHQD.þ
0RåQRVWGRNRXSHQtGYRXNXVĤJDUiåRYêFK
VWiQtPRåQRVWNOLHQWVNêFK]PČQ
3URGHME\WĤ+DYOtþNRYDXOLFH3URVWČMRY
%\WP2 &HQD.þ
&HQD.þ
%\WP2
YODVWQt NRWHO QD Y\WiSČQt D 789 PRåQRVW
NOLHQWVNêFK]PČQ

! ! ! NOVINKA ! ! !
1+1, Prostějov, DB, 50 m2, cihla, 3.patro

640.000,-Kč

1+1, E.Beneše, DB, 36 m2, 4.patro,

480.000,-Kč

! ! ! NOVINKA ! ! !
2+1, Italská, OV, 45 m2, 6. Patro

740.000,-Kč

3+1, Italská, 66 m2, 4.patro

900.000,-Kč

DOMY – PRODEJ:
! ! ! NOVINKA ! ! !
RD Přemyslovice, 2+1, 223 m2, veranda, zahrada, možnost
rozšíření
340.000,-Kč

RD Drahany, 4+1, 2170 m2, dvůr, vjezd, zahrada 740.000,-Kč
! ! ! SLEVA ! ! ! DOHODA JISTÁ ! ! !
RD Krumsín, 5+1 ,798 m2, celopodsklepený, samostatně
stojící, garáž, předzahrádka, zahrada, krásné prostředí
2.700.000,-Kč
RD Prostějov, ul. Česká, 4+1, po rekonstrukci 3.140.000,-Kč
! ! ! NOVINKA ! ! !
RD DUBANY, 5+1, 512 m2, parkovací stání, předzahrádka,
zahrada
740.000,-Kč

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!

KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
Kobylničky RD
dvougenerační, 3+1 a
3+kk, výměra pozemku činí 683 m2.
CENA: 950.000,-Kč.
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží a
zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
CENA 1.600.000 Kč
zahrada 96 m2.
PTENÍ - prodej nízkoenerg. RD na pozemcích od 710 m2
až 1150 m2, sítě na
hranicích jednotl.
parcel.
Info v RK.
Olšany u PV-RD
4+1, rozest., podl. pl.
114 m2. Celková výměra pozemku je
585 m2.
CENA1.600.000,-Kč

Byty - prodej:
BYT 2+1, A.
Slavíčka, dr.,
lodžie, 6.NP, podl. pl. 50 m2, pokoje na jih.
CENA 680.000,-Kč
BYT 3+1, ul. K. Svolinského s lodžií nedaleko nové nemocnice. Zděný, 82,60
m2, vlastní plynové
vytápění, budova zateplena. CENA: 1.350.000,-Kč
BYT 3+1, ul. Jezdecká, OV, 97 m2,
zděný, 2. patro, pokojenaJV,budovase
4 byty.
CENAdohodou v RK

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

REALITY
POHODA

D+V Investing s. r. o.
3URGHMĜDGRYêFKURGLQQêFKGRPĤ
:LFKWHUORYDXOLFH3URVWČMRY
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PROSTĚJOV – NEBYTOVÉ PROSTORY O VÝMĚŘE
26 M2, 46 M2, 116 M2, prostory jsou po kompletní rekonstrukci
Cena pronájmu dohodou!!!
POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY NEMOVITOSTÍ,
BYTY, DOMY, CHATY, POZEMKY! NABÍZÍME PRODEJ,
PRONÁJEM, FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …

- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

SUPERNOVINKA:
1) 1+1 DR Tylova
595 tis.Kč
2) 3+1 OV E.Valenty, po rekon.
cena v RK
3) 1+kk OV - M.Pujmanové
400 tis.Kč + prov.RK
1.400 tis.Kč
4) RD 2+kk Lidická, 298 m2
5) RD 4+1 Krasice - zahr.
2.490 tis.Kč + prov.RK
6) 2+1 sídl.Svobody
770 tis.Kč
PRONÁJMY:
1+1 Tylova
5,5 tis. vč.ink.
1+1 Dvořákova, zaříz.
4,5 tis.Kč + ink.
5 tis.+ ink.
1+1 Daliborka, 1.P., 49 m2
1+kk Fügnerova - po rekonstr.
5 tis.+ ink.
1+kk M.Pujmanové
5,2 tis.Kč/měs. vč.ink., trv.pob.
1+1 Vodní, zvýš.příz.
4,5 tis. + ink.
1+1 Okružní, zahrada
4 tis.Kč + ink., trv.pobyt
2
5,8 tis.Kč + ink.
2+1 Anglická, 45 m
3+1 Husserlovo nám., 150m2.
6,9 tis.+ ink., trv.pob.
2
6,5 tis.Kč + inkaso
3+1 Ječmínkova, 2.P, 75 m , zařízený
3+1 Dvořákova, zařízený
6 tis.+ ink.
BYTY:
1+1 Joštovo nám.
300 tis.Kč + prov.
2
2+1 OV, 51 m - Jeseník
580 tis.Kč
1+1 OV Wolkerova
650 tis.Kč
2
850 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m
3+1 OV E.Beneše
889 tis.Kč
2
3+1 OV Západní, 70 m , po rekonstr.
1.150 tis.Kč + prov.
1.250 tis.Kč + garáž
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
2
1.299 tis.Kč
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m , 2 lodžie
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.350 tis.Kč
690 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
RODINNÉ DOMY:
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
370 tis.+ provize.
RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
530 tis.Kč
2
RD Brodek u Konice - 338 m , zahr., i jako chalupa 540 tis.Kč
2
550 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
620 tis.Kč
2
RD 4+1 Čelechovice - 397 m , zahr.
650 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
680 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
639 tis.Kč
750 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
RD Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. 790 tis.Kč
RD Okál Pěnčín - 2 byty, garáž - po celk.rek.
840 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
RD 2+1 Bousín - i jako chalupa
990 tis.Kč
RD 3+1 Klenovice, po část.rek.,zahr.
1.169 tis.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.200 tis.Kč
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.350 tis.Kč
2
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.590 tis.Kč
2
1.600 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m pozemek
RD Plumlov - 2byt.jedn.
1.650 tis.Kč
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
cena v RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.500 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení3.600 tis.Kč
RD Českobratrská, pěkná vilka se zahr.
3.650 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.690 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.990 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč
Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

Volejte: 739 322 895
1+1 Resslova OV cihla
525.000Kč
2+kk Krasická novostavba 55m2 1.239.000Kč
3+1 Dolní 72m2
985.000Kč
3+1 Krokova cihla po rek.
989.000Kč
3+1 Belgická 72m2 k jednání 1.039.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Moravská OV 76m2
1.089.000Kč
3+1 Západní po část.rekons.
1.189.000Kč
3+1 Partyzánská 85m2 cihla OV1.139.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč
Volejte: 723 335 940
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Vápenice
699.000Kč
3+1 sídl. Svornosti 80m2, cihla 1.250.000Kč

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

800 107 014

e-mail: lenka.dokladalova@seznam.cz
adresa: U stadionu 1 (hotel Gól), Prostějov
Lenka Dokládalová  777 952 027
Ladislav Dudík  777 192 434
Hledáme:
 RD 2+1, 3+1 s menší zahrádkou do 1.000.000,v okolí Prostějova
Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
Pronájem bytu 1+1, 2+1
Zeměd. usedlost v okolí Prostějova, cena a stav
nerozhoduje
Orná půda k.ú. Výšovice, Vřesovice, Skalka, Pivín
Orná půda nebo velká zahrada v k.ú. Určice, Dětkovice

DOMY

Byty – pronájem

Volejte: 739 322 895
Chata Plumlovská přehrada zděná
1.289.000Kč
RD 5+1 Kralice na Hané
2.849.000Kč
RD Palackého po rekonstrukci 3.900.000Kč
RD 4+1 Domamyslice garáž,zahrada3.200.000Kč
RD 6+kk Držovice po celk. rek. 6.000.000Kč
Pozemek s chatkou Otaslavice 339.000Kč
Pozemek s chatou Mostkovice 779.000Kč

Pronájem bytu 1+kk, Netušilova ul., 2. NP, 34 m2, v centru Prostějova, volný ihned.
Cena: 5.500,- Kč/měs. vč. inkasa

Volejte: 723 335 940
RD Kostelec n. H.
RD 3+1 Klopotovice zahrada
RD Vrchoslavice
RD 3+1 Rozstání i na splátky
RD 3+kk Kostelec po rek.
RD Plumlov
RD 3+1 Niva po rek., zahrada
RD 4+1 Němčice zahrada
RD 2x3+1 u Němčic garáž
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.

350.000Kč
395.000Kč
445.000Kč
400.000Kč
650.000Kč
800.000Kč
850.000Kč
699.000Kč
cena v RK
1.500.000Kč

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 4+kk Pv-Košická
2.180.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
1.960.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.370.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.450.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.970.000Kč
RD 4+kk Bystročice
2.510.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 3+kk Pv-Krasice 71m2
2.870.900Kč
RD 4+kk Pv-Krasice 96m2
3.080.000Kč
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
3.281.000Kč
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
3.685.200Kč
RD Pv- 5+1 Krasice 109m2
3.340.000Kč
RD 4+kk Kelčice
2.665.740Kč
Výstavba domů Prostějov – DOMAMYSLICE,
ul. Pod Vinohrádky. Dispozice 3+kk a větší,
celkem 9 stavebních míst.
Cena již od 2.162.000Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
2+1 Anglická
5.800Kč +1.600ink
2+1 Krasická cihla 68m2
6.000Kč+ink
2+1 Zrzavého
6.000Kč +ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Daliborka 40m2 cihla
1+1 Kolárova 40m2 cihla
2+1 Daliborka 60m2
2+1 Daliborka 60m2
2+1 Čelechovice
2+1 Olomoucká 100m2
3+1 Výšovice 74m2 garáž
3+1 Němčice 74m2
3+1 Zrzavého
RD Rozstání garáž
RD 3+1 u Konice
RD 5+2 Určická

5.000Kč+ink
5.900Kč vč.ink
6.000Kč +ink
5.500Kč +ink
7.500Kč vč.ink
8.000Kč vč.ink
8.500Kč vč.ink
5.000Kč+ink
9.000Kč vč.ink
6.000Kč +el.
9.000Kč+ink
15.000Kč+ink

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Rekreační pozemek Vícov 2.000m2
v RK
Rekreační pozemek Suchý 800m2
v RK
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 6.000Kč+ink
Pron. kom. prostor Krasická 36m2 5.000Kč+ink.
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2 320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

VOLEJTE: 739 322 895
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 1+1 v osobním vlastnictví. Platba hotově.
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

DOPORUČUJEME

Nabízíme výstavbu rodinného domu 5+1 na klíč
Provedení nízkoenergetická dřevostavba. Jedná se o
patrový dům. Pozemek 347m2. Užitná plocha 109m2.
Cena 3.340.000Kč. Možnost vnitřních úprav dispozice, přístavby garáže apod.
Volejte: 739 322 895

Nabízíme výstavbu rodinného domů 4+kk na klíč
Provedení nízkoenergetická dřevostavba. Pozemek
325m2. Vnitřní užitná plocha 81m2. Možnost vnitřních úprav dispozice, přístavby garáže apod. Akční
cena jen 2.180.000Kč.
Volejte: 739 322 895

www.realitypolzer.cz

Byty – prodej

SLEVA! Byt dr./panel, 3+1 (možnost předělání na 4+1) Okružní
ul., 2. NP, 68 m2, volný ihned. Zajistíme financování koupě bytu.
Cena: 890.000,- Kč

Rodinné domy

SLEVA! Řadový RD 4+kk Krali-

ce na Hané, přízemní s obyt.
podkrovím, po celkové rekonstrukci,
CP pozemku 211 m2, obytná pl. 125
Cena : 2.070.000,m2, voda obecní, topení ÚT/plyn.

VELKÁ SLEVA! Samostat-

ně stojící, přízemní RD 3+kk
s terasou a koup. jezírkem Hrubčice, CP pozemku 1.702 m2,
obytná pl. 100 m2, voda obecní i
vl. studna, topení ÚT/plyn, krb s rozvody tepla, dubové podlahy.
Cena: 3.800.000,- Kč
VELKÁ SLEVA! RD 2+0 se
zahradou Kaple – Čelechovice na
Hané, zast. pl. 194 m2, zahrada 186
m2, obecní vodovod, plyn před
domem, volné ihned,
Cena: 400.000,- Kč
Řadový RD 4+1, Domamyslice, jednpodl. s obytným podkrovím,
rek. 2006, celková plocha pozemku 220 m2, zast. pl. 112 m2, užitná plocha RD 162 m2.
Cena: 2.590.000,- Kč
Nedokončená hrubá stavba RD, Víceměřice, ZP 270 m2, voda vl. studna,
přípojky el., plynu, kanalizace, zahrada
519 m2.
Cena: 340.000,- Kč

Pozemky
Zahrada Želeč, výměra 1.644 m2, lze využít ke stavbě RD, komerčně i na
rekreaci.
Cena: 750.000,- Kč
Pozemek Prostějov – Držovice – orná půda, určený ke komerčnímu
2
využití, přístup po asfaltové silnici, výměra 7.925 m . Cena: 680,- Kč/m2
Zahrada ve Lhotě pod Kosířem o výměře 1.311 m2 s možností
výstavby zahradního domku.
Cena 75.000,-

Komerční prostory
Výrobní hala Hrubčice, CP 695 m2, členěná na výrobní část, sklady, kanceláře, sociální zařízení a samostatnou část s vl. vchodem,
kterou lze využít jako byt.
Cena v RK
Výrobní hala Hrubčice, CP 1.761 m2, členěná na výrobní část,
sklady, kanceláře, sociální zařízení .
Cena v RK

Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz

Tel.: 606 922 838
ŽÁROVICE REKREAČNÍ
CHATA, 3+kk,
cihlová, zast. plocha 84m2, zahrada 1188m2, el.
220V/380V, studna, krb, garáž, po
kompl. rekonstrukci.
CENA: 1.120.000Kč.
BEDIHOŠŤ RD s prodejnou
85m2, sklad 60m2,
v patře BYT
2+kk, 85m2, terasa 40m2, vše po kompl. rekonstrukci, pozemek 928m2.
CENA: 3.950.000Kč.
HVOZD - RD
5+1, po částečné
rek., pozemek
celk. 830m2, dvě
koupelny, garáž, dva sklepy, prostorný dvůr.
CENA: 950.000Kč.
KRUMSÍN - RD
3+1, vlastní studna, el. 220V/380V,
vyt. plynem, žumpa, pozemek celk. 1219m2, klidné
místo.
CENA: 700.000Kč.
DRŽOVICE RD 4+1, k demolici, veškeré IS,
zastavěná plocha
341m2, rozsáhlá zahrada o výměře
2479m2.
CENA: 1.800.000Kč.
PLUMLOV - stavební pozemek, výměra 1450m 2 ,
komletně zasíťovaný včetně příjezdové komunikace, orientace na jihozápad. CENA: 1.750.000Kč.

www.reality-domino.cz

Řádková a sloupcová inzerce
REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895.
VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* Byt 1+1, cihla, Šárka 440.000 Kč
* Byt 3+1, Hybešova 1.135.000 Kč
* Byt 3+1/C, Okružní 1.340.000 Kč
* RD 6+2, Pačlavice
890.000 Kč
* RD, 4+1, Česká
3.170.000 Kč
* RD 9+3 s garáží, PV 5.310.000 Kč
* Vila 6+1, Sadová, PV 6.695.000 Kč
* Chalupa 2+1, Doloplazy 355.000 Kč
* Chata + pozemek 800m2 (stavební),
Konice - Březský vrch 430.000 Kč
* Pronájem obchodů 6000 Kč/měs
- Drozdovická, Krasická
Uvedené ceny jsou včetně provize RK. Pro naše klienty nyní
HLEDÁME:
* byt 3+1 s dostupností MHD
* byt 2+1 sídl. E.Beneše a okolí
* byt 2+1 sídl.Svob., Hloučela, Krasice
* cihl.byt 1+1, OV, po rek., do 550.000 Kč
* pronájem bytu 1+1 v okolí Kostelecké
* RD v Prostějově do 3 mil. Kč
* RD v Čechovicích do 1,8 mil. Kč
* chatu v Seči a v Alojzově
NABÍDNĚTE a inzerci, odbornou poradnu a právní servis
máte ZDARMA!
Ing.Zuzana Kučerová,
tel. 774409430
zuzana.kucerova@vnb-reality.cz
WWW.VNB-REALITY.CZ
Hledáme ke koupi byt v OV nebo
DR v PV. Spěchá. T.: 605 011 310
I SMS
Pronájem bytu 2+1, po rekonstrukci.
Tel.: 777 862 900 nebo 775 368 478
Koupím byt 2+1 nebo 1+1, platba
ihned. Tel. 776 460 300
Pronajmu velký byt 1+1 v PV
51m2, 4.500 Kč. 724 337 984
Pronajmeme garáže na Olomoucké
ul. Vhodné i jako sklad. Nájem
1 000 Kč/měs.T.: 608 811 174
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KOUPÍM POLE V PROSTĚJOVĚ NEBO DO 2 KM OD PV. Tel.
776527711
Autopark nabízí pronájem garážového stání non-stop hlídané, lokalita sídl. Západ, Francouzská ul.,
604 430 934
Prodám byt 3+1, 75 m², v OV, cihla, u centra. Ne RK! Cena dohodou. Tel.: 737 344 163
Pronajmu nebyt. prostory v přízemí (kancelář, obchod) na hl. ulici
v PV 40m². Tel.724 337 984

Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové
řízení na prodej nemovitostí v obci
Lešany – rodinný dům č.p. 26 na pozemku p.č. 103 o výměře 1245 m2
a pozemky p.č. 103, 104, 105
a 106 – zahrada o výměře 602 m2 za
minimální kupní cenu 975.000,00 Kč.
Další informace poskytne p. Hudcová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 585, e-mail:
yveta.hudcova@uzsvm.cz
Pronajmu byt 2,5+1, částečně vybavený. Nájem 6 800 Kč vč. inkasa.
Tel.: 723 36 45 76
Prodám dům 4+1, po rek., v Prostějově. 774 409 430
Prodáme rychle vaši nemovitost.
Tel:774 421 818

Vrahovice, ul. Hrázky, Prostějov,
prodej stavebního pozemku k výstavbě rodinného domu, celková výměra pozemku 661m², z toho 571m²
čistá stavební plocha o rozměrech 20
m x 28,5 m, Inženýrské sítě: kanalizace hloubková ukončená šachtou na
pozemku, vodovod veřejný, ukončen plastovou šachtou s vodoměrem
na pozemku, plyn - plynová přípojka
osazená v plastové skříňce na hranici
pozemku, elektroinstalace – přípojka
osazena v plastové skříňce na hranici
pozemku, komunikace přímo u vjezdu na pozemek - zámková dlažba
(kompletní přípojky na pozemku).
Pozemek určen k okamžité výstavbě.
Cena: 990 000 Kč, tel. 606 40 70 63
Hledáme ke koupi rodinný dům
i k rekonstrukci. Na Prostějovsku.
Tel.: 605 011 310 i SMS
Pronajmeme větší dvoupokojový byt
v centru města 3 NP. Tel.: 603 546 705

Mostkovice, okr. Prostějov stavební
pozemek výměra 1000 m², rozměry
pozemku 21 m x 47 m, veškeré inž.
sítě před pozemkem, vodovod veřejný,
kanalizace, plynová přípojka, elektro
přípojka, možnost okamžité výstavby,
možno rozdělit na 2 parcely po 500 m²,
Cena 1 600 000 Kč. Tel. 773 631 631
Dlouhodobě pronajmu nebo prodám
domek v Kralicích n/H. RK nevolat!
Tel.: 602 211 007
Koupím byt 3+1 v Prostějově. Nejsem
RK. Tel.: 724 794 122
Pronájem bytu 1+1 v centru PV,
po rekonstrukci, možnost parkování ve dvorním traktu. Tel.:
777 862 900
Prodám patrový dům, 15 km od Pv.
Zahrada, vl.studna, stodola a chlév.
Po 20 hod. 721 052 199
Prodám byt 1+1, 410.000,- Šárka,
pův.stav. Tel. 776 460 300
Hledám pronájem bytu, okolí Dolní ulice s trvalým pobytem. Tel.:
732 722 955
Pronajmu byt 3+1. Tel.: 725 597 532

Smržice, okr. Prostějov, prodej
zahrady o výměře 1.949 m², rozměry
21,5 m x 90 m, příjezdová komunikace – zpevněná, přístup ze 2 stran,
vhodné jako zahrada, odstavná plocha,
parkovací plocha. Cena 185 000 Kč.
Tel. 608 601 719
Prodám RD 3+1 v Prostějově,
ul. Ruská. Cena 1 870 000 Kč.
Tel: 608 776 089
Hledáme ke koupi byt 2+1, balkon.774 101 818
ODKOUPÍM POZEMEK v PV
nebo do 5km, pole, zahradu, ornou
půdu, trvalý travní porost, ostatní
plochu. PLATBA HOTOVĚ. Tel.:
608 601 719
Prodám garáž, ul. Žeranovská.
Cena dohodou. 774 664 966
Pronajmu garáž na ul. Brněnská.
Cena dle dohody.582 330 351
Hledám pronájem 1+1.605 505

PRÁCI NABÍZÍ

FINANCE

SLUŽBY

KOUPÍM

Přijmeme instalatéra s praxí min.
5 r. do HPP. V životopise: vzdělání, praxe v oboru, nutný ŘP sk.
B, tel.. Zaslat: info@cestap.eu.
Datum konkurzu sdělíme.

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

Provádíme veškeré zednické práce: rekonstrukce bytových jader,
zateplování fasád, malířské práce,
sádrokartony, obklady, pokládka
plovoucích podlah atd. Levně.
Tel.: 725 922 477

Odkoupím a v hotovosti ihned
proplatím starožitnosti, umělecké
a sběratelské předměty. Pohlednice, mince, vyznamenání, obrazy,
zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
gramofony, nábytek, lustry, lampy, kamna, porcelán, keramiku,
sklo, stříbro, šperky, staré hračky a další. Nabídněte, přijedu.
Tel.: 605 138 473

www.prace-internet.eu
Hledáte změnu, zajímavou práci
a výdělek? Přijmeme spolehlivé
pracovníky/ce, požadujeme čistý
TR, serióznost, samostatnost.
Nabízíme výdělek 22 - 40 000
Kč/m. Nehledáme dealery apod.
Tel. 732 259 667
Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme do
různých pozic. Možnost i VČ.
Tel.: 602 810 644.
Přijmu zkušeného kuchaře do nového kolektivu. 775 186 915

Pronajmu obchod 70 m2, 2 výlohy, v centru města PV. Pěkný. Tel.:
604 716 001
Koupím byt či práva k bytu
3+1,cihla, 0 - 2. patro v Prostějově.
RK nevolat. 605 813 276, možno
i SMS.
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Prodám byt v OV po kompletní
rekonstrukci 2+1 59m2 s lodžií
a alkovnou, v ul. Sídl. Sovobody.
Cena 1.100 000,- Tel: 728 512 345
RK NEVOLAT!
Pronájem bytu 1+1 v Pv, v panelovém domě, satelit a internet. 6 000 Kč
vč. ink. 728 141 999
Prodej DB/P 2+1, lodžie, 48 m2,
A.Slavíčka. VNB-reality. Tel. 774 421 818
Prodám novostavbu garáže na
ul. Myslbeka. El. otevírání. Tel.:
776 13 77 81
Prodám novostavbu garáže na
ul. Myslbeka. El. otevírání. Tel.:
776 13 77 81
Prodám byt v Pv 3+1 s lodžií, cihlový
s vl. topením. Žádaná lokalita. Cena
dohodou. Spěchá! Tel.: 723 079 047
po 17 hod.

Příjmu personál – obsluha do
restaurace Beseda, nástup možný ihned. Více informací u pana
Bela na tel: 608 767 273
STUDIO 365 hledá nové tváře od
9-27 a 28 - 45l.. T.: 605 427 271,
9 – 12h www.studio365.eu
Nabízím dohodou práci telefonistky z domu. Podmínkou PC a internet, velmi dobrá komunikace. Tel.:
603 844 833
Přijmu pracovníky do pekařské
provozovny (třísměnný provoz).
Tel.: 582 342 095
Přijmu pracovníka na pozici výroby. Vyučený v oboru s praxí 2 roky.
Případně zaučený s praxí 3 roky.
Zkušenost s vedením kolektivu výhodou. Tel.: 582 342 095
Přijmu vyučenou cukrářku s praxí
5 let. Tel.: 582 342 095
Kadeřnictví Vlasárna přijme kadeřnici. Praxe vítána. Nabízíme
místo v centru, zavedenou klientelu
a příjemný pracovní kolektiv. Info
iveta@vlasarna.cz nebo777 341581
www.vlasarna.cz
Firma Nekr servis s.r.o., U Hřbitova 9 v Držovicích přijme do
trvalého PP - obráběče CNC
centrum, zámečník-svářeč. Nástup možný ihned nebo dohodou.
Tel.: 777 856 510
Hledáme partu šikovných lidí na
trvalou spolupráci: montáž sádrokartonů, montáž zateplení fasád
a aplikace omítky, montáž obkladů a dlažeb, pokládku zámkových
dlažeb. Práce i mimo Olomoucký
kraj. Vážní zájemci mohou volat
na tel.: 605 483 602
Bar-herna Ponorka přijme servírku Prostějov, Mlýnská 19 a. Tel.:
602 747 139
Hledáme na trvalý PP zručné řemeslníky stavebních profesí nebo na
zaučení. Podmínkou je ŘP skupiny
B, vysoké pracovní nasazení, dobrý zdravotní stav a zájem o práci.
Vážní zájemci mohou volat na tel.:
605 483 602
Přijmu servírku a kuchaře na
obsluhu do pizzerie La Putica
a servírku do restaurace Plzeňka.
Více informací u pana Bela na tel:
608 767 273

Rychlá půjčka do 48 hod. Pro
zaměstnané, důchodce a ženy na
MD. T.: 702 605 245
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč,
rychle až do domu, bez poplatku
předem. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů
Osobní bankrot - oddlužení.
Máme mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma. Volejte
608 911 761
Půjčím peníze bez prověřování
registru, splatnost až 15 let, oproti
zástavě nemovitosti. Vyplatím vaše
exekuce. Tel. 777 696 836
Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE a poskytneme vám jednu půjčku. Volejte: 777 551 492
Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 911 761
PSV Invest s.r.o. nabídka flexi
půjčky 6.000 Kč pro mimořádné vydání v domácnosti. Rychlé
a diskrétní jednání. Kontakt recepce
po až pá 9:00 - 17:00 hodin. Tel.:
777 727 268
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč
se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 730. Pracuji pro více věřitelů.
PŮJČKY DO 24 HODIN bez
nahlížení do registru – vyplatíme exekuci a vaše dluhy. Volejte
nonstop 607 124 372
Peníze pro všechny ihned při podpisu! Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
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Hledám zručného pomocníka při
dokončení stavby. Platba denně.
Tel.: 602 719 273
Restaurace v Prostějově přijme
servírku, výpomoc při obědech
11.00-14.00. Nástup možný ihned.
Tel.: 602 747 139
Hledám elektrikáře na ŽL nebo brigádně. Mob.: 774 989 007
Přijmu řidiče na brigádu na T815.
Tel.: 732 215 683
Ovocnářská firma hledá brigádníka - závozníka na občasnou pomoc při nakládce zboží. Informace
na tel: 777 090 600

SEZNÁMENÍ
60-letý fin. zajištěný muž, 190 cm
s vl. bytem a chatou hledá touto
cestou u nedostatku příležitosti přítelkyni ve věku 50-60 let. Zn. jen
Pv a okolí. Tel.: 731 915 277

ZDARMA
6GN

ZVÍŘATA
Prodám 2 dospělé fenky joršírského teriéra za 4 000 Kč obě. Jen
společně. Rodinné důvody. Tel.:
728 331 530

AUTO - MOTO
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269
Prodám kompletní sadu kol se zimním vzorkem za 2tis. na Citroen Berlingo. Tel.: 777 198 046
Pronajmu dlouhodobě garáž za
Mechanikou. Nájemné dohodou.
Tel.: 725 309 265

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE

pro další číslo je v PÁTEK 27. září v 10.00 hodin

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stavby plotů, zídek, oplocení. Ceny
roku 2012. Volejte 723 522 369

Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
veškeré obrazy a starožitnosti.
Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní
49, tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.
Koupím starý nábytek, staré pohlednice do roku 1948, bytové
doplňky, lustry, lampy, hodiny aj.
i silně poškozené. I půdní veteš.
Platí stále. Tel.: 602 953 842

Kompletní pokládka zámkové dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Nacenění zdarma. Tel.: 723 522 369

PRODÁM

Zednické práce, zateplení, nátěry fasád,
práce s plošinou. Tel.: 723 522 369

Prodej palivového dřeva metrové, štípané, skládané polínka,
štípané sypané (dle potřeby zákazníka). Cena od 700 Kč/m.
Doprava zajištěna. Více info na
tel.: 734 481 013

Čištění hrobů z terasa, přebroušení
přímo na místě. Tel.: 721 817 009
Nabízíme veškeré kominické práce, vložkování komínů nerez vložkou, kontroly spalovacích cest.
Nenechávejte to na poslední chvíli!
Tel.: 731 959 309
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
ww.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Rychle-levně-kvalitně
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Kominictví
Frézování zadehtovaných,
komínových průduchů, 150 Kč/m.
Tel.: 602 481 262
Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské práce.
Výroba pergol. Tel.: 602 756 428
Stavební firma MAČKALSTAV
s.r.o. provádí kompletní stavební práce. Tel.: 774 655 459,
www.mackalstav.cz

Prodám velmi pěknou, téměř novou
stavební buňku - eurobuňka, plastová okna. Cena 37 000 Kč, při rychlém jednání sleva. Tel.: 602 71 72 86
Prodám krmnou řepu.
582 330 001. Volat večer.

Tel.:

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po až pá: 7.00 - 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
PRODEJ kachlový kamen. Prodám
bílý kachlový sporák (19. stol.)
- nutná repase kovových částí
a stáložárná pokojová kamna (třicátá léta 20. stol.). Cena dohodou.
Bližší info na tel.: 602 519 145
Prodám lednici s mrazákem Fagor
elegance, 2 kompresory (rozměry
200x60x60). Dále automatický kávovar Seaco vinna super automatika. Výborný stav. Cena dohodou.
Tel.: 603 59 10 09

Provedeme tesařské a klempířské
práce. Kontakt na tel.: Truhlářství
Štugel 777 69 03 11
Vestavné skříně a šatny na míru.
Truhlářství Štugel 777 69 03 11
Provádíme dokonalé strojové čištění čalouněných sedacích souprav
a koberců. M. Revay tel: 582 38 23
25, 604 43 93 02
Spalujte tuk 3x rychleji než při
běžném cvičení a zbavte se celulitidy ve Vacushape studiu Reset
na Skálově nám. 2a. Nejlevněji
v Prostějově! Ceny od 120 Kč za
30 min na vacushape a před každou lekcí 10 min na power plate
s trenérkou zdarma. Objednávky:
734 897 730
Doučování angličtiny pro děti a začátečníky. 775 263 893
Pečovatelka s praxí nabízí pomoc
seniorům u nich v domácnosti.
Tel.: 608 944 201

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Společnost
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Nádvoří prostějovského zámku zelo Pohádkové kočičiny

prázdnotou, v Apollu bylo narváno

Prostějov/peh - Prostějované,
kteří se těšili, jak si díky hned
několika hudebním vystoupením o letošních hodech konečně
naplno užijí atmosféry jedné
z nejvýznamnějších prostějovských dominant, byli zklamáni. Koncert Irského písničkáře
MUNDYho byl pár dnů před
akcí zrušen a zbytek programu se přesunul do music klubu
Apollo 13, který se zaplnil příznivci hudby.
Ti, kteří se o hodovou sobotu
vpodvečer vypravili na koncert
prostějovské skupiny „Mimo
provoz“ a frýdecko-místecké
kapely „Prouzy“ na nádvoří prostějovského zámku, měli smůlu,
podobně jako ti, kteří si odpoledne
přišli poslechnout irského písničkáře Edmunda Enrighta zvaného
Mundy. Koncert irského zpěváka
a skladatele byl totiž bohužel
ze zdravotních důvodů zrušen,

Docela smůlu tak měl například
handicapovaný Radoslav Čech,
který se kvůli změnám zapříčiněným deštivým počasím trmácel
o berlích skrz celé město, aby nepřišel ani o tón avizovaného koncertního vystoupení. „Všiml jsem
si, že je na vratech zámku lístek
a pak jsem už spěchal, jak jen jsem
mohl, abych koncert v Apollu neprošvihl,“ vysvětluje po namáhavé cestě vysílený invalida, kterého
dlouhá cesta od návštěvy kulturní
události rozhodně neodradila, stejně jako řadu Prostějovanů, kteří
music klub zaplnili až po strop.
„Moc nás mrzelo, že Edmund
Enright zrušil ze zdravotních
Bylo živo. Figurka flétnisty jako symbodůvodů všechny koncerty po
lika folklórních slavností v Prostějově.
celé České republice, takže
Foto: Josef Popelka
i Prostějov přišel zkrátka. Ale
o čemž Večerník s předstihem organizátoři nechtěli riskovat vystoupení kapel Mimo provoz
informoval. A přestože se v zá- a vystoupení kapel Mimo provoz a Prouza to zdejším příznivcům
věru dne uplakané sobotní po- i Prouza přesunuli do místního hu- hudby snad vynahradilo,“ odčasí přece jen trochu umoudřilo, debního klubu Apollo 13.
dechla si Milada Sokolová, šéfka

kulturní komise rady města Prostějova a předsedkyně Okrašlovacího spolku, který návštěvníkům
zajistil vstup na akci zdarma.
Prostějované ale v hojném počtu
využili i letošní bohaté kolotočářské nabídky. „Chystaly jsme se na
toho irského zpěváka, ale koncert
byl zrušený. Protože se nám už
nikam nechtělo, zašly jsme raději
na kolotoče,“ přiznávají kamarádky Veronika, Monika a Jana,
které si dle svých slov vyrazily
na atrakce odpočinout po namáhavém školním týdnu. „Myslím
si, že o letošních hodech se nám
podařilo sestavit takový program,
aby si vybrali opravdu všichni
to své, ať už to bylo vystoupení
krojovaných, pohádkové představení pro děti, hodová diskotéka
nebo koncert skvělých zdejších i
mimoprostějovských kapel,“ uzavírá předsedkyně Okrašlovacího
spolku.

JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI od letoška

vzpomínkou na Jarmilu Pospíšilovou
Prostějov/peh - Už popáté se
o hodové neděli všichni sešli
v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově. Tentokrát ale poprvé na akci s pozměněným názvem: Jiřinkové
slavnosti Jarmily Pospíšilové,
loni zesnulé novinářky a místopředsedkyně Okrašlovacího
spolku, pod jehož taktovkou se slavnosti každoročně
pořádají.
Letošní Jiřinkovou slavnost navštívila více jak stovka diváků,
kteří měli možnost obdivovat
nejen krásné květinové vazby,
jež vznikly díky šikovným prstům Pavly Koutné z květinářství
Iris a květinám ze zahradnictví
Pavla Ševčíka z Velkých Opatovic, ale i dokonalé pánské modely oděvní prostějovské firmy
Koutný. Ta nabídla divákům
a především divačkám, které
v publiku převažovaly, aktuální
kolekci na podzim a zimu, volnočasové aktivity a na závěr i
svatební kolekci, která byla bezesporu vynikající inspirací.

Ryze pánskou módní přehlídku, kterou svým dechberoucím tanečním vystoupením
doplnili členové taneční školy
Henzély swing, uváděla prostějovská pěvecká hvězda
Tomáš Jurenka. Hlavní slovo
ale pochopitelně měla předsedkyně Okrašlovacího spolku a radní města Prostějova
s předsednictvím kulturní komise Milada Sokolová: „Jarmila
Pospíšilová sice už není mezi
námi, ale byla to právě ona, kdo
jako první přišel s myšlenkou
jiřinkových slavností. Chceme
takto uctít její jméno a slavnosti
se proto od tohoto ročníku dál
budou jmenovat Jiřinkové slavnosti Jarmily Pospíšilové.“
Že se i letošní Jiřinkové slavnosti vydařily¨, je zřejmé
nejen z hojné návštěvnosti, ale
i z toho, že organizátoři už načrtli plány pro příští rok. „Věřte
mi, že se máme, především my
ženy, na co těšit,“ vzkázala spokojená organizátorka Milada
Sokolová.

u dětí bodovaly

Malí diváci ani nedutali. Pohádkové vyprávění zaujalo více než
pět desítek malých diváků.
Foto: Petra Hežová
Prostějov/peh - I prostějovské
divadlo nabídlo o hodovém víkendu bohatý program. Vedle
promítání
dokumentárního
snímku o prostějovském hřbitově a komentovaných prohlídek si v v dopoledních hodinách
přišli na své i ti nejmenší, kterým byly určeny „Pohádkové
kočičiny“.
Divadelní vystoupení pro nejmenší v podání Soukromého divadla Zdeňka Ševčíka s názvem
„Pohádkové kočičiny“ sledovalo
o hodové neděli v přednáškovém

sále Národního domu více než pět
desítek malých diváků spolu s rodiči a prarodiči. Příběh o ztraceném koťátku, které našlo domov
u hodného tatínka a maminky, děti
nadchl.
„Vystoupení se mi líbilo, protože
bylo srandovní,“ ohodnotila snahu
herců pětiletá Andrejka Vejvodová, kterou na pohádku doprovodila maminka.
Dobrodružství kocourka Kubíka
Klubíčko dobře dopadlo. Malí diváci si tak mohli oddechnout a hrdinům příběhu pořádně zatleskat...

VÝHERCI SOUTĚŽE
o vtipnou fotografii
z prostějovských hodů,
kterou jsme
v minulém čísle
vyhlásili jsou:

Ing. Jiří Valenta
Josef Havránek

Krásní muži. Jiřinkové slavnosti byly letos v duchu mužské módy, ale také
loni zesnulé novinářky Jarmily Pospíšilové.
Foto: Petra Hežová

Cenu si mohou
výherci vyzvednout
v redakci Prostějovského
Večerníku, Olomoucká 10,
Prostějov.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
EVA MIČKOVÁ: „Byl to opravdu krásný zážitek!“ „Každoročně dostává šanci stovka studentů,“
Výherkyně letní soutěže zářila spokojeností
prozrazuje o programu EU politolog Petr Sokol

Štrasburk - Stačilo jen
odpovědět na pár otázek
o Evropském parlamentu
a rázem se ocitla na jeho půdě
ve francouzském Štrasburku.
Řeč je o pravidelné čtenářce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, výherkyni letní
soutěže s Petrem Sokolem,
Evě Mičkové (na snímku). Ta
za své správné odpovědi získala studijní pobyt do tohoto
krásného historického místa, které je hlavním městem
Alsaska. A Večerník byl s naší soutěžící při tom, aby vám
přinesl exkluzivní rozhovor
se šťastnou to ženou...
Josef Popelka
Když jste se dozvěděla o této
zajímavé výhře, jaká byla vaše
první reakce?
„Po pravdě, do této soutěže jsem psala
tak ze zvyku. Moje sestra Šárka mi ale
od začátku tvrdila, že to stejně vyhraju
a pojedu...(úsměv) Takže, když jsem
jí mírně v šoku sdělovala, že to mám,

Štrasburk - Pravidelný respondent Večerníku, vysokoškolský učitel, tajemník klubu poslanců ODS
v Evropském parlamentu,
prostějovský publicista i politologPetrSokolspolečněsredakcí PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku vyhlásili letní soutěž o studijní zájezd do místa,
kde se rozhoduje o zákonech pro celou Evropskou
unii. Jak se zrodil nápad této
cesty, kdo za vším stojí a jaká
Nevšední zážitek. Výherkyně letní soutěže Eva Mičková před jednou z dominant hlav- je spolupráce účastníků na
ního města Alsaska Evropským parlamentem ve Štrasburku.
Foto: Josef Popelka
evropském politickém dění,
to
vše se dozvíte z následujíjen mi řekla, že to bylo jasný hned od se určitě každému účastníkovi vybazačátku. V práci mi také vyšli vstříc, ví, když se někdy v budoucnu zmíní cího exkluzivního interview...

čímž nebyl problém se zájezdu osobně
zúčastnit.“
Nyní už jedete domů, jaké jsou
tedy vaše zážitky a pocity ze
štrasburské „mise“?
„Byl to opravdu krásný zážitek. Dostat
se do míst, které známe většinou jen
z televize, je velice příjemnou vzpomínkou. Centrum města se spoustou
historických budov, stejně tak Evropský parlament, který sice září novotou,
ale na člověka působí jako návrat do
minulosti. Také jsem ráda za kolektiv
´Prostějováků´, co se tam sešel. Když se
tyto atributy skloubí, zůstanou vám jen
ty nejlepší vzpomínky. Náš společný
večer, kafíčko ve francouzské kavárně,
procházka městem či lahodná večeře

o Štrasburku. Chtěla bych zároveň poděkovat panu Sokolovi i celé redakci, že
mi umožnili zažít další nezapomenutelné chvíle. Pokud bude příležitost, určitě
se sem někdy zase ráda vrátím.“
Byla to vaše první výhra nebo
se soutěží ve Večerníku zúčastňujete pravidelně?
„Já i moje rodina jsme pravidelnými odběrateli Večerníku, neboť předplatné mi
nosí pravidelně Ježíšek... (smích) Soutěžím tak skoro ve všech soutěžích Večerníku, jelikož jsem na to prostě ´ujetá´
(úsměv). Posílám tajenky i za příbuzné
a je pravda, že na kontě už máme pěknou řádku cen. Nikdy ale nic tak velkého, jako tomu byl teď. To byl můj největší zážitek s Večerníkem!“

Josef Popelka
Kdo stojí za projektem, jakým byla návštěva jednoho ze
sídel Evropského parlamentu?
„Letošní cestu Prostějovanů do sídla
Evropského parlamentu ve Štrasburku
se podařilo zorganizovat v rámci programu, kterým parlament podporuje
znalost lidí o svém fungování. Každý
poslanec může každoročně pozvat
rovnou stovku občanů své členské
země na cestu do jednoho ze dvou sídel
parlamentu, kterým je kromě Štrasburku také Brusel. Letošní cesta se uskutečnila díky pozvání poslance Milana
Cabrnocha.“

Co obnáší? Petr Sokol (na snímku vpravo) s Milanem Cabrnochem debatovali s účastníky studentského programu o práci v Evropském parlamentu.
Foto: Josef Popelka
Podle čeho vybíráte studenty, případně další
účastníky, kteří se této akce
zúčastní?
„Výběr je většinou na škole nebo
spolku, který poslanec osloví. Já
jsem se rozhodl navíc dát šanci některému z vašich čtenářů, aby dokázal, že se vyzná v Evropské unii
a za odměnu se podíval do centra
evropského dění osobně.“
Spolupracuje s vámi někdo ze studentů, kteří se
v minulosti objevili ve Štrasburku díky tomuto programu?
„Několik studentů z podobných cest
šlo později do parlamentu na krátkodobou stáž a najdou se i případy, kdy
později začali v parlamentu nebo
v jiné evropské instituci pracovat.“

Co by měl student udělat pro
to, aby se v budoucnosti na
toto místo ještě vrátit, třeba v obdobné funkci, jakou zastáváte vy?
„Pro práci v Evropském parlamentu
je nezbytné v první řadě znát jazyky
a nejlépe vystudovat nějaký obor, který
poskytuje odbornost blízkou tomu, co
se v parlamentu projednává. Já osobně
jsem vystudoval politologii. Z jazykového hlediska je minimem angličtina
a každý další jazyk je velké plus. Formálně je druhým jazykem v Evropské
unii francouzština, ale jde bez ní přežít.“
Měl jste možnost prohodit několik slov s vítězkou soutěže
o tom, jak se jí výhra zamlouvala?
„Ano, samozřejmě jsem se ptal. Snad
se nespletu, když řeknu, že byla s výhrou velice spokojená...(úsměv)“

Vzpomínky, fotbal
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VZPOMÍNÁME

Z POHÁROVÉ TROFEJE SE RADOVALY KRALICE
Souboj se nakonec odehrál v Olšanech u Prostějova
POHÁR ČESKÉ POŠTY - finále OFS PROSTĚJOV
FC Kralice na Hané
TJ Sokol Mostkovice

5:1
(2:1)

Branky: 2.Cibulka z penalty, 38.Cibulka, 48.Petržela, 52. Pořízka,
78. Petržela - 25.Dadák. Rozhodčí: Peřina - Řezníček, Fojtek. Bez
žltých karet, Diváci: 25
Sestava FC Kralice na Hané:

Dne 21. září 2013
jsme vzpomenuli
1. smutné výročí, kdy nás
navždy opustil náš milovaný
pan Radomír KVAPIL
z Bedihoště.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Manželka,
dcery a syn s rodinami.

Dne 27. září 2013
by se dožila 69 roků
paní Jolana KARÁSKOVÁ
z Mořic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel s celou rodinou.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy
budeme mít.
pohřbu a za květinové dary
y
při posledním rozloučení
panem Tomášem
TRNEČKOU
z Protivanova.
Zároveň děkujeme
Soukromé pohřební službě
p. Václavkové za důstojnéé
rozloučení. Manželka
a děti s rodinami.

S bolestí v duši již
5. rok vzpomínáme denněě
na naši dceru,
paní Mudr. Milenu
PROKEŠOVOU,,
PROKEŠOVOU
roz. Kalčíkovou,
která nás tragicky
opustila 21. září 2008.
Za tichou vzpomínku
děkují rodiče a bratr
Mudr. Petr Kalčík.

Dne 22. září 2013
jsme vzpomenuli 1. rok,
kdy nás navždy opustila
paní Květoslava
KOVAŘÍKOVÁ
z Čech pod Kosířem.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

Krejčí - Jamrich, O. Petržela, Olejník, Neoral (66. Lehký) - Vitásek (55. Valtr), Pořízka, Dostál, Nečas – Šín(46. Z. Petržela),
Cibulka. Trenér: Petr Gottwald.
Sestava TJ Sokol Mostkovice:

Lukáš - Musil (46. Karafiát), Zapletal, Milar, V. Vojtíšek – Kapounek (55. Lexa), Pospíšil, M. Vojtíšek, Hanák - Zapletal,
Dadák (68. Kazda). Trenér: Jiří Kamenov.
ta Lexova příležitost byla více Po závěrečném hvizdu si
než slibná. Ovšem útočník Kralice na Hané převzaly
hostujícího celku nechal vy- trofej za prvenství a objeví se
niknout domácího brankáře v krajské fázi Poháru ČesKrejčího. Konečnou podobu ké pošty 2014/2015. Stejně
na
výsledku tak určila druhá tre- tak neodešly s prázdnou ani
Vítězové. Fotbalový celek FC Kralice na Hané se pod
video rnikpv.cz
fa Petržely, který uzavřel celý Mostkovice, pro něž byla fie
c
vedením
trenéra
Petra
Gottwalda
vyšplhal
až
na
neje
.v
letošní ročník okresního po- nálová účast v této soutěži
vyšší stupínek poháru OFS
Foto: Milan Fojt.
www
háru brankou, jež znamenala určitě nadplán veškerých
Olšany u Prostějova/mif - zené penalty kralický Cibulka spálil velice slibnou příleži- výsledek 5:1.
ambicí.
Regionální klání Poháru a Kralice vedly 1:0. Papírově tost, a po něm z rohu Milar,
České pošty OFS Prostějov slabší hosté nesložili zbraně jehož zastavil až vítečný zádospělo ve středu 18. září ke a sympaticky začali dobývat krok Krejčího. To bylo však
svému konci. Pro rok 2013 kralické území. Odměnou na nějaký čas ze strany MostPetr GOTTWALD - FC Kralice na Hané:
se jeho vítězem stal celek jim byla vyrovnávající bran- kovic vše, vynecháme-li sérii
„Utkání jsme pojali jako přípravu, od toho se odvíjela i naše sestava, kdy
FC Kralice na Hané, když ka Dadáka, který přehodil několika ofsajdů. Domácím
jsme dali šanci několika hráčů ze širšího kádr. Rozdíl ve kvalitě soupeřů
si ve finálovém mači poradil bezmocného Krejčího - 1:1. otrnulo až po šťastné trefě Pobyl znát. Kluci z Mostkovic to tam odbojovali a postoupili do finále,
s překvapením dosavad- Zbytek poločasu byl vcelku řízky, k němuž se před šestkteré si určitě užívali. U nás by ten rozdíl měl být vidět, přeci jen o dvě
ního průběhu poháru TJ vyrovnaný. Oba týmy vyka- náctkou dostal míč a Pořízka
třídy je dost, jenže u některých to tak zrovna nebylo. Hráli dnes lážo pláSokol Mostkovicem poklid- zovaly až nadbytečný počet nasadil na brankáře povedený
žo, zejména v první půli. Určitě kvituji počet nastřílených gólů a šance,
ným a vysokým výsledkem nepřesných přihrávek a tudíž lob a bylo to už 4:1! V další
které jsme si dokázali vytvořit. Co se týče obranné fáze, tak tam chyby
5:1. Přestože se původně se moc šancí nerodilo. Až tutovce pak stál střídající Zdebyly, ovšem dnes jsme si s nimi měli poradit snáze...“
mělo o okresní pohárovou se z rohového kopu dokázal něk Petržela, ale míč jen protrofej bojovat ve Smržicích, prosadit znovu Cibulka, který letěl kolem brankové čáry do
Jiří KAMENOV - TJ Sokol Mostkovice
z důvodu nezpůsobilosti tak stanovil poločasový stav zámezí. Po příchodu střída„S postupem do finále panovala určitě velká spokojenost. Předchozí
tamní hrací plochy se oba na 2:1.
jících hráčů na hřiště přibyla
soupeře jsme přehráli, nyní nás ale čekal úplně jiný soupeř. Rozhodně
týmy sjely do sportovního Ve druhé půli se už přece na straně domácích i větší četjsme neočekávali, že bychom měli Kralice přehrávat, přeci jen jejich
areálu v Olšanech u Pro- jen ukázala zkušenost a fot- nost střelby. Předtím se tým
kvalita byla nepoměrně vyšší jak u nás. Spíš jsme se chtěli porvat o
stějova. Škoda, že o tom balovější vyspělost favorita vedený Petrem Gottwaldem
slušný výsledek. Kralice byly lepší na míči, v přihrávkách, ale potěšující
vedení OFS neinformovalo z Přeboru Olomouckého snažil o kombinaci až do šestpro nás je, že jsme dokázali několikrát zaskočit jejich obranu hezkými
jinak, než strohým ozná- KFS. Ten zásluhou čerstvé- náctky, tentokrát už volili přípřihrávkami. Škoda jen, že jsme si nepohlídali ofsajdy, protože kdyby
mením na svých webových ho muže na trávníku Zdeňka močařejší řešení. Z něj nastřealespoň polovina vyšla, mohli jsme jít pětkrát sami na bránu. I tak jsem
stránkách....
Petržely přidal třetí branku do lil břevno, po něm Lehký pro
spokojený, jen škoda, že jsme v obraně polevili a inkasovali až zbytečně moc v druhém poločase. I přes všechno u nás opravdu spokojenost
V samotném úvodu utkání se sítě Mostkovic – 3:1. Hosté si změnu tyč Lukášovi brány.
převládá.“
začalo zhurta. Už po šedesáti ještě řekli následně o možnost Mostkovice nadále hrozily
vteřinách měnil skóre z naří- dramatu, ale nejprve Hanák převážně z brejků, převážně

zprávy od zeleného stolu...
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Dne 25. září 2013
vzpomeneme
2. výročí úmrtí
pana Aloise ŠPIČÁKA
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina
a vnučka Anička.

1. Nehráno:
Dorost pro nezpůsobilý terén odloženo celé kolo. Starší žáci
FC Kralice na Hané – TJ Jiskra Brodek u Konice a Sokol
Brodek u Prostějova – Sokol Určice nehráno pro nezpůsobilý terén. Mladší žáci FK Němčice nad Hanou – TJ Sokol
Přemyslovice, soupeř se nedostavil. FC Kralice na Hané – FK
Němčice, funkcionáři Kralic na Hané svévolně bez souhlasu
STK odvolali delegovaného rozhodčího a hostující mužstvo,
údajně z důvodu nezpůsobilé hrací plochy. Přípravka turnaj
15. 9. – nedostavil se tým FKM Konice.
2. Změna termínu utkání:
II. třída 7. kolo TJ Sokol Olšany – TJ Sokol Brodek u Prostějova, původní termín 21. 9. 2013 v 16.00, bude sehráno 21. 9.
2013 v 15.00. Dohoda oddílů.

Mladší přípravka Turnaj v Kostelci na Hané – změna hracího termínu z 13. 10. 2013 na sobotu 12. 10. 2013. STK bere
náhradní termín na vědomí, ale požaduje souhlas ostatních
oddílů.
3. Neodehraná utkání nařizuje STK sehrát:
Dorost Haná Nezamyslice – Sokol Držovice sobota 19. 10.
2013 ve 12.30, FC Dobromilice – Sokol Vrahovice sobota 19.
10. 2013 v 10.45, Sokol Přemyslovice – Sokol Plumlov sobota
19. 10. 2013 v 10.00, TJ Smržice – Sokol v Pivíně sobota 19.
10. 2013 v 10.45.
Starší žáci Sokol Brodek u Prostějova – Sokol Určice středa
2. 10. 2013 v 16.00, FC Kralice – TJ Jiskra Brodek u Konice
středa 2. 10. 2013 v 16.00. Mladší žáci Sokol Brodek u PV –
Sokol Čechovice středa 9. 10.2013 v 16.00.

4. Různé:
Starší žáci 1.kolo FC Kostelec na Hané – FC Dobromilice
hráno 4. 9. 2013, neoprávněný start hráčky FC Dobromilice
Kateřiny Neherové (není členem FAČR). Předáno DK.
Mladší žáci na příští řádné zasedání STK 25. 9. 2013 na 14.30
zve zástupce FC Kralice na Hané k projednání zrušeného utkání FC Kralice na Hané – FK Němčice nad Hanou.
Starší přípravka Komise STK žádá FKM Konice do 24. 9.
2013 o vyjádření ohledně nedostavení se mužstva starších přípravek k turnaji v Konici 15. 9. 2013.
Na příští řádné zasedání STK 25. 9. 2013 na 15.00 zve zástupce 1.SK Prostějov A, B, C, D k projednání soupisek mužstev
1.SK Prostějov.
Zapsal Pavel Peřina, odsouhlasil garant STK Roman Minx

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 19. září 2013 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Piňos Lukáš (TJ Otinoves) – 1 SU od 15. 9. 2013, DŘ11/1.
Kučera Tomáš (TJ Sokol Zdětín) – 2 SU od 16. 9. 2013, DŘ13/1a.
Lonc Jiří (FC Morávia Doloplazy) – 4 SU od 16. 9. 2013, DŘ13/1b.
Koutný Michael (TJ Sokol Držovice) – 5 SU od 9. 9. 2013, DŘ11/3a, zákaz výkonu
funkce kapitána nepodmíněně.
Petík Daniel (TJ Sokol Vrahovice) – zákaz výkonu funkce kapitána nepodmíněně od 9. 9.
2013 do 8. 12. 2013, DŘ15/1d.
Svozil Jiří (TJ Sokol Vrahovice) – zákaz výkonu všech funkcí a pobytu na lavičce pro

Dne 22. září 2013
by oslavil 58. narozeniny
pan Jan MAREŠ
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka Marie,
syn Jan, dcera Monika
s rodinou.

Dne 27. září 2013
by se dožila naše maminka
paní Vlasta SASÍNOVÁ
90-ti let.
Vzpomínají synové Ladislav,
Jaromír a Jiří s rodinami.

příslušníky družstva nepodmíněně od 9. 9. 2013 do 8. 12. 2013, DŘ15/1d.
Jordán Jaroslav (FC Dobromilice) – zákaz výkonu všech funkcí a pobytu na lavičce pro
příslušníky družstva nepodmíněně od 19. 9. 2013 do 18. 12. 2013, DŘ15/1d.
2. Pokuty:
Jordán Jaroslav (FC Dobromilice) – 500 korun – RS čl. 23, bod 11.
Svozil Jiří (TJ Sokol Vrahovice) – 2 000 korun – DŘ čl. 28.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK
Veškeré úřední zprávy a další aktuality mohou zástupci jednotlivých oddílů
i jejich příznivci nacházet na internetových stránkách WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Zápasové
meníčko
Dne 25. září 2013
vzpomeneme 1. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jan PĚČEK
z Prostějova.
Stále vzpomínají přátelé
z hospůdky u Fegena.

paní Marie
LABUDKOVÁ
z Určic.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují dcery
s rodinami.

MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
8. kolo: Orlová – 1.SK Prostějov (sobota 28.9., 10.15,
Kubica – Priesol, Lakomý).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“:
8. kolo: Valašské Meziříčí – Určice (pátek 27.9., 17.00,
Gasnárek – Dohnálek, Střítecký).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
15. kolo, středa 25.9., 16.00: Kralice na Hané – Litovel (Sedláček – Slota, Hodaň), Konice – Kojetín (Křepský – Polanský, Vojáček).
8. kolo: Kralice na Hané – Velké Losiny (sobota 28.9.,
16.00, Koláček – Částečka, Štětka), Konice – Zlaté
Hory (neděle 29.9., 16.00, Kopecký – Motal, Vedral).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
Dohrávka 6. kola: Štěpánov – Čechovice (středa 25.9.,
16.00, Vyroubal – Vojáček, Zelík).
8. kolo, sobota 28. září, 16.00: Slatinice – Klenovice na
Hané (Vyroubal – Sedláček, Silný), Haná Prostějov –
Čechovice (Krpec – Vojáček, Kučera).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
8. kolo, neděle 29. září, 16.00: Nezamyslice – Všechovice
(sobota 28.9., 16.00, Malaník – Navrátil, Petrů), Mostkovice – Vrchoslavice (Lepka – Molík, Janků), Kojetín „B“
– Plumlov (Menšík – Pumprla, OFS, Tovačov – Lipová
(Milar – Krutovský, Majer), Horní Moštěnice – Pivín (sobota 28.9., 16.00, Balún – Ehrenberger, Kulička), Kostelec
na Hané – Býškovice (P. Jílek – Straka, OFS.
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
8. kolo: Doloplazy – Hvozd (neděle 29.9., 16.00, Pivoňka – Zemánek, Balún).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
8. kolo: Hlučín – 1.SK Prostějov (sobota 28.9., 10.15,
Duda – MS KFS, MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
17. kolo: 1.SK Prostějov – Hlučín (středa 25.9., 15.00,
Řezníček – Ol KFS, Ol KFS).
8. kolo: Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov (neděle 29.9.,
13.30, Galásek – MS KFS, MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
17. kolo: 1.SK Prostějov – Hlučín (středa 25.9., 17.00,
Ol KFS – Řezníček, Ol KFS).
8. kolo: Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov (neděle 29.9.,
15.30, MS KFS – Galásek, MS KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – dorost:
Dohrávka 6. kola: Hlubočky – Konice (středa 25.9.,
16.00, Hodaň).
8. kolo: Čechovice – Litovel (neděle 29.9., 9.30, I. Antoníček), Nové Sady – Kostelec na Hané (sobota 28.9., 13.30,
Fojtek), Zubr Přerov – Konice (neděle 29.9., 10.00, Navrátil), Šternberk – Určice (sobota 28.9., 10.00, Bartůněk).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
8. kolo: Čechovice „B“ – Lipník (neděle 29.9., 11.45,
I. Antoníček), Němčice nad Hanou – Doloplazy (neděle
29.9., 10.00, Oulehla), Horní Moštěnice – Protivanov
(neděle 29.9., 16.00, Pumprla).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
16. kolo, středa 25. září, 16.00: Zdětín – Protivanov, Brodek
u Prostějova – Jesenec, Haná Prostějov „B“ – Vrahovice (úterý 24.9., 17.00), Otaslavice – Němčice nad Hanou, Držovice

– Určice „B“, Horní Štěpánov – Přemyslovice, Otinoves
– Čechovice „B“, Smržice – Olšany.
8. kolo, neděle 29. září, 16.00: Zdětín – Držovice, Otaslavice
– Horní Štěpánov, Haná Prostějov – Otinoves, Brodek
u Prostějova – Smržice, Protivanov – Olšany, Jesenec – Čechovice „B“ (sobota 28.9., 16.00, hřiště Dzbel), Vrahovice
– Přemyslovice (sobota 28.9., 16.00), Němčice nad Hanou
– Určice „B“.
III. TŘÍDA:
8. kolo, neděle 29. září, 16.00: Nezamyslice „B“ – Zdětín „B“ (neděle 29.9., 10.00), Vícov
– Mostkovice „B“, Dobromilice – Tištín, Pavlovice u Kojetína
– Bedihošť (hřiště Dřínov), Skalka – Ptení (sobota 28.9., 16.00,
hřiště Klenovice na Hané), Vrahovice „B“ – Pivín „B“, Kralice
na Hané „B“ – Brodek u Konice, Výšovice
– Plumlov „B“.
IV. TŘÍDA:
8. kolo, neděle 29. září, 16.00: Brodek u Prostějova „B“ volno, Přemyslovice „B“ – Doloplazy, Čechy
pod Kosířem – Biskupice, Protivanov „B“ – Tvorovice
(sobota 28.9., 16.00), Kladky – Ivaň, Otaslavice „B“
– Želeč (sobota 28.9., 16.00).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
2. kolo: Dobromilice – Přemyslovice (sobota 28.9.,
13.30), Vrahovice – Pivín (neděle 29.9., 10.15), Nezamyslice – Plumlov (sobota 28.9., 10.45), Držovice –
Smržice (neděle 29.9., 11.00).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
5. kolo: Kostelec na Hané „B“ – Kohoutovice (neděle
29.9., 13.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim-
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Sobotní podvečer patřil prostějovskému boxu, tým BC DTJ rozdával úsměvy a hlavně direkty

OVĚNČENÍ BOXEŘI ZAHÁJILI SEZONU DRTIVOU VÝHROU
Na Hanou dorazil nováček ze slovenské Dubnice, domácí s ním ale neměli žádné slitování

Extraliga družstev ČR v boxu mužů 2013/14

1. kolo extraligy boxu
BC DTJ PROSTĚJOV
BC DUBNICA NAD VÁHOM

14:2
Průběh utkání: 2:0, 4:0, 6:0, 8:0, 10:0, 12:0, 12:2, 14:2
Rozhodčí: Bejček - Strnad, Zotek, Rusnák, Skalický
Diváků: 300

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
1. kolo (21. září): BC DTJ Prostějov – BC Dubnica nad Váhom 14:2,
BC BigBoard Praha – BC Chimera Plzeň 12:4.

KAM PŘÍŠTĚ
2. kolo (2. a 3. listopadu): BC DTJ Prostějov - BC Bigboard Praha,
BC Dubnica nad Váhom - BC Chimera Plzeň.

„Prostějovská atmosféra

je nejlepší v republice,“
děkoval divákům za velkou
podporu Robert Bilík

Prostějov - První start v dresu BC DTJ Prostějov si
v sobotu večer připsal Robert Bilík. Mistr republiky
a účastník kontinentálního i celosvětového mistrovství hájil až doposud barvy Ústí nad Labem, po nepřihlášení Severočechů do nové extraligové sezony ale
ostravský odchovanec zamířil na Hanou. Angažmá
v Prostějově začal vítězně, nyní se těší na mistrovství
světa v Kazachstánu. „Nejlepší by byla medaile,“ zasnil
se v exkluzivním rozhovoru pro Večerník Robert Bilík.

Uvedl se výhrou. Robert Bilík se s Máriem Zábojníkem nemazlil
a získal na domácí konto dva body.
Foto: Jiří Možný
Jiří Možný
Vnímal jste, že Mário
Zábojník
je
asi
největší hvězdou soupeře?
„Ano. Jsem dlouho v přípravě
na mistrovství světa a na zápas
jsem si věřil. Opravdu trénuju
poctivě, tak nějak to mělo
vyjít. Šel jsem si pro vítězství,
doufám, že to tak bude i dál
v sezoně. Rozhodla možná
chytrost, určitě ale dobrá
p p
příprava.“
Čekal jste, že to bude
až tak jednoduché?
„První kolo jsem šel technicky
na rozkoukání, ve druhém jsem
ukázal, že tu jsem doma. Byla
to moje premiéra za Prostějov
a domácí publikum i všechno
ostatní bylo super. Boxuje
se hned líp, když přijde tolik
lidí.“
Současně šlo o premiérové extraligové
kolo bez helem. Jak se vám
to zamlouvalo?

„Přišlo mi to jako s helmami,
když se ale člověk sekne, hlavama je to trošku jinačí. Na první
zápas bez přileb to bylo dobré.
Trénujeme stále stejně, i když je
to bez ochrany.“
Ještě loni jste boxoval za
Ústí nad Labem. Proč
jste si vybral právě Prostějov?
„Je to kousek od Ostravy, odkud jsem, a pro mě prakticky
nejblíž. A prostějovská atmosféra je velmi super, myslím si,
že nejlepší v republice. Trénuji
hlavně v Ostravě a reprezentaci, ale spolupracoval jsem teď
i s Prostějovem a dojíždím tak
j
jednou
za týden na tréninky.“
Co si na startu nové sezony přejete?
„Mám teď před mistrovstvím
světa, které bude v říjnu, tak
se připravuju hlavně na něj.
Nejlepší by byla medaile. Je
to tak, člověk chce vždycky
vyhrát...(úsměv) Před odletem
nás ještě čeká soustředění
v Německu.“

www.vecernikpv.cz

Stačilo pět hmotnostních kategorií a bylo rozhodnuto.
Borci z BC DTJ Prostějov se nenechali v prvním kole
Extraligy ČR ničím zaskočit, na slovenského soupeře se
důkladně připravili a vyplatilo se. Dubnica se při odchodu z prostějovské sokolovny musela smířit s pouze jedním dílčím vítězstvím a hned sedmi porážkami. Vstupní
duel do nové extraligové sezony tak vyzněl zcela jasně
a především zaslouženě 14:2 ve prospěch domácích.
Letošní ročník nejvyšší soutěž družstev absolvují pouze
čtyři týmy, které si to rozdají o tři sady cenných kovů za
nových pravidel a podmínek. Tou nejzásadnější je, že
se boxuje poprvé bez helem! Podle vzoru od profesionálů už také bodují rozhodčí a ve vyšších váhových
kategoriích mají borci těžší rukavice.
Prostějov/jim
Předprogram v sokolovně na Skálově náměstí obstaraly exhibiční
duely žáků, dorostenců i mužů,
ihned poté nastal slavnostní úvod
a předání ocenění aktuálním extraligovým mistrům. Všichni účastníci uctili minutou ticha památku
bývalého boxera Josefa Němce,
jenž před několika dny zemřel ve
věku osmdesáti let. Pak už se šlo
ostře na věc.
V úvodních třech váhových kategoriích navlékli soutěžící desetiuncové
rukavice a vždy to přineslo výhru
domácím. Vše načal Norbert Kalucza, napodobily ho pak další prostějovské opory Hamo Aperjan, jenž
zvítězil bez boje, a Miroslav Šerban.
Ještě do přestávky přidal čtvrtou výhru novic z Ostravy, který naposledy
boxoval za Ústí nad Labem, Robert
Bilík, po pauze ho úspěšně napodobil Emil Kocvelda i další ostravská
posila Jan Mužík. Vasil Ducár sice
na svého soupeře nestačil, Bernard
Ištván, patřící kmenově Debrecínu,
ale uskutečnil vítěznou tečku.
Domácí kouč Petr Novotný tak
prožil úspěšnou premiéru na pozici hlavního trenéra, jeho protějšek Dušan Bučko se musel smířit
s vysokou porážkou, především
byl ale rád, že vůbec mohou jeho
svěřenci boxovat nějakou soutěž.
„Výsledek je trošku přikrášlený tím,
že určitě vyhrál Barák nad Kaluczou, ostatní zápasy ale byly výborné
a rozhodované na rovinu,“ uznal
hostující stratég.
Na vítěznou premiéru se pokusí
prostějovský tým navázat na počátku listopadu doma proti Praze,
ideálně ve Společenském domě.
„Bohužel tam již asi něco je, ale
chtěl bych to ještě nějak skloubit
a Praha by byl tahák. Prostředí se
dá přizpůsobit, dá se tam postavit
ring, nad ním rampa, lepší osvětlení
i větší komfort pro diváky,“ vyjmenoval některé z výhod případného
přesunu ze sokolovny Petr Novotný
a vzkázal: „Velké poděkování na začátku sezóny patří Městu Prostějov
a Olomouckému kraji.“

na
video rnikpv.cz
e
c
e
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který si vysloužil salvu potlesku od
zaplněné sokolovny, ve třetím jim
už docházely síly, spíše ustupovali,
drželi se, zavěšovali a otázka zněla,
na čí stranu se nakonec přikloní trojice bodujících rozhodčích.
Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Filip Barák je můj kamarád, chtěl
jsem ho do Prostějova, bohužel to
nevyšlo. Norbertův výkon nebyl
ideální, neměl svůj den. Filip byl
připraven velice dobře, je to stálice
a opora.“

váhová kategorie do 60kg:
Hamo Aperjan
neobsazeno
bez boje
Soupeř z Dubnice druhou nejlehčí
váhovou kategorii neobsadili. Domácí opora Hamo Aperjan tak pro
svůj tým získala dva body bez boje
a mohla v poklidu sledovat zbylé
duely z pozice diváka.

váhová kategorie do 64kg:
Miroslav Šerban
Dušan Kandráč
3:0 na body
Úřadující mistr republiky a pátý nejlepší z mistrovství Evropy juniorů
z roku 2009 potvrdil roli papírového favorita a zvýšil vedení BC DTJ
Prostějov již na 6:0. Od prvního
kola nikam nepospíchal, obratností
a mrštností dobře uhýbal úderům
soupeře a sám byl přesný. V jeho
podání vypadal box velice jednoduše, jako by se vůbec nenadřel, vždy
dokázal své pohyby správně načasovat a juniorský vicemistr Slovenska už jen čekal na závěrečný gong.
Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Mirek Šerban boxoval pěkně, po
dlouhé době jsem ho viděl boxovat
rychle, technicky, to, co potřeboval.
Bylo vidět, že nechtěl dostat, dokázal se adaptovat. Bude to mít samozřejmě těžké, v této váze bude mít
mimo jiné Chládka.“

Suverénní posila. Bernard Ištván (vpravo) se nenechal zaskočit soupeřovou počáteční aktivitou
a neměl konkurenci.
Foto: Jiří Možný
i útočili, druhé již bylo zcela jiné.
Hostující boxer již nechtěl bojovat,
stále se skláněl až na úroveň pasu
a inkasoval série tvrdých úderů, což
vyvolalo vlnu aplausu nadšeného
publika. Soupeř nakonec poklekl,
byl počítán a vzdal.
Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Robert Bilík vyhrál před limitem,
takže spokojenost. Od začátku byl
lepší, možná zbytečně pospíchal
a šel do rizika. Bylo vidět stahování
a je to zkušenost i pro něho.“

váhová kategorie do 75kg:
Emil Kocvelda
Dominik Dolinaj
3:0 na body
V nastoleném trendu pokračovali
domácí i po přestávce. Finalista
předloňského slovenského mistrovství sice začal aktivněji a jako první
zaútočil, domácí boxer se ale potřeboval rozehřát a poté k rychlým nohám přidal i přesné ruce a již konec
úvodního kola byl jeho. Do druhého
kola vstoupil tak, jak to první zakončil, z pečlivé obrany chodil do přesně mířených protiútoků a ve třetím
kole prokázal rovněž lepší fyzičku
a stejně jako jeho předchůdci byl odměněn dlouhým potleskem.
Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Kocvelda suverénně vyhrál, boxoval v pohybu, soupeř nevěděl, co
s ním má dělat. Kuba Bambuch si
zlomil ruku na turnaji v Rakousku
a ze zdravotních důvodů nejel boxovat do Nitry, nemohl být ani nyní
tady. Emil se mi líbil, byl to suverénní výkon z jeho strany.“

mácímu již docházely síly. Nevzdal razil všechny kluky v okolí. Kamil
to ale a dovedl duel k šesté výhře Beníček dostal bohužel stopku,
protože byl nemocný při reprezenv řadě.
tační akci. Je to pro mě zkušenost
a nechtěl jsem riskovat, když jsem
Hodnocení domácího kouče
viděl, že byl Vasil na zemi.“
Petra Novotného:
„Mužík měl zvláštního protivníka.
Byl to těžký zápas, protože soupeř váhová kategorie nad 91kg:
se těžko trefoval, potom naopak inBernard Ištván
kasoval, takový antiboxer.“
Denis Hrica
T.K.O. ve prospěch I.
váhová kategorie do 91kg:
Vasil Ducár Závěrečné utkání bylo brzy u konce.
Erik Tlkanec Maďarská posila domácího družstva nastoupila plná sebevědomí
a v ringu si to náležitě užívala. Hrica
První kolo bylo ještě celkem vy- sice začal lépe, favorit ho ale brzy
rovnané, již v něm měl ale navrch umravnil a již ve druhém kole byl
soupeř Vasila Ducára. Nástupce konec. Hostující boxer byl počítán
Petra Novotného v těžké váze byl a duel vzdal, Ištván tak sklízel bouři
téměř celou dobu v obraně a velice uznání.
pasivní, v úvodu ale bylo málo údeHodnocení domácího kouče
rů z obou stran. Ve druhém kole se
Petra Novotného:
již zdálo, že Ducár na tom opravdu
není fyzicky příliš dobře, pouze „Bernard předvedl vysokou školu
ustupoval a snažil se o blok. V rohu boxu, jak to má asi vypadat. Na
se dokonce ocitl na kolenou a byl jeho straně jsou zkušenosti i talent,
počítán, současně s gongem, ukon- čišelo z něj sebevědomí, které dočujícím druhé kolo, pak ze strany kázal v ringu předvést. Budeme
kouče Petra Novotného přiletěl do se snažit dostat Bernarda k nám,
ringu ručník a duel skončil technic- nebude to ale jednoduché, protože
kým k.o. ještě před začátkem třetího také pojede na mistrovství světa do
Kazachstánu, kde bude premiéra
dějství.
bez helem na mezinárodní úrovni.
Boxoval VSB ligu a také tady naHodnocení domácího kouče
razí na silné soupeře. Průša má švih
Petra Novotného:
„Tlkanec je hodně dobrý a nebez- v pravé ruce a Bernard nebude moci
pečný, předváděl to obě kola. Dělal frajeřit, je tu i Šour, oba jsou to zkuthaibox a je fyzicky našlapaný, po- šení kluci.“

POHLEDEM TRENÉRŮ:

váhová kategorie do 56kg:
Norbert Kalucza
Filip Barák
2:1 na body

váhová kategorie do 69kg:
Robert Bilík
Mário Zábojník

váhová kategorie do 81kg:
Jan Mužík
Erik Březnický
3:0 na body

Petr NOVOTNÝ – BC DTJ Prostějov:
„Jsem spokojen, od Dubnice jsem čekal víc, ale kluci byli dobře připraveni a vyhrát si zasloužili takřka všichni. Jen Norbert Kalucza neměl zvítězit,
to je třeba přiznat... Připadalo mi, že hosté jako by měli strach a nevěděli,
co mají čekat. Jejich sestavu jsem předpokládal a odhadoval, že ji budou
stavět na pilířích, jakými jsou Filip Barák v šestapadesátce, Zábojník ve
welteru a Tlkanec v těžké váze. Zabodoval jim ale jen Tlkanec a s výsledkem jsme spokojeni. Je vidět, že bez helmy může jakýkoliv úder rozhodnout, že kluci jsou otřeseni. Naštěstí nebyla žádná zranění, za to jsem rád.
Kluci ale ještě neumí bez helem tak boxovat, chce to ještě čas, pak to bude
to pravé umění boxu.“

Extraligový ročník začal velmi vyrovnaným duelem. Domácí barvy
opět hájil účastník olympijských
her v roce 2008 Norbert Kalucza,
ale maďarský reprezentant si tentokrát nijak suverénně nepočínal.
V prvním kole byl mírně lepší soupeř, ale oba se zaměřili spíše na pečlivou obranu. Do druhého nastoupili oba boxeři mnohem aktivněji
a předváděli fyzicky náročný styl,

Ostravská posila, která naposledy
získávala body pro Ústí nad Labem,
se předvedla vítězně. Za soupeře
sice měl mistr republiky a účastník
evropských i světových šampionátů
talentovaného a již nyní velice kvalitního Slováka Mária Zábojníka,
ale duel skončil technickým k.o. již
ve druhém kole. První dějství přitom ještě bylo vyrovnané, oba se
dostatečně pohybovali, naznačovali

Třiadvacetiletý student Jan Mužík předvedl ostrý start, kdy ihned
soupeře zatlačil do rohu, dal mu
několik sad přes kryt i přesné direkty do obličeje. I Březnický se poté
prezentoval několika přesnými ranami, ale první kolo jinak bylo čistě
Mužíkovo. Oba soupeři předváděli
celoringový box, pronikali přes blok
a přiváděli diváky do varu, ve třetím
byl hostující boxer napomínán a do-

Dušan BUČKO - BC Dubnica nad Váhom:
„Měli jsme velmi špatné vylosování, protože Prostějov má velice silný
mančaft. My máme k dispozici úplně nový a mladý tým. Již čtyři roky
jsme neboxovali žádnou soutěž a jen sporadicky jsme se zúčastňovali nějakých klání. Myslím si ale, že postupně se tito kluci otrkají a budeme přínosem pro extraligu. Velmi dobře zaboxoval Barák, střední váha a první
těžká byla taky poměrně dobrá. Jsou to zkušenosti pro moje chlapce a na
druhou půlku sezony již budeme ostřílení a budeme rovnocenným partnerem. Nebude nám vadit, pokud skončíme čtvrtí, jde o to, aby mohli boxeři,
kteří přejdou do mužů, boxovat. Původně jsme chtěli boxovat moravskou
první ligu, ale odmítli nás a navrhli nám extraligu, za což jsme rádi.“

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

Fotbal
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

Haná
doma
vedla
už
o
dvě
PROSTĚJOVSKO
a další...

PLUMLOVSKO

branky, nakonec má jen bod

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
7. kolo: 1. HFK „B“ - Konice 0:2 (0:1),
branky: Kořenovský,Schön. D. 90 R:
Knoll. Ústí - Litovel 1:2 (0:1), branky:
Škorňa - Dragon 2x (1 p.k.) ČK:Šrom
(L), D: 130 R: Částečka. Kozlovice
- Medlov 0:0. D: 250 R: Sedláček.
Hněvotín
Kojetín-Koválovice
2:0 (1:0), branky: Pospíšil,Novotný
ČK:Lízal (K), D: 100 R: Zavřel. Zlaté
Hory - Želatovice 0:4 (0:2), branky:
Dlouhý 2x,Calábek,Matušík ČK:Škoda
(Z.H.), D: 80 R: Křepský. Dolany Kralice 3:2 (1:0), branky: Volf 2x,Čech
- Pořízka,Dostál. D: 70 R: Straka. Velké
Losiny - Šternberk 4:0 (1:0), branky:
Kováč,Linet p.k.,Maňka,Uvízl. D: 110
R: Polanský. Troubky - Nové Sady
1:1 (0:1), branky: Stoklásek p.k. - Novotný ČK:Jakubec (Troubky), D: 250 R:
Přikryl.
1.Nové Sady
8 6 2 0 26:7 20
2.Kozlovice
8 6 1 1 18:7 19
3.Šternberk
8 5 0 3 13:12 15
4.Troubky
8 4 2 2 14:10 14
5.1. HFK “B“
8 4 1 3 11:11 13
6.Litovel
8 4 1 3 11:12 13
7.Želatovice
8 3 2 3 12:9 11
8.Kojetín-Koválovice 8 3 2 3 13:12 11
9.Kralice
7 3 1 3 19:18 10
10.Medlov
8 3 1 4 14:15 10
11.Velké Losiny
8 3 1 4 14:17 10
12.Ústí
8 2 2 4 11:13 8
13.Hněvotín
8 2 1 5 13:14 7
14.Konice
8 2 1 5 9:19 7
15.Dolany
8 1 3 4 16:23 6
16.Zlaté Hory
7 1 1 5 6:21 4

I.A sk. „B“ muži:
7. kolo: Hranice „B“ - Štěpánov 2:1 (1:0),
branky: Pokorný 2x - Rak. Haná Prostějov
- Náměšť na Hané 2:2 (1:0), branky:
Světlík,Mašík - Šenk,Konečný. Čechovice - Lipník
3:1 (2:1), branky: Vlach,Kolečkář,Machynek - Zelenay. Klenovice - Hlubočky 2:1 (1:0), branky:
Pytela,Všianský - Henkl. Dub nad Mor. - Bělotín
1:1 (0:0), branky: Smolka - Hanák. Beňov - Opatovice 4:2 (2:1), branky: Machač 2x,Schlehr,Greč
- Hostaša,Klvaňa.
1.Klenovice
6 4 1 1 12:9 13
2.Slatinice
6 4 0 2 17:8 12
3.Čechovice
6 4 0 2 14:9 12
4.Štěpánov
6 4 0 2 14:11 12
5.Hranice “B“
7 4 0 3 13:12 12
6.Bělotín
6 3 1 2 10:7 10
7.Opatovice
6 3 0 3 15:12 9
8.Lipník
7 3 0 4 11:15 9
9.Dub nad Mor. 6 2 1 3 9:9 7
10.Haná Prostějov7 2 1 4 13:16 7
11.Beňov
6 2 0 4 15:21 6
12.Hlubočky
6 2 0 4 13:22 6
13.Náměšť na Hané 7 1 2 4 15:20 5

I.B sk. „A“ muži:

sport@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Určice nedaly penaltu a Šumperk i přes další šance neporazily I.A třída: Klenovice jdou do čela, Čechovice jsou třetí
1:1

TJ Sokol Určice
FK SAN-JV Šumperk

(0:0)

Branky: 64. Zbožínek – 49. Woitek. Rozhodčí: Dresler – Slavík,
Trigas. Žluté karty: Matoušek, Skopalík, Bokůvka – Kreizl, Bajger,
Novák, Reichl, Macek. Diváků: 279.

Sestava Určic:
Nejezchleb – Rus, Zbožínek, Skopalík, Ján – T. Zapletal, Matoušek,
Pekař (53. Bokůvka), Hochman – Los, Kopečný (41. Halouzka).
Trenér: Evžen Kučera.

nás získávat odražené míče, přesně to
nám chybělo v první půli,“ povšiml si
hlavního rozdílu Kučera s tím, že vše
bylo důsledkem pečlivé obrany, z níž
se dalo chodit do protiútoků.
Do utkání přitom nemohl nasadit
Svozila, Haluzu ani vykartovaného
Vaňka, ještě před poločasem navíc
musel pro zranění stáhnout Kopečného. „Mám šestnáct vyrovnaných
hráčů a každý z nich může dát něco
ve prospěch týmu. Třeba Bokůvka si
vedl velmi dobře, ale i mladý Pekař
odehrál velice slušné utkání,“ zmínil s
tím, že v závěru již do sestavy nechtěl
zasahovat, proto střídal pouze dvakrát, i když měl na lavičce ještě Javoříka, Přemu Mlčocha, Patrika Zapletala
a náhradního gólmana Dragona.
Nyní na Určice čeká venkovní duel
s nevyzpytatelným Valašským Meziříčím. To úvodních šest utkání
prohrálo a bylo bez bodu poslední,
teď ale dvakrát za sebou zabralo
naplno. „Bude to jeden z nejtěžších
zápasů, mají velice dobrý tým, jen
neměli brankáře. Nyní se jim ale
vrátil Kmecík, kterého velice dobře
známe,“ těší se Evžen Kučera na
souboj svých střelců s bývalou oporou Konice a mládežnickým reprezentantem Slovenska.

Určice, Prostějov/jim – Domácí
Určice
neporazitelnost si i po celkem osmi
odehraných zápasech udržují
fotbalisté Určic. Nováček divizní
skupiny „E“ sice nevyužil v první
půli výhodu pokutového kopu a
sám po pauze jako první inkasoval,
zásluhou Ivo Zbožínka ale dokázal
srovnat a v samotném závěru neměl daleko k zisku všech tří bodů.
„Výsledek je asi spravedlivý. Sice
jsme měli ke konci tři gólovky, ale
v první půli byl lepší soupeř a poté, co
dal na 1:0, měl další jednu a půl gólovky,“ bral i jeden bod určický trenér
Evžen Kučera.
Domácí se zpočátku hledali a jejich
výkon nebyl optimální, to hosté drželi

„Ve druhé půli to bylo brzy 0:1
a mohlo být i 0:2, ale Míra šanci chytl a začalo se to otáčet. Po vyrovnání
ještě Bokůvka hlavou z malého vápna netrefil, nastřelili jsme tyčku, Los
dvakrát nedal. Snažili jsme se hrát
dlouhé i krátké přihrávky, dařilo se

Dolany, Prostějov/jim – Kralicím začíná v posledních týdnech
docházet dech. Před týdnem sice
doma porazili hráči místního FC
soupeře ze Zlatých Hor a ve středu i v okresním poháru Mostkovice, ale Dolanům stejně jako předtím Holici dovolili vysoké vedení,
které už jejich protivník nepustil.
Času na nápravu ale má tým Petr
Gottwalda jen trochu, již ve středu hostí Litovel a v sobotu Velké
Losiny.

„Špatně se mi na to koukalo. Byl slně a jsme bez bodu,“ dělil se o
to náš nejhorší podzimní zápas, bo- trpké dojmy Gottwald.
jovnost, herní disciplína, vše bylo Domácí se tak již do konce poločasu
ujali tříbrankového vedení a hostům
se podařilo zkorigovat až v závěrečných pěti minutách. „Náš výkon
mizerný, asi je to v hlavách. Sice
Olomouckého KFS byl
jsme porazily Mostkovice, ale jen
díky tomu, že jsou o dvě soutěže níž,
špatně. Obrana ještě fungovala jinak to také bylo hrozné. Za druhý
jakž takž, ale dopouštěli jsme se poločas jsme ale i tak měli deset
ztrát a přechod nám nefungoval. vyložených gólovek, spalovali jsme
Přistoupili jsme k tomu lehkomy- nemožné a forma některých je na

míč a byli nebezpeční,
nebezpeční když dvakrát
přišli o vedení až na brankové čáře. Po
gólmanově faulu na Víta Kopečného
mohli jít do vedení Určice, ale Losovi penalta příliš nesedla a pouze trefil
strážce soupeřovy svatyně do nohou.

DIVIZE, sk. E

PRŮBĚŽNÁ tabulka PO osmi odehraných kolech

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mužstvo
MFK Havířov
FK Nový Jičín
FC MSA Dolní Benešov
Sokol Určice
Slezský FC Opava B
FK Mohelnice
FC TVD Slavičín
MFK OKD Karviná B
FK Real Lískovec
1.FC Viktorie Přerov
SK Hranice
FC Elseremo Brumov
Lokomotiva Petrovice
FK SAN-JV Šumperk
Valašské Meziříčí
FC Viktoria Otrokovice

Z
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
7

V
7
4
4
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
1
2
0

R
0
2
1
4
3
3
3
2
4
4
1
3
2
4
0
2

P
1
2
3
1
2
2
2
3
2
2
4
2
4
3
6
5

S
16:9
11:8
16:12
10:6
12:10
10:8
11:10
10:9
16:13
9:10
11:13
12:10
12:13
5:12
10:17
6:17

B
21
14
13
13
12
12
12
11
10
10
10
9
8
7
6
2

www.vecernikpv.cz

Výsledkový servis
DIVIZE, sk. “E”
7.kolo: Viktorie Přerov - Mohelnice
2:2(1:2), Nový Jičín - SFC Opava
B 1:0 (0:0), Hranice - Dolní
Benešov 3:0 (0:0), Val. Meziříčí
- V. Otrokovice 3:1 (0:0), Loko
Petrovice - Slavičín 1:2 (1:0),
Brumov - MFK Karviná B 3:1 (2:1),
Určice - FK Šumperk 1:1 (0:0),
Lískovec - MFK Havířov 0:1 (0:1)

kam PŘÍŠTĚ
na DIVIZI E?
8. kolo, sobota 28. září 2013,
16:00 hodin:
Val.Meziříčí - Určice (pátek
27.9., 17:00), Dolní Benešov
- Loko Petrovice, Mohelnice Brumov, Viktoria Otrokovice
- MFK Karviná B, Slavičín Nový Jičín (neděle 29.9., 10:15),
SFC Opava B - Lískovec (neděle
29.9., 10:15), MFK Havířov Viktorie Přerov (neděle 29.9.,
10:15), FK Šumperk - Hranice
(neděle 29.9., 16:00).

Prostějovsko/jim – Nesmírnou vyrovnaností oplývá letošní ročník „B“ skupiny I.A třídy. Po odehrání sedmého kola se sice díky
těsné výhře nad Hlubočkami posunuli na první místo fotbalisté
Klenovic, další čtveřice týmů včetně čechovického Sokola zaostává o jediný bod. I týmu Milana Nekudy se totiž podařilo o víkendu
bodovat naplno, byť proti Lipníku museli dotahovat jednobrankové
manko. Zvítězit se nepodařilo pouze Hané Prostějov, ta s poslední
Náměští na Hané uhrála doma pouze remízu 2:2. Nyní se v prostějovském derby utká Haná s Čechovicemi, Klenovicemi zajíždějí
v atraktivním souboji na půdu druhých Slatinic. Hned ve středu
navíc sehrají Čechovičtí dohrávku ve Štěpánově.

TJ Sokol Čechovice
FK Spartak Lipník nad Bečvou
3:1 (2:1)
Branky Čechovic: 34. Machýnek z penalty, 40. Vlach, 74. Kolečkář. Rozhodčí: Silný – Reich,
Lizna. Sestava Čechovic: Piták –
Vlach, Vinklárek, Peka, Klváček
– Machýnek, Zacpal (82. Drešr),
Kolečkář, Hatle, Chmelík (46.
Matula) – Jahl (72. Spálovský).
Trenér: Milan Nekuda.

takže jsme trochu zjednodušili
hru. Prohrávali jsme 0:1, ještě
do půle se nám ale po penaltě
a hlavičce ze standardky podařilo
otočit a Kolečkář třetí brankou
rozhodl. Závěr jsme si již pohlídali a zaslouženě jsme vyhráli. Měli
jsme daleko víc šancí, dali jsme
i tyčku a břevno. Podařilo se nám
navázat na předchozí výhru a teď
nás čeká Štěpánov a vlastně máme
tři zápasy za šest dní. Bude to velká
zkouška pro náš mladý kádr.“

TJ Sokol Klenovice na Hané
Hodnocení trenéra Čechovic
FK Hlubočky
Milana Nekudy:
2:1 (1:0)
„Výkon nebyl ideální, ale s výsledkem jsem spokojen. Po před- Branky Klenovic: 40. Pytela,
chozím zápase ‚béčka‘ byl terén 60. Všianský. Rozhodčí: Fojtek
hrbolatý a my potřebujeme dobrý, – Motal, Jelínek. Sestava Kle-

novic: Polák – Smékal, Lakomý,
T. Cetkovský, Sigmund – Prokop
(68. Vogl), Rozehnal, Šlézar, Pytela (76. Šubrt) – Všianský, Klimeš. Trenér: Petr Navrátil.

Hodnocení trenéra Klenovic
Petra Navrátila:
„V první půli jsme měli více ze
hry a stálý tlak, oni hráli jen na
brejky. Sice jsme 1:0 vedli, ale
další tři tutovky jsme nedali. Ve
druhé půli jsme naopak přestali
hrát a natrápili jsme se. Hosté sice
nebyli moc nebezpeční, my jsme
ale byli zbrklí a nic nám nevycházelo. Chtěli jsme co nejdříve
vstřelit druhou branku, když se
nám to ale podařilo, tak brzy hosté
snížili z penalty. Obranná činnost
mužstva je ale dobrá, kluci bojují,
snaží se přerušovat, nejsou až tak
pod tlakem. Sestavu ale pořád
látám, teď jsem měl jen dva hráče
na střídání. Přikryl se už ale zapojí do tréninku, Borovský bude
mimo hru tak měsíc.“

TJ Haná Prostějov
SK Náměšť na Hané
2:2 (1:0)
Podrobněji na jiném
místě dvoustrany

Prostějov/ol, pk - V sedmém
kole I.A třídy skupiny „B“ Olomouckého KFS přivítala Haná
na umělé trávě v areálu SCM
Za Místním nádražím soupeře
z nižších pater tabulky, tým SK
Náměšť na Hané. Obě mužstva
potřebovala do tabulky body
jako sůl, aby opustila dosavadní nelichotivá umístění. Hostům
z Náměště trvalo hodnou chvíli,
než přivykli „umělce“, a proto
vstup do zápasu zvládli lépe domácí „Hanáci“. Ani dvoubrankové vedení však Kolářovým
hochům nestačilo na vítězství,
Náměšť ve druhé půli slepenými góly skóre vyrovnala.
První šance patřily domácím
hráčům. V 7. minutě přihrál Zatloukal do běhu Strouhalovi a ten
dost nečistě tísněný obráncem
minul hostující branku. Za dalších
sedm minut bylo již u prostějovských Hanáků veselo. Kapitán
a oslavenec Honza Mašík poslal
do souboje s obráncem hostí Světlíka a ten uniknuvší bekovi se řítil
na gólmana Doležala, zachoval
klidnou hlavu a otevřel skóre zápasu - 1:0. Hosté odpověděli až
po půlhodině hry šancí Kvapila,
který proti gólmanovi ležérně napálil míč do tyče a ten se poslušně odrazil k Pastyříkovi. Stejně
úspěšný byl domácí gólman i proti střele Šenka v 34. minutě. Také
v závěru poločasu střelu domácího Zatloukala vyrazil brankář
Doležal na roh. Spokojenější tudíž
byli po první půli domácí.
Ve 49. minutě zvýšili Hanáci po
chybě hostí na 2:0. Hostující stoper zahrával míč svému brankáři,
avšak domácí Mašík byl rychlejší
a Doležala prostřelil. V 59. minutě mohlo být o zápase rozhod-

2:2

TJ Haná Prostějov
SK Náměšť na Hané

(1:0)

Branky: 14. Světlík, 49. Mašík - 63. Šenk, 68. Konečný. Rozhodčí: Reich - Sedláček, Kološ. Žluté karty: Varga, Čermák, Pastyřík
- Šoupal, Kvapil, Konečný. Diváků: 50.

Sestava TJ Haná Prostějov:
Pastyřík - Krč, Procházka, Čermák, Trnavský - Strouhal, M. Kolář, Mašík, Varga - Zatloukal (74. J. Zbožínek), Světlík. Trenér: Daniel Kolář

nuto, když po rozehraném rohovém kopu poslal domácí Světlík
hlavou míč na branku, bohužel
v cestě mu stál spoluhráč Strouhal. Po hodině hry se začali hosté stále více osmělovat (asi si už
zvykli na „umělku“) a vytvářeli si
gólové příležitosti. V 63. minutě
vypálil hostující Kvapil na brankáře Pastyříka, kterému se míč
odrazil od prsou a nabíhající Šenk
poslal míč do sítě 2:1. O pět minut
později bylo vyrovnáno! Neúnavný Kvapil odcentroval dlouhý
centr do vápna Hané a hlavič-

ka Konečného skončila za zády
Pastyříka - 2:2. Ještě v 70. minutě
střílel hostující Šenk na brankáře
hostí, ale těsně minul. Nejinak dopadla i šance domácího Světlíka
deset minut před hvizdem hlavního arbitra, když poslal míč přímo
do Doležalovy náruče. Poslední
desetiminutovku útočila obě mužstva ve snaze strhnout vítězství na
svou stranu, ale i přes velkou snahu se jim to nepovedlo.
V příštím kole sehraje Haná opět
doma v sobotu 28. září derby
s Čechovicemi.

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„Dnes to z naší strany nebyl vůbec dobrý výkon. Navzájem jsme si
se soupeřem darovali po jedné brance. Bohužel po snížení na 2:1 byl
soupeř až do konce utkání lepší než my a zaslouženě vyrovnal. Úrovni
utkání také nepomohl nepřesný hlavní rozhodčí zápasu

Tomáš JELÍNEK - SK Náměšť na Hané:
„První poločas z naší strany byla hrůza, nemohli jsme si zvyknout na povrch... Domácí nás přehrávali a vyrobili jsme obrovskou chybu. Nevyšel
nám začátek druhého poločasu, kdy jsme zaplatili za druhou chybu. Až
jsme zredukovali sestavu na tři beky a tři útočníky, tak se obraz hry změnil, zvýšili jsme tlak a vyrovnali zápas.“

Kraličtí po nejhorším výkonu ztrátu nedotáhli I.B třída: Pivínská pouť se o dva týdny zpozdila, derby zvládly i Vrchoslavice
Přebor

nule,“ poukázal kralický trenér na
velkou bídu v koncovce.
Minimálně pro středeční duel navíc nemůže počítat s gólmanskou jedničkou
Davidem Krejčím, jenž v poháru zranil
a o víkendu chytal s ortézou, do brány
tak půjde zkušený Radim Miler. „Srazil se s protihráčem a pohmoždil si rameno, zřejmě si obnovil jarní zranění,
ještě ale půjde na vyšetření. Zatejpované to vydrželo, ale je to bolestivé,“ informoval Gottwald o dalším rozšíření
marodky.

3:2

FC Dolany
FC Kralice na Hané

(3:0)

Branky Kralic na Hané: 88. Pořízka, 90. Dostál. Rozhodčí: Krobot - Hampl, Straka

Sestava Kralic:
Krejčí - Valtr (76. Šín), Martinka, O. Petržela, Vitásek – Dostál, Nečas, Pořízka, Cibulka - Z. Petržela, Lehký.
Trenér: Petr Gottwald.

Konice slaví překvapivou výhru, „vyloupila“ Holici
1.HFK Olomouc „B“
Sokol Konice

0:2
(0:1)

Branky: 23. Kořenovský, 76. Schön.
7.kolo: Býškovice - Hor. Moštěnice 3:1
Rozhodčí: Knoll – Jelínek, Kašpar
(0:1), branky: Mikulík,Vašina,Dostál - Zývala.
Sestava Konice:
Tovačov - Kojetín-Koválovice „B“ 0:1 (0:0),
branky: Krčmář J.. Kostelec - Všechovice 1:1
Mühlhauser – Václavek, Rus, R. Řehák, Drešr – Bednář, Kořenovský,
(0:0), branky: Vařeka - Kuchař. Vrchoslavice
Sedláček, Schön – T. Řehák, Antl. Trenér: Roman Jedlička.
- Nezamyslice 6:0 (2:0), branky: Lacina
4x,Holub,Horák ml.. Plumlov - Radslavice
3:1 (1:1), branky: Kiška,Ullmann,Hladký Samohýl. Pivín - Lipová 2:0 (1:0), branky:
Martinec,Šišma. Brodek u Př. - Mostkovice
0:0.
1.Býškovice
7 5 0 2 12:13 15
neminul právě ani Svozila. Kromě
2.Všechovice
7 4 2 1 18:11 14
pokuty dva tisíce korun, dostal zákaz
3.Lipová
7 4 1 2 16:9 13
vykonávat všechny funkce a pobývat
4.Kojetín „B“
7 4 1 2 7:3 13
Vrahovický dorost zachránilo od let- nejbližší tři měsíce na lavičce, trest mu
5.Vrchoslavice 7 4 0 3 27:13 12
ního nepřihlášení se do soutěže to, že vyprší až 8. prosince letošního roku.
6.Mostkovice
7 3 3 1 16:9 12
se spojilo několik hráčů z Vrahovic „Je to moje pochybení, vím, že bych
7.Pivín
7 4 0 3 10:11 12
s kralickými mladíky. Družstva se měl jít příkladem a lituju toho. Měli
8.Plumlov
7 3 1 3 13:19 10
ujal dlouholetý kralický jednatel Jiří jsme ale málo dorostenců a vždy nás
9.Tovačov
7 2 3 2 11:12 9
Svozil a společně v prvních třech ko- hrálo jen deset. Před zápasem s Dr10.Kostelec n. H. 7 2 2 3 11:8 8
lech získali dvě výhry a jednu remízu. žovicemi za mnou přišel chlapec, tak
11.Radslavice
7 2 1 4 7:14 7
Jenže po duelu s Držovicemi, který jsem ho tam dal, aby nás bylo jede12.Nezamyslice 7 2 0 5 10:19 6
skončil jasnou výhrou domácích 10:1, náct, na výkonu týmu to nic nezmě13.Hor. Moštěnice 7 1 1 5 4:11 4
nastal problém...
nilo,“ uznal pochybení a částečně tak
14.Brodek u Př. 7 1 1 5 8:18 4
Hosté odhalili v dresu soupeře neo- zdůvodnil svůj postup Svozil.
právněně hrajícího hráče, výsledek Všechno ale začalo již v létě, když
se kontumačně změnil na 0:3 a postih při vytvoření nového družstva počítal
I.B sk. „B“ muži:
7. kolo: Velký Týnec - Dubicko 3:4
- KMK Zubr Přerov 2:1 (1:1), branky:
6 2 2 2 15:16 8
(1:1), branky: Zdráhal 2x,Kolařík 8.Babice
Hrudník,Charvot - Michálek. Určice - Velké
7 2 2 3 15:24 8
Hajtmar,Plhák,Šťastný,Grohar. 9.Hvozd
Losiny 5:1 (1:1), branky: Koudelka
6 2 1 3 10:14 7
Červenka - Lutín 0:0. Slavonín 10.Dubicko
2x,Hejduk,Pařenica,Pokorný - Klaban.
7 2 0 5 10:16 6
- Doloplazy 3:2 (2:0), branky: 11.Zvole
Opatovice - Hlubočky 3:2 (2:1), branky:
7 1 2 4 11:14 5
Alka,vlastní 2x - Jurčík,Drábek. Babi- 12.Lutín
7 1 0 6 7:17 3
Šindelek 2x,Rolinc - Sivanič,Malásek.
ce - Lesnice 3:2 (3:2), branky: Niesner 13.Lesnice
7 0 1 6 8:31 1
1.Čechovice
7 6 0 1 33:11 18
M.,Švarc,Coufal - Knobloch,Dvořák. 14.Červenka
2.Šternberk
7 5 1 1 31:11 16
Hvozd - Haňovice 2:2 (0:1), branky:
Krajský přebor starší dorost
3.Černovír
7 4 1 2 21:9 13
Vánský,Bílý V. - Sobota,Zavadil.
6 4 0 2 24:15 12
Maletín - Velká Bystřice 3:1 (1:1), Dohrávka 6. kola: Nové Sady - Litovel 4.Hlubočky
7 4 0 3 23:18 12
branky: Masopust,Nebrlý,Obšil - 6:1 (3:0), branky: Novotný 2x,Vogl 5.Nemilany
6.Opatovice
7 3 2 2 21:25 11
Kaczmarczyk. Zvole - Kožušany 2:0 2x,Rozsíval,Takáč - Pluháček.
(1:0), branky: Ospálek J.,Nejedlý O.. 7.kolo: Černovír „A“ - Čechovice „A“ 1:2 7.KMK Zubr Přerov 7 3 1 3 18:13 10
1.Maletín
7 6 1 0 31:10 19 (0:2), branky: Vyroubal - Merdita,Drmola. 8.Kostelec n. H. 6 3 0 3 21:17 9
7 3 0 4 20:16 9
2.Doloplazy
7 5 1 1 29:15 16 Šternberk „A“ - Nové Sady 9:0 (5:0), 9.Určice
3.Velká Bystřice 7 5 1 1 16:8 16 branky: Sláma 3x,Vaněk 2x,Knob 10.Velký Týnec 7 2 1 4 17:23 7
6 2 0 4 15:26 6
4.Slavonín
7 5 0 2 22:13 15 2x,Tvarbožek,Tomášek. Konice - Nemi- 11.Konice
5.Haňovice
7 4 1 2 16:14 13 lany 7:4 (2:2), branky: Kováč 3x,Gottwald 12.Velké Losiny 7 2 0 5 6:28 6
7 1 1 5 13:29 4
6.Kožušany
7 3 1 3 20:16 10 ,Franc,Procházka,Motl - Zdařil 3x,Janeček. 13.Nové Sady
6 1 1 4 9:31 4
7.Velký Týnec
7 3 1 3 17:19 10 Litovel - Kostelec odloženo. Velký Týnec 14.Litovel

Hodolany, Prostějov/jim – Trvalo to více než měsíc, ale čekání
konických fotbalistů na druhou
výhru v krajském přeboru je
u konce. Po prohrách s Troubkami,
Ústím, Novými Sady, Kozlovicemi
a předchozí remíze s Hněvotínem
se dosud předposlední tým tabulky dočkal v Hodolanech, kde
hraje své domácí duely „béčko“
1.HFK Olomouc.

„Všichni jsme podali lepší výkon
a sedlo nám to. Dali jsme rychlý
gól, byli jsme lepší než domácí.
Šancí bylo dost, byl to náš nejlepší
podzimní výkon,“ potěšilo nedělní
počínání zkušeného konického obránce Radka Řeháka.
Do vedení se hosté dostali zásluhou Kořenovského, jenž využil
domácí ztráty před vlastním pokutovým územím, ve druhé půli pak

tvrdou ranou přidal pojistku Martin Schön. Technický i rychlostně
vybavený hráč tak napravil své
zaváhání krátce před pauzou, kdy
ve vyložené šanci selhal.
„Domácí se dostali snad do jediné
šance, protože jsme nedělali hrubé
chyby jako dřív. V šestnáctce jsme
je do ničeho nepustili,“ vypíchl
hlavní rozdíl od předešlých
střetnutí.

Konice se potřebovala odrazit ode
dna směrem ke středu tabulky a po
zlepšení proti Hněvotínu věří, že se
jí to podařilo. „Hrálo se na kvalitním
a širokém hřišti, což nám vyhovovalo.
Měli jsme dobrý přechod a dostali
jsme se tak do šesti gólovek. I podle
domácích jsme vyhráli zaslouženě,“
potěšily Řeháka plusové body, které
by teď chtěl potvrdit domácími výhrami nad Kojetínem i Zlatými Horami.

Funkcionářští matadoři zaplatí pokuty, Vrahovice kvůli nedostatku hráčů odhlásily dorost
Tak se nakonec i stalo. „Je to tak, již
dneska jsme nehráli. Lákadel pro děti
je spousta, někteří navíc onemocněli.
S mládeží je to bohužel stále stejné
a bude ještě hůř. Brzy nebude na okrese žádný dorost! Chtěli jsme zachránit
dva týmy jejich spojením, ale dopadlo
to takto,“ smutnil v neděli předseda
Sokola Vrahovice Petr Mudrý s tím,
že kdo z mladíků bude chtít, může
jít hostovat jinam nebo nastupovat
v dresu vrahovického „béčka“.
Potíže se nevyhnuly ani Dobromilicím. Oddílu se na poště ztratily
registračky, a jak později vyšlo
najevo, starší žákyně Kateřina

Neherová nebyla v době duelu
s Kostelcem na Hané ještě členkou
FAČR. Předseda FC Dobromilice
Jaroslav Jordán tak musí zaplatit
pět set korun a jeho čtvrtletní zákaz
vykonávání všech funkcí a pobytu
na lavičce vyprší 19. prosince.
„Chybělo nám deset registraček, tak
jsme po svolení hráli utkání bez nich.
Nevěděli jsme, že ještě někdo není ve
FAČRu,“ okomentoval problém Jordán, shodou okolností člen Komise
mládeže Okresního fotbalového svazu Prostějov.
Tento případ navíc opět poukázal na
problematickou a časově náročnou re-

1.Němčice nad H. 7 7 0 0 27:7 21
2.Želatovice
7 5 1 1 39:12 16
7. kolo: Protivanov - Brodek u 3.Chomoutov
7 5 0 2 26:7 15
Př. 8:2 (3:0), branky: Růžička A. 4.Lipník
7 5 0 2 22:14 15
2x,Nejedlý V.2x,Mudroch 2x,Nejedlý 5.Čechovice “B“ 7 4 1 2 28:16 13
K.,Milar - Chytil,Baďura. Černovír 6.Protivanov
7 4 0 3 27:20 12
„B“ - Čechovice „B“ 2:5 (1:1), 7.Doloplazy
7 4 0 3 21:17 12
branky: Vysoudil,Guskovič - Pospíšil 8.Černovír “B“
7 3 1 3 26:20 10
2x,Grepl,Wolker,Němeček. Šternberk 9.Brodek u Př.
7 3 1 3 26:23 10
„B“ - Náměšť na Hané 2:5. nehlášeno. 10.Náměšť na
7 3 0 4 13:16 9
7 1 2 4 20:24 5
Chomoutov - Hor. Moštěnice 5:0 11.Hustopeče
(1:0), branky: Švach 2x,Ondrejka 12.Hor. Moštěnice 7 1 1 5 4:27 4
2x,Hrabálek. Tovačov - Němčice nad H. 13.Šternberk “B“ 7 0 1 6 12:40 1
7 0 0 7 5:53 0
2:7 (2:2), branky: Bočan N. 2x - Charvát 14.Tovačov
2x,Tomek,Mrkva,Župka,Kopřiva. Lipník
Moravskoslezská liga dorostu U-19
- Hustopeče 6:2 (5:1), branky: Bureš
2x,Caletka,Miko,Král,Vasiljev - Kolář 7.kolo: Kroměříž - MFK Vítkovice 2:3 (1:1),
Fotbal Třinec - HFK Olomouc 0:2 (0:1),
2x. Doloplazy - Želatovice 3:8 (0:6), 1.SC Znojmo FK - Hlučín 4:1 (2:1), Hranice
branky: Chmiel,Götzel,Dočkal - Klvaňa - Hodonín 3:0 (2:0), 1.SK Prostějov - MSK
2x,Bartok 2x,Matlocha 2x,Straka,Kaleja.
Břeclav 5:0 (2:0), Sparta Brno - Vyškov 1:4

(0:1), Havl. Brod - Líšeň 0:0 (0:0).
1. FC Hlučín
7 6 0 1 25:7 18
2. SK Hranice
7 5 0 2 17:10 15
3. MFK Vítkovice
7 5 0 2 16:10 15
4. MFK Vyškov
7 4 1 2 16:11 13
5. 1.HFK Olomouc 6 4 0 2 14:8 12
6. 1.SC Znojmo FK 7 4 0 3 17:12 12
7. MSK Břeclav
7 3 2 2 9:16 11
8. 1.SK Prostějov 6 3 0 3 19:13 9
9. SKH Slavia Kroměříž 7 3 0 4 15:16 9
10. RSM Hodonín
7 3 0 4 9:13 9
11. FC Havlíčkův Brod 7 2 1 4 5:14 7
12. SK Líšeň
7 1 3 3 6:9 6
13. FK Fotbal Třinec 7 0 2 5 7:17 2
14. FC Sparta Brno
7 0 1 6 8:27 1

s tím, že ho z Kralic na Hané bude
následovat hned osm dorostenců. Šli
však pouze tři, jeden dal přednost hokeji v Prostějově, jeden hraje v Bedihošti a zbylá trojice s fotbalem přestala.
„Nepředpokládal jsem, že do Vrahovic
nepůjdou. Byla výborná parta a chtěl
jsem ji udržet, nebyla jiná možnost než
sloučením Kralic a Vrahovic vytvořit
jedno družstvo,“ mrzí ho, že se nedaří
mladíky držet u fotbalu.
A jelikož čítá vrahovický tým
pouze dvanáct hráčů a Svozil je
nemůže oficiálně trénovat, řešilo
vrahovické vedení intenzivně možnost odhlášení družstva ze soutěže.
Krajská soutěž skupina “B”- dorost

Moravskoslezská liga dorostu U17
7.kolo: 1.SK Prostějov - MSK Břeclav 9:0
(4:0), Hodonín - Frýdek-Místek 1:2 (1:1),
Fastav Zlín - MFK Karviná 5:4 (3:0), Baník
Ostrava - Sigma Olomouc 2:3 (1:1), SFC

gistraci do Fotbalové asociace. „Systém je zvrácený, na to upozorňujeme
již déle. Těžko lovíme děti, lanaříme
je a chceme, aby hned hráli, ale trvá
to téměř měsíc. Jen ztracené průkazky
mě stály pětadvacet hodin času a tři
tisíce korun,“ vyčíslil Jordán a doplnil,
že se svými kolegy hledá řešení, jak
vše zjednodušit. „Souhlasím s panem
Peřinou, že v tom musí být systém.
Registrace ale není hotová hned a trvá
to dlouho, chceme tedy navrhnout
výjimku pro děti do patnácti let, že by
nemusely být ihned členy FAČR...,“
prozradil Jaroslav Jordán alternativu
k současným řádům.

Prostějovsko/jim – Uběhl týden a opět se mění čelo
I.B třídy. Vedoucí Lipová totiž prohrála v derby na půdě
Pivína 0:2 a přepustila vedení opět Býškovicím, které
před tím doma vysoko porazila. O nejvyšší skóre celého kola se postarali hráči Vrchoslavic, když zdolali v
dalším derby Nezamyslice 6:0, ze tří bodů se radovali i
v Plumlově, jenž tak udržel stoprocentní bilanci doma.
Již na čtyři zápasy prodloužili neporazitelnost fotbalisté Mostkovic i Hvozdu, bod za remízu získal rovněž
Kostelec na Hané. O víkendu přijde na řadu další okresní
derby, nyní Mostkovice přivítají nejlépe střílející tým celé
soutěže – TJ Sokol Vrchoslavice.

TJ Sokol Pivín
SK Lipová
2:0 (1:0)
Branky: Šišma z penalty, Martinec. Rozhodčí: Samek – Malaník, Petrů. Sestava Pivína:
Novák – Zbožínek, Frýbort, Filka
– R. Švéda, Vrba (78. Bartoník),
Martinec, Šišma – Fialka – Labounek (85. V. Švéda), Vláčilík
(70. Svozil). Trenér: Jaroslav
Svozil. Sestava Lipové: Števula
– Barák (70. P. Koudelka), Ohlídal, Spáčil, Žilka – R. Burget (60.
Macourek), Z. Koudelka, Růžička, Takáč – Bross, Dostál (65.
Vlček). Trenér: Pavel Růžička.
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„V Pivíně je nyní trocha euforie,
mladší žáci, starší žáci i dorost
vede svou tabulku, ‚béčko‘ remizovalo se Skalkou a na vše
navázalo ‚áčko‘. Ohromný dík
si zaslouží všichni trenéři i celá
obec, vždy se na mládež najdou
peníze. Je smutné, že třeba v Konici to končí. Hráli jsme defenzivněji se dvěma rychlými hroty, na
Lipovou vždy vytáhnu do obrany
Filku a opět se podařilo. Nechali
jsme Lipovou kombinovat, ale
pokryli jsme si její útočníky a do
šancí se nedostávali. Dali jsme gól

Opava - Kroměříž 5:1 (1:0), Vyškov - Vysočina Krajský přebor - starší žáci:
Jihlava 0:2 (0:2), Hlučín - Fotbal Třinec 4:1
(1:1), 1.SC Znojmo FK - Zbrojovka Brno 1:1, 6.kolo: Náměšť na Hané - Černovír 2:0
(1:0), branky: Elsner M. - Skládal. Zábřeh
FC Slovácko - HFK Olomouc 3:3.
1.FC Vysočina Jihlava 9
2.FC Baník Ostrava 9
3.SK Sigma Olomouc 9
4.FC Fastav Zlín
9
5.1.SK Prostějov 8
6.FC Zbrojovka Brno 9
7.Slezský FC Opava 9
8.FC Hlučín
9
9.MFK Frýdek-Místek 9
10.MFK OKD Karviná 9
11.1.FC Slovácko 9
12.FK Fotbal Třinec 9
13.1.HFK Olomouc 8
14.1.SC Znojmo FK 9
15.MFK Vyškov
9
16.RSM Hodonín 9
17.Slavia Kroměříž 9
18.MSK Břeclav
9

8
8
6
6
6
5
5
5
5
4
3
2
2
1
2
1
1
1

1
0
1
0
0
2
1
0
0
2
1
2
2
3
0
2
1
0

0
1
2
3
2
2
3
4
4
3
5
5
4
5
7
6
7
8

24:8
50:14
32:14
40:16
31:14
30:9
27:15
25:20
13:24
24:20
25:19
8:16
11:21
11:22
5:30
9:26
11:44
9:53

25
24
19
18
18
17
16
15
15
14
10
8
8
6
6
5
4
3

- Lipník 11:1 (4:1), branky: Žák 6x,Janák
2x,Appl,Jarmar,Dohnálek - Harenčák. Mohelnice
- Brodek u Př. 7:0 (2:0), branky: Schön 2x,Karas
2x,Svoboda,Pobucký,Dostál. Konice - Slatinice
3:1 (3:0), branky: Spurný,Muzikant,Grepl Křeček. Velké Losiny - Čechovice 1:8 (1:3),
branky: Bartoník - Kravák 2x,Výmola 2x,Grulich,
Halouzka,Hruban,Sklenář. Nové Sady - Nemilany
4:8 (1:3), branky: Pošusta 2x,Smékal,Zebiš Thun 3x,Janoš 2x,Měšťánek 2x,Čech. Jeseník
- Želatovice 8:0 (2:0), branky: Fojtík 2x,Prachař
2x,Janíček,Bráblík,Nečesal,Olšák.
1. Zábřeh
6 6 0 0 33:1 18
2. Jeseník
6 5 0 1 33:3 15
3. Mohelnice
6 4 0 2 31:10 12
4. Náměšť na
6 4 0 2 23:7 12
5. Čechovice
6 4 0 2 19:11 12

z penalty, pak Labounek trefil tyčku a rozhodčí nepískl jasnou penaltu, ale jinak to řídil dobře. Hosté sice pak měli tlak, ale my jsme
dobře bránili. Svozil je nemocný
a šel až na poslední minuty, i tak
se nám podařilo porazit mančaft
z prvního místa a jsme hodně spokojeni.“
Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:
„Výsledek mě překvapil, nezasloužil jsme si ale bodovat a prohráli jsme spravedlivě. V porovnání s předchozími zápasy nám
chybělo vše. Bylo to opravdu velice špatné, zápas jsme nezvládli.
Nedovedu si vysvětlit, že jednou
hrajeme tak dobře a podruhé tak
špatně. Inkasovali jsme po dvou
standardkách, nejprve z penalty,
pak po rohu. Tentokrát jsme si vytvořili dvě šance až v samotném
závěru. Do penalty to bylo dobré,
pak už ne.“

TJ Sokol Vrchoslavice
TJ Haná Nezamyslice
6:0 (2:0)
Branky: Lacina 3, Holub, P.
Horák ml., vlastní. Rozhodčí: Dömisch – Slota, Navrátil.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík
– Olšanský, Gajdošík, Novák,
6. Černovír
7. Velké Losiny
8. Brodek u Př.
9. Želatovice
10. Konice
11. Nové Sady
12. Slatinice
13. Nemilany
14. Lipník

5
6
5
6
6
5
6
5
6

3
3
2
2
2
1
1
1
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1
0
1
0
0
1
1
0
0

1
3
2
4
4
3
4
4
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20:8
10:16
16:17
10:27
5:26
7:23
7:26
15:23
5:36

10
9
7
6
6
4
4
3
0

Krajský přebor - mladší žáci:
Dohrávka 1.kola: Mohelnice - Zábřeh 1:1 (1:1), brulík
- Jílek.
6.kolo: Náměšť na Hané - Černovír 2:5 (1:1), branky:
Elsner J.,Nguyen - Streit 2x,Malíšek,Boyko,Lezna.
Konice - Slatinice 5:2 (2:0), branky: Paš 4x,Škrabal Svozil,Weidingerová. Zábřeh - Lipník 8:1 (1:0), branky:
Nádeníček 3x,Jílek 2x,Hampl,Žanda,Morávek - Vrána.
Mohelnice - Brodek u Př. 5:0 (2:0), branky: Pospíšil
2x,Heidenreich 2x, Brulík. Velké Losiny - Čechovice

Spiller – Šmíd, Zatloukal, Polášek, P. Horák ml. (55. M.
Fousek) – Lacina, Holub. Trenér: Roman Šmíd. Sestava
Nezamyslic: Matoušek – Hájek, Král, Mariánek, T. Přidal
– Musil (72. R. Fialka), Návrat,
J. Přidal, V. Fialka – Moravec,
M. Přikryl (75. Frgál). Trenér:
Drahomír Crhan.

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Pro Nezamyslice je to kruté,
v první půli hrály dobře, držely
míč, ale my jsme jim dali lekci z produktivity. Domácí nás
sice přehrávali, ale hráli jen po
vápno a do vyložených šancí se
nedostávali. Od nás to sice bylo
mdlé, dali jsme ale druhou branku do šatny a třetí v šestačtyřicáté minutě. Nakonec se tak
naše kvalita projevila a výsledek
mohl být ještě větší, Lacina šel
sám, Holub nedal vyložené šance, trefili jsme břevno.“
Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
„Nevyvíjelo se to nijak jednoznačně. Ve třetí minutě jsme po
zbytečné standardce inkasovali
poprvé, celý poločas jsme je ale
tlačili a k ničemu se nedostali.
Jenže jsme hráli pěkně pouze po
vápno a oni mají zkušený mančaft, který sice bránil v devíti,
ale třemi čtyřmi nahrávkami
se dostali až k našemu vápnu
a brankou do šatny dali na 2:0.
Hned v první minutě druhé půle
přidali třetí branku a zlomilo se
to. Chybí nám důraz, třeba Martin Přikryl se dostal do čtyř tutovek, ale ani jednu nedal. Na posledních dvacet minut nastoupil
Radek Fialka, přestože nedávno
utrpěl tříštivou zlomeninu pod
kolenem. Je na sebe strašně tvrdý a už opět trénuje i na ragby.“
2:7 (1:2), branky: Bednář,Kašpar - Hájek 2x,Grulich
2x,Baroš F.,Vybíral 2x. Nové Sady - Nemilany 7:1 (3:
1), branky: Melzer 3x,Opletal 2x,Janků,Keleti - Lehar.
Jeseník - Želatovice 12:0 (5:0), branky: Cundrla
4x,Latzel 3x,Zrník 2x,Zelinka,Valíček,Cekuras.

1. Jeseník
2. Čechovice
3. Zábřeh
4. Mohelnice
5. Slatinice
6. Lipník
7. Konice
8. Černovír
9. Náměšť na Hané
10. Želatovice
11. Nové Sady
12. Brodek u Př.
13. Nemilany
14. Velké Losiny

6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
5
5
5
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53:2
33:8
30:9
27:12
23:23
25:36
18:29
18:10
20:25
6:25
10:9
6:18
8:32
10:49

18
15
13
13
9
9
9
8
7
5
4
3
3
0

Tatran Všechovice
TJ FC Kostelec na Hané
1:1 (1:0)
Branka Kostelce na Hané:
Vařeka. Rozhodčí: Lasovský
– Dokoupil, Vachutka. Sestava
Kostelce na Hané: L. Menšík –
Synek, Začal, J. Walter, Baláš (65.
Doležel) – Chytil, Grepl, Móri,
Vyhlídal – Vařeka, Hon (55. Závodský). Trenér: Petr Walter.

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Petra Waltera:
„Výsledek mi udělal radost, měli
jsme totiž problémy se sestavou. Kromě zraněného Tomáše
Menšíka mi pro horečky chyběl
i Merta, takže jsem spokojen,
protože jsme bodovali u druhých
Všechovic. Kluci zabojovali, hráli
poctivě, dodržovali pokyny a bod
je pro ně odměnou. Opět jsme
domácím naivní chybou na vlastní polovině nabídli vedení, když
se po našem faulu krásně trefili
z trestňáku do šibenice. Ve druhé
půli jsme byli pod velkým tlakem,
ale podržel nás brankář a pro domácí přišel trest sedm minut před
koncem. Po centru Vyhlídala se
krásně z voleje trefil Vařeka. Přišli
jsme ale o dalšího hráče, když dvě
minuty před koncem neudržel
nervy Chytil a po ostřejší kritice
nepřesného pomezního byl vyloučen. Teď je potřeba, abychom
body potvrdili doma.“

TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol Radslavice
3:1 (1:1)
Branky Plumlova: Kiška, Ullmann z penalty, Hladký. Rozhodčí: Zaoral – M. Pospíšil,
Kulička. Sestava Plumlova: Simandl – Bureš, Ullmann, Kutný,
J. Kiška – Kvapil, Švecůj, Plajner
(85. Krychtálek), Křupka (60.

Daněček) – Ježek (55. Gryglák), minut bylo dobrých, ale chyběla
Hladký. Trenéři: Pavel Voráč nám lehkost, nápaditost a třikrát
a Petr Kiška.
jsme zaváhali na malém vápně
sami před brankářem. Stále si dáHodnocení sekretáře Plumlova váme přednost, ve vápně už musí
Františka Kocourka:
být trochu sobeckost. Nejlepším
„V prvním poločasu jsme byli na hřišti tak byl hlavní rozhodhorší a po krásně kopnutém trest- čí. Bod beru, měly ale být tři, s
ňáku jsme prohrávali 0:1. Pak těžším soupeřem by ale nebyl ani
jsme se začali zvedat a po nacvi- jeden.“
čeném rohu jsme srovnali, vzápětí
jsme ještě trefili tyčku. V kabině
FC Hvozd
byla trochu bouře a hosté se již do
Haňovice
ničeho nedostali. Hráli jsme jen
2:2 (0:1)
my, po penaltě jsme otočili a pak
ještě utekl Adam Hladký. Měli Branky Hvozdu: Vánský z pejsme i další šance a jsem rád za nalty, V. Bílý. Rozhodčí: Pitner –
tři body. Teď jedeme do Kojetína Knoll ml., Lizna. Sestava Hvoza potřebovali bychom konečně du: Koutný – J. Bílý, Vánský, Z.
přivézt nějaké body, protože v Poles, Vyroubal – P. Muzikant
dalších domácích duelech máme (80. L. Poles), F. Coufal (78.
derby s Lipovou, Kostelcem Béňa), P. Coufal, V. Bílý – Grua Pivínem. Zejména s Lipovou to lich (63. M. Muzikant), Vydržel.
bude vyhecované, hraje tam totiž Trenér: Karel Procházka.
několik kamarádů z Relaxu.“
Hodnocení trenéra Hvozdu
Karla Procházky:
FK Brodek u Přerova
„Přijel k nám technický a velice
TJ Sokol Mostkovice
kvalitní tým, my jsme to nahra0:0
zovali bojovností. Zpočátku byli
Rozhodčí: Odstrčil – Vrána, Na- lepší oni a vedli 1:0, pak jsme
vrátil. Rozhodčí: Odstrčil - Vrá- byli lepší my. Bylo to ale celkem
na, Navrátil. Sestava Mostkovic: vyrovnané, na karty, na šance i
Lukáš – Všetička (46. Lexa), Kara- na góly, takže výsledek odpofiát, Milar, V. Vojtíšek – Hanák, O. vídá. Oba týmy kopaly jednu
Zapletal, Kapounek – Musil, M. penaltu, nám se pak podařilo vyVojtíšek – Dadák (60. Bureš, 75. rovnat hlavičkou v druhé minutě
Škobrtal). Trenér: Jiří Kamenov. pětiminutového nastavení. V sestavě jsem udělal jedinou změnu
Hodnocení trenéra Mostkovic a střídající Luboš Poles splnil, co
Jiřího Kamenova:
jsem od něj očekával. Rozhýbal
„Vychytaná nula zní hezky, ale ofenzivu a před centrem na 2:2
náš výkon byl strašný. V první vybojoval míč, Vojta se pak trefil
půli přímo hrozný, nešlo nám nádherně o tyč. Poctivě trénuje a
vůbec nic, dopouštěli jsme se je to pro něj odměna. Těší mě, že
spousty nepřesností, nešel nám marodi se postupně zapojují. Měl
rychlý přechod, finálka ani za- jsem celkem sedmnáct hráčů,
končení. Domácí byli docela všichni jsou dostatečně kvalitní,
dobří, běhaví, ale také velmi ne- při střídání nedochází k žádnému
přesní, takže se hrálo od šestnáct- oslabení a každý z nich se může
ky k šestnáctce. Posledních třicet dostat do základu.“

Okresní přebor mladších žáků

Okresní přebor žáků

7. kolo: FK Němčice-Sokol Klenovice 8:2, Sokol
Čechovice-FC Kralice 11:0 (7:0), branky:, Sokol
Otaslavice-Sokol Brodek u PV 0:10, Sokol v PivíněJiskra Brodek u Konice 8:0, FK Výšovice-Sokol Určice
0:8, Sokol Přemyslovice-Sokol Držovice 1:6.

Dohrávka 2. kola: FC Dobromilice-Haná Prostějov
0:1, Sokol Plumlov-Sokol v Pivíně 4:6 (2:5), FC HvozdSokol Bedihošť 8:4, Haná Nezamyslice-Sokol Určice
3:3, Sokol Protivanov-Jiskra Brodek u Konice 2:1 (0:0),
Dokoupil, Sedlák - Vašek, -FC Kralice, FC Kostelec na
Hané-Sokol Brodek u PV - Nehráno.
7.kolo: Jiskra Brodek u Konice-FC Dobromilice 0:2,
Sokol Určice-FC Kralice 3:2 (2:1), Sokol Bedihošť-Sokol
Brodek u PV 0:17, Sokol v Pivíně-FC Kostelec na Hané
4:1, Haná Prostějov-, Sokol Plumlov-Sokol Protivanov
4:0 (1:0), FC Hvozd-Haná Nezamyslice -nehlášeno.

1. Sokol v Pivíně 5
2. Sokol Čechovice4
3. Brodek u PV 4
4. Sokol Klenovice 5
5. FK Němčice 3
6. Sokol Určice 5
7. Přemyslovice 4
8. FC Kralice
4
9. Brodek u Konice 5
10. Sokol Otaslavice 5
11. FK Výšovice 5
12. Sokol Držovice 5

5
4
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
3
3
3
4
4
4
4

51:1
26:2
24:2
13:10
12:7
12:15
8:14
10:18
4:17
11:31
5:29
8:38

15
12
12
12
6
6
3
3
3
3
3
3

1. Sokol v Pivíně 5
2. Haná Prostějov 5
3. Sokol Plumlov 5
4. Sokol Určice 4
5. Brodek u PV 3
6. FC Kostelec n.H. 5
7. FC Kralice
4
8. Sokol Protivanov 6

5
4
4
3
3
3
2
2

0
0
0
1
0
0
0
0

0
1
1
0
0
2
2
4

43:10
27:12
26:13
14:5
31:0
23:7
10:8
5:37

15
12
12
10
9
9
6
6

9. Haná Nezamyslice 4
10. FC Dobromilice 6
11. FC Hvozd
5
12. Brodek u Konice 5
13. Sokol Bedihošť 5

1
1
1
0
0

1
1
1
0
0

2
4
3
5
5

15:14
9:17
13:29
2:23
7:50

4
4
4
0
0

fotbalové
zpravodajství
na
www.
vecernikpv.cz

Přebor OFS Prostějov II.třída
7.kolo: FK Němčice-Sokol Zdětín 2:1
(2:1), branky: Pešek 2 - Řehulka, Sokol
Určice B-Sokol Vrahovice 1:3 (1:1),
branky: Mohelník - Dvořák, Jodl, Košař,
Sokol Přemyslovice-SK Jesenec 2:5
(2:3), branky: Nehlášeno, Sokol Čechovice
B-Sokol Protivanov 2:4 (2:1), branky:
Klimeš, Mach - Bernád 2, Kropáč, Sedlák,
Sokol Olšany-Sokol Brodek u PV 3:1
(2:0), branky: Hošák 2, Procházka - Kleveta,
Smržice-Haná Prostějov B 2:0 (1:0),
branky: Bošek, Komárek, Otinoves-Sokol
Otaslavice 2:1 (2:1), branky: Lofítek,
Zapletal - Kaláb, Horní Štěpánov-Sokol
Držovice 0:2 (0:2), branky: Rolný 2.
1. Sokol Olšany 7 6 1 0 17:7 19
2. SK Jesenec 7 6 0 1 22:7 18
3. Sokol Protivanov 7 5 0 2 18:12 15
4. Sokol Držovice 7 4 0 3 21:8 12
5. Otinoves
7 4 0 3 19:17 12
6. Horní Štěpánov 7 3 1 3 12:10 10
7. Sokol Určice B 7 3 1 3 12:13 10
8. Sokol Brodek u PV 7 3 1 3 13:15 10
9. Sokol Přemyslovice 7 3 0 4 18:16 9
10. Sokol Vrahovice 7 2 2 3 14:14 8
11. Smržice
7 2 2 3 14:20 8
12. FK Němčice 7 2 1 4 5:8 7
13. Sokol Otaslavice 7 2 1 4 7:16 7
14. Haná Prostějov B 7 2 1 4 7:16 7
15. Sokol Čechovice B 7 2 0 5 9:20 6
16. Sokol Zdětín 7 1 1 5 9:18 4
Kanonýři: 8 - Preisler David (Sokol Držovice), 7 Hošák Jaroslav (Sokol Olšany), 6 - Lofítek Marcel
(Otinoves), Tichý Petr (SK Jesenec), 5 - Blekta
Radomír (Otinoves), Tichý Jiří (SK Jesenec),
Zdráhal Luděk (Sokol Zdětín)
III. třída
7.kolo: FK Výšovice-Sokol Zdětín B 2:0
(0:0), Sokol Plumlov B-FC Kralice B 2:0,
Jiskra Brodek u Konice-Sokol Vrahovice B
4:2, Sokol v Pivíně B-Skalka 2011 0:0, FC
Ptení-Pavlovice u Koj. 3:3, Sokol BedihošťFC Dobromilice 1:1 (1:0), Sokol Tištín-Sokol
Vicov 5:1 (4:0), Sokol Mostkovice B-Haná
Nezamyslice B -Nehlášeno.
Předehrávané 16.kolo: Sokol Zdětín
B-Skalka 2011 2:4, Pavlovice u Koj.-Sokol
Vrahovice B 3:3, FC Dobromilice-FC Kralice B
1:6 (1:2), Sokol Vicov-FK Výšovice 2:1, Haná
Nezamyslice B-Sokol Plumlov B 1:1, Sokol
Mostkovice B-Jiskra Brodek u Konice 2:0
(1:0), Sokol Tištín-Sokol v Pivíně B 5:1, Sokol
Bedihošť-FC Ptení 3:2.
1.FK Skalka 2011 8 6 1 1 36:8 19
2.Sokol Tištín
8 6 1 1 30:11 19
3.FC Kralice na Hané 8 6 0 2 19:9 18
4.F.C. Výšovice
8 5 0 3 16:6 15
5.FC Dobromilice 8 4 2 2 18:17 14
6.Sokol Vícov
8 4 1 2 19:14 13
7.Nezamyslice B 7 3 3 1 19:17 12
8.Pavlovice u Kojetína 8 3 3 2 18:19 12
9.FC Ptení
8 3 1 4 17:17 10
10.Sokol Vrahovice B 8 2 2 4 17:36 8
11.Brodek u Konice 8 2 2 4 16:21 8
12.Sokol Bedihošť 8 2 1 5 15:30 7
13.Sokol Zdětín B 8 2 1 5 12:22 7
14.Sokol Mostkovice B 7 2 1 4 6:13 7
15.Sokol Plumlov 8 1 2 5 17:27 5
16.Sokol Pivín B
8 0 3 5 9:17 3
Kanonýři: 8 - Špaček Jakub (FC Dobromilice),
6 - Grepl Tomáš (Jiskra Brodek u Konice), 5
- Glouzar Martin (Skalka 2011), Mirga Tomáš
(Sokol Bedihošť), Sekanina Jan (FC Ptení),
Spisar Ondřej (Skalka 2011).
IV. třída
7.kolo: Sokol Otaslavice B-Sokol Přemyslovice
4:2, Želeč-Sokol Kladky 0:8 (0:6), Sokol Ivaň-,
Sokol Brodek u PV B-Sokol Protivanov B 2:2,
Sokol Tvorovice-Sokol Čechy pod Kosířem 7:5,
Biskupice-Morávia Doloplazy 5:2.
1.TJ Sokol Kladky 4 4 0 0 29:0 12
2.Sokol Protivanov B 5 3 1 1 13:8 10
3.Brodek u Prostějova B 5 3 1 1 12:12 10
4.Sokol Tvorovice 5 3 0 2 22:20 9
5.Sokol Ivaň
4 2 0 2 11:9 6
6.Morávia Doloplazy 5 2 0 3 17:17 6
7.TJ Biskupice
5 2 0 3 12:13 6
8.Želeč
4 2 0 2 5:11 6
9.Sokol Čechy p. K. 5 1 0 4 11:15 3
10.Přemyslovice B 4 1 0 3 6:17 3
11.Sokol Otaslavice B 4 1 0 3 6:22 3
Kanonýři: 8 - Křeček David (Sokol Kladky),
5 - Kolečkář Petr (Sokol Tvorovice), Navrátil
Miloš (Sokol Kladky), 4 - Jozek Jakub (Morávia
Doloplazy), Pospíšil Tomáš (Sokol Protivanov
B), Sedlák Tomáš (Želeč), Trávníček Martin
(Biskupice).
Okresní přebor dorostu
7.kolo: Sokol v Pivíně-Haná Nezamyslice 1:0,
Sokol Plumlov-Smržice 3:0 (1:0), Sokol DržoviceFC Dobromilice 0:9, Sokol Vrahovice-Sokol
Přemyslovice -Nehráno, družstvo Vrahovic se
odhlásilo ze soutěže.
1. Sokol v Pivíně 5 5 0 0 15:1 15
2. Sokol Plumlov 5 3 2 0 13:3 11
3. FC Dobromilice 5 2 2 1 21:7 8
4. Sokol Vrahovice 3 2 1 0 20:2 7
5. Haná Nezamyslice 5 0 3 2 2:4 3
6. Přemyslovice 3 1 0 2 1:8 3
7. Smržice
5 0 2 3 2:9 2
8. Sokol Držovice 5 0 0 5 3:43 0
Veškeré úřední zprávy a další
aktuality mohou zástupci
jednotlivých oddílů
i jejich příznivci nacházet
na internetových stránkách

WWW.
OFSPROSTEJOV.CZ !
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Fotbalisté Prostějova mají za sebou v Moravskoslezské fotbalové lize „anglický“ týden

„ESKÁČKO“ DÁLE ČEKÁ NA DOMÁCÍ VÝHRU
Po dobrém výkonu s poslední Břeclaví si připsali svěřenci kouče Jury pouhý bod
Už v 1. minutě poslal Zelenka pěkný centr před bránu, Krč však mířil
1:1 nad břevno. Na druhé straně poslal
1. SK Prostějov
(0:1)

MSK Břeclav

Branky: 87. Pospíšil - 34. Simandl. Rozhodčí: Cieslar - Priesol, Kneisl; ŽK: 25. Soušek, 82. Hirsch, 90. Hloch - 33. Šenk,
65. Král, 68. Cupák, 80. Carvalho. ČK: 85. Král. Diváků: 260
.
Sestava 1. SK Prostějov:
Bureš - Kazár, Pavlík, Hloch, Zatloukal - Fládr, Soušek (69.
Pospíšil), Zelenka, Pančochář (58. Hirsch) - Krč, Machálek.
Trenér: František Jura.

MSK Břeclav:
Prokop – Král, Krejčí, Šenk, Dobšíček – Levčík, Simandl, Cupák, Franklin (71. Carvalho) – Markovič (90. Pospiš), Sasín (86.
Kleiber). Trenér: Milan Valachovič
Prostějov/tok - Přestože na Hanou
přijelo ve vloženém kole Moravskoslezské fotbalové ligy poslední
mužstvo tabulky, vždycky v takových případech hrozí, že se najednou někde „chytne“. Tentokrát to
tento případ až tak úplně nebyl,
byť hosté vedli od 34. minuty gólem kapitána Simandla a domácí
„eskáčko“ zachraňovalo bod až
v samém závěru, kdy konečně
zúročilo zejména ve druhé půli výraznou herní převahu. Tu přetavil
ve vyrovnávající gól Pospíšil.Ani to

však nemohlo odvrátit další zklamání, které svěřenci kouče Jury
způsobili v celkovém harmonogramu patnáctém kole ve tvářích
zkřehlých tří stovek příznivců...
Jak Večerník v minulém vydání avizoval, trenér Jura vrátil do branky po
dvou zápasech Bureše, zotaveného
Zatloukala opět postavil na pravého
beka, v záloze nastoupil tentokrát od
počátku Pančochář. Hosté zařadili
na pravý kraj zálohy Franklina, jiné
zásahy do sestavy břeclavský lodivod Valachovič neudělal.

první navštívenku Burešovi po přímém kopu Král. V 7. minutě prostějovským fanouškům zatrnulo po
zákroku na Pavlíka, který vzápětí
naznačoval střídání. „Jakmile jsem
ucítil známé píchnutí v kotníku, byl
jsem
přesvědčený, že jsem dohrál,“
j
svěřoval se kapitán 1.SK po zápase, který nakonec utkání dohrál.
„Naštěstí mi to lékař s masérem
zatejpovali, což mi umožnilo pokračovat v zápase. Zatím chodím,
tak je to dobré,“ pochválil výkon
zdravotníků týmu. Již rozvičující
Hirsch se tedy zatím opět posadil
na lavičku a sledoval nepříliš vydařené kombinace svých spoluhráčů,
kteří se zpočátku tlačili více středem, kde byla cestička „zarúbaná“.
Až později přece jen začali domácí
hráči více využívat hru po křídlech,
k čemuž vybídl na počátku třetí desetiminutovky Zelenka Krče, který
zasprintoval po levé straně a naservíroval balón na zadní tyč Machálkovi, jež se ovšem netrefil mezi
tři tyče. Na druhé straně byl agilní
Král, který nejprve technickou
střelou těsně minul spojnici tyče
a břevna, ve 27. minutě pak centrem našel hlavu Simandla, toho ale

Milan VALACHOVIČ - MSK Břeclav

video na pv.cz
ernik
.v
w
ww ec

Převaha. Fotbalisté 1.SK Prostějov nezužitkovali jasnou převahu
na hřišti ve svůj prospěch, chyběly góly.
Foto: Tomáš Kaláb
Bureš opět vychytal. Po následném
rohu předvedl další pěknou hlavičku Krejčí a znovu neméně kvalitní
zákrok náš gólman. Známkou zvýšení střelecké aktivity domácích
byla Fládrova střela, bohužel přímo
doprostřed brány. V 32. minutě
zabránil gólové radosti odmávaný
ofsajd, a tak udeřilo na druhé straně: hosté potáhli útok po levém
křídle a Simandl z hranice šestnáctky otevřel skóre. Ještě do poločasu
přišly dvě dobré příležitosti ke srovnání - Zelenkův technicky kopnutý

přímý volný kop brankář Prokop
vytáhl nad břevno, o chvíli později po Pavlíkově pasu hlavičkoval
Soušek jen do brankáře.
Hned po obrátce měl další šanci
Machálek. V 58. minutě hráli domácí při ošetřování Fládra několik
minut v deseti. „Při výskoku jsem
dostal loktem do hlavy, rána to byla
pořádná,“ komentoval benjamínek
týmu faul, který kupodivu zůstal bez
náležitého ´ocenění´.... Při tlaku Prostějova se tu a tam objevila skulinka
vzadu, kterou málem využili Siman-

„Naše výkony jsou jak na houpačce...,“

posteskl si autor remízové trefy Michal Pospíšil
Prostějov - Velezkušený útočník v posledních
zápasech většinou střídá ve druhém poločase své
kolegy Machálka nebo Krče, ve středeční předehrávce přišel na hřiště jako třetí útočník. V závěru hrál tedy Prostějov v podstatě vabank na čtyři
ofenzivní hroty, když se vpřed ze své nové pozice pravého beka vysunul také Zatloukal. Michal
Pospíšil (na snímku) znovu prokázal svůj přehled
v klíčových situacích a našel si správnou pozici na
doražení míče do sítě po Machálkově šanci...

Tomáš Kaláb
* Předpokládám, Michale, že
budete spokojen s vyrovnávací
brankou?
„Samozřejmě, kvůli tomu jsem
taky šel na plac. V závěru jsme
už hráli hodně riskantně, ale nic
jiného v takovém okamžiku ani
nezbývá, není už na co čekat.
V prvním poločase jsme nevyužili
několik dobrých šancí, pak jsme
vyklidili střed hřiště. Ve druhém

Roman POPELKA - 1. SK Prostějov

„Devadesát procent doby jsme měli hru pod kontrolou, ale nezodpovědnosti
v prvním poločase, kdy jsme pouštěli soupeře do brejků, a triviální chyby,
jako je rozehrávka přes střed hřiště, se nám nakonec staly osudnými. Z vlastní standardky jsme pustili soupeře do brejku, z něhož se dostal do vedení,
pak byl zápas samozřejmě o to těžší. Ztracené body mrzí ještě víc, než minule se Slováckem, protože tentokrát jsme měli zápas ve své režii, ale doplatili
jsme na neproměňování šancí a chyby v prvním poločase. Kluci se snažili,
nasazení bylo evidentní, ale chyběl klid a rozvaha ve finální fázi. Jaká je
nálada? Pod tlak jsme se dostali sami, protože doma přicházíme o body...“

poločase jsme měli potřebný tlak,
byli agresivnější na míči, prostě
tak nějak bychom měli hrát po
celých devadesát minut a branky
by přišly...“
* Jste zkušený hráč, který toho
hodně zažil, jaký je recept na
cestu ven z herního útlumu?
„Primárně to je jistě spíš v hlavách. Na této úrovni nehrajeme
o miliony z Ligy mistrů, pro většinu kluků je to druhé zaměstnání,
čímž chci říct, že je potřeba se více

uvolnit. V zápasech je důležitá
radost ze hry, užít si fotbalu, s tím
přijde i psychická pohoda. Forma
nevydrží žádnému mančaftu věčně, jde o to, komu déle, naše výkony jsou zatím jako na houpačce...“

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

„Do Prostějova jsme jeli jako vyložení outsideři kvůli výsledkům, které nás
dostaly na poslední místo tabulky. U kluků jsem vnímal jasnou vůli nepříznivý vývoj sezóny otočit v svůj prospěch. V prvním poločase jsme herně
i kombinačně byli lepší, v závěru zápasu jsme se začali obávat o výsledek.
K vyrovnání přispěla nezkušenost našeho mladého týmu, majícího věkový
průměr kolem dvaceti let. S bodem jsme samozřejmě spokojeni, musíme
vzít v úvahu i sílu soupeře, který hrál velice dobře. Zatím mohu říct, že to byl
z odehraných utkání asi vůbec herně nejkvalitnější protivník. Před dvěma
týdny jsme hráli zápas doma s rezervou Sigmy, která měla sedm ligových
hráčů, a neměla takovou kvalitu, jako dnes Prostějov...
dl s Markovičem, Bureš ale svůj tým
opět podržel. Čtvrt hodiny před koncem opět střílel Fládr: „Bylo to sice
docela zdálky, ale zkoušet jsem to
musel...“.
V poslední pětiminutovce vrcholil
domácí tlak s cílem aspoň vyrovnat, umocněný navíc přesilovkou,
když byl po druhé žluté kartě vyloučen břeclavský Král. Zelenka
vyslal jednu ze svých vražedných
kolmic na Machálka, jeho pokus
ale obrana hostí zblokovala na roh.
„Dnes je to na mně, šancí jsem

ěl tak
k pět,
ě ale
l žžádná
ád á se neujaj
měl
la,“ posteskl si po utkání evidentně
roztrpčený kanonýr. Ale přece jen
se na „eskáčko“ usmálo štěstí
- další Zelenkova nabídka našla Machálka, který se sice opět
neprosadil, ale jím tečovaný míč
doklepl do branky Pospíšil - 1:1.
V hodině dvanácté tedy Prostějov
zachránil alespoň bod. Necelé tři
stovky diváků, kteří si přes všední den a poměrně nevlídné počasí
našly cestu na stadion, ale opět
nenadchlo.

Výsledkový servis msfl

Předehrávané 15. kolo: Zlín B - Kroměříž 0:2 (0:0). Branky: 82. Dobeš, 87.
Zapletal. Diváků: 110 * Zábřeh - Uničov 1:1 (1:0). Branky: 7.Vaclík - 77.Večeřa.
Diváků: 250 * Prostějov - Břeclav 1:1 (0:1). Branky: 86.Pospíšil - 34.Simandl.
Diváků: 250 * Hulín - Žďár nad Sázavou 2:0 (1:0). Branky: 36. Mršťák,
52.Krhut. Diváků: 105 * Hlučín - Olomouc B 1:0 (0:0). Branky: 77.Štefek.
Diváků: 180 * Opava - Mikulovice 4:0 (0:0). Branky: 48.Komenda, 77. Nekuda,
87. Wirth, 89. Metelka. Diváků: 800. HFK Olomouc - Orlová (odloženo na 2.10.)
7. kolo: 1.HFK Olomouc - Opava 0:1 (0:1). Branky: 44. Dvorník. Diváků: 358
* Kroměříž - Mikulovice 0:1 (0:1). Branky: 33.Lokša. Diváků: 190 * Zlín B
- Hlučín 2:3 (1:1) . Branky: 40.Kurtin, 65.Bartolomeu - 10.Žižka, 81.Ondrušík,
87.Hudeczek. Diváků: 65 * Uničov - Žďár nad Sázavou 3:0 (1:0). Branky: 31.
Kyselý, 65. Salamoun, 70. Richter. Diváků: 205 * Slovácko B - Hulín 4:1 (2:1).
Branky: 39.Haša, 45.Holek, 84.Šumulikoski, 89. Trávník - 43. Mršťák. Diváků:
92 * Břeclav - Orlová 1:0 (1:0). Branky: 13.Sasin. Diváků: 216 * Zábřeh Prostějov 3:0 (1:0). Branky: 11.Čep, 54.Kastorek, 72. Puškáč. Diváků: 370 *
Třebíč - Sigma Olomouc B (odloženo).

průběžná tabulka PO 8 odehraných kolech

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mužstvo
Slezský FC Opava
Sigma Olomouc B
Spartak Hulín
Zábřeh
Uničov
Slovácko B
Hlučín
Žďár nad Sázavou
1.SK Prostějov
Holický FK Olomouc
Hanácká Slavia Kroměříž
Slavia Orlová - Lutyně
MSK Břeclav
Třebíč
FK Mikulovice
Zlín B

Z
8
7
8
8
8
7
8
8
8
7
8
7
8
6
8
8

V
6
5
4
3
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1

R
1
1
1
4
1
3
2
1
3
2
2
2
2
1
1
3

P
1
1
3
1
3
1
3
4
3
3
4
3
4
3
5
4

S
18:8
15:5
12:9
10:7
12:11
14:13
9:14
11:18
13:16
10:7
12:10
10:8
7:11
6:7
7:14
6:14

B
19
16
13
13
13
12
11
10
9
8
8
8
8
7
7
6

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?

8.kolo, sobota 28. září 2013, 16:00 hodin: Orlová - Prostějov (10:15),
Hlučín - Slovácko B, Hulín - Zábřeh, Mikulovice - HFK Olomouc, Opava Zlín B, Sigma Olomouc B - Kroměříž (neděle 29.9., 10:15), Břeclav - Uničov
(neděle 29.9., 16:00), Žďár nad Sázavou - Třebíč (neděle 29.9., 16:00).

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

NA PŮDĚ ZÁBŘEHU PROHRÁLO „ESKÁČKO“ ROZDÍLEM TŘÍDY!
Tři standardky pohřbily další snahu Prostějova...

SK Sulko Zábřeh

1.SK Prostějov

3:0
(1:0)

Branky: 12. Čep, 54. Kostorek, 72. Puškáč. Rozhodčí: Klíma
- Caletka, Dubravský. Žluté karty: 48. Machalický, 55. Rajnoha, 75. Pospíšil, 78. Bačík - Fládr. Diváků: 370.

Sestava 1. SK Prostějov:
Bureš - Zatloukal (86. Krejčíř), Pavlík, Hloch, Kazár - Krč, Zelenka, Studený (46. Hirsch), Fládr - Pospíšil (66. Pančochář),
Machálek. Trenér: František Jura.
Zábřeh
Zábř
h na Moravě/tok
M
ě/ k - Hrobové
H b é
ticho panovalo v autobuse prostějovských fotbalistů cestou z nedělního duelu v Zábřehu na Moravě.
Domácí načali soupeře už ve 12.
minutě po standardní situaci, ve
druhé půli přidali další dvě akce
s gólovým efektem, a protože Prostějov by slovy kapitána Pavlíka
nedal gól ještě dva týdny, skončil
zápas tříbrankovou porážkou
vyjadřující rozdíl třídy... Přestože
herně to tak hrozné nebylo, je zřejmé, že další nezdar jednak sesune
„eskáčko“ hlouběji ke dnu třetiligové tabulky a ve druhé řadě už
znamená vážné komplikace směrem k realizačnímu týmu.
V nedělním odpoledni zůstal z prostějovského kádru v civilu pro změnu
Soušek, který si odnesl z minulého zápasu doma s Břeclaví natažená třísla,
na lavičku už naopak usedl avizovaný
Mazouch, byť do hry ještě nezasáhl.
Do útoku nasadil trenér Jura dvojici
Pospíšil – Machálek, přičemž Zatloukal opět začal na pravém beku, kde se
už ve dvou utkáních osvědčil. Do zálohy se vrátil po krátké odmlce Studený.

Do střetnutí sedmého kola (osmého hraného) MSF vstoupili lépe
domácí, kteří už v 7. minutě díky
Puškáčovi málem trefili šibenici Burešovy branky. O pět minut
později rozehrával od půlící čáry
Machalický nepřímý volný kop
a dlouhý nákop trefil halfvolejem ideálně na zadní tyči kapitán Čep. Nechytatelná střela cestou do sítě lízala
pravou tyč Burešovy branky, který se
po ní marně natahoval – 1:0. Velmi
důležitý první gól v samém úvodu

utkání dostal domácí do náležité
pohody. Přesto mohlo být záhy vyrovnáno - Krčova střela mířila těsně
nad břevno a ve 20. minutě zaváhala domácí obrana, které propadl míč
na volného Machálka, ten však ani
nadvakrát zblízka nepřekonal Šustra
v bráně Zábřehu. Na druhé straně poslal Burešovi z úhlu svoji navštívenku Reška, v 37. minutě po Pavlíkově
rozehraném trestném kopu hlavičkoval Machálek k tyči, ale Šustr byl na
místě včas. Štědrost hostů v nabídce
standardních situací soupeři kulminovala těsně před přestávkou, kdy se
při rozehrávce dvakrát uplatnil Machalický - první pokus Bureš vyrazil,
druhý skončil těsně vedle levé tyče.
Poločasové statistiky byly co do střel
vzácně vyrovnané, Prostějov měl častěji míč na svých kopačkách, bohužel
bez efektu a tak do šatny odcházel
s jednobrankovou ztrátou.
Do druhého poločasu poslal trenér Jura místo Studeného Hirsche,
obvykle hbitý záložník však více
vzruchu do soupeřovy šestnáctky
nepřinesl. Naopak Reška se zprava
hned po dvou minutách opět připo-

mněl Burešovi. V 54. minutě se pak
opakovala situace z první půle, avšak
v obráceném gardu a s rozdílným
výsledkem. Dlouze rozehraný nepřímý volný kop propadl přes dva
prostějovské obránce na volného Kostorka, který obešel Bureše
a z úhlu zavěsil do odkryté branky –
2:0. V 72. minutě pak přišla třetí osudová standardka domácích, po sklepnutí
míče se trefil na penaltě stojící nikým
neatakovaný Puškáč – 3:0! Mezitím
pokračovala bezzubá snaha hostů
o korekci nepříznivě se vyvíjejícího
skóre, ovšem bez znatelného ohrožení Šustrovy branky. Čtvrthodiny
před koncem ještě nastřelil Bačík tyč
brány hostí, následná střela mířila vysoko nad. Domácí Zábřeh po zbytek
hrací doby kontroloval průběh zápasu
a po závěrečném hvizdu rozhodčího
si vychutnal bouřlivé ovace svých fanoušků.
„Eskáčko“ tedy ztratilo další body,
tentokrát venku, a dosavadní devítibodový zisk tedy nijak nerozšířilo,
což je na stav osmi odehraných kol
nečekaná bída. O další přírůstky se
bude snažit v sobotu v Orlové.

Jiří BALCÁREK - Zábřeh:

„Zápas jsme odehráli hodně dobře takticky, za což jsem rád. Velmi jsem se Prostějova obával, jelikož ve všech utkáních, kdy
jsem je viděl, hráli velmi dobře, a sám ho považuji za jednoho z nejsilnějších soupeřů. Měli jsme je ale dobře přečtené, nasadili
jsme osobní obranu na Zelenku, chtěli jsme pohlídat dlouhé míče na Pospíšila, které velmi dobře uhrává, a nebezpečnou dvojici
Machálek - Krč. To vše se nám dařilo plnit včetně neumožnění standardních situací soupeři, naopak jsme přidali nadstavbu
v podobě nakopávaných míčů do volných prostorů a brejků. Každý taky musel vidět, že jsme měli daleko větší vůli po vítězství,
než ji měl Prostějov a to rozhodlo.“

Roman POPELKA - 1. SK Prostějov:

„Dnes jsme předvedli velmi nezodpovědný výkon. Dopředu jsme byli bezzubí, vzadu si nepohlídali soupeřovy standardky, a to i
když jsme věděli, že to je klíčová věc, v níž je Zábřeh silný. Chtěli jsme střílet ze všech pozic, hrát jednoduše, bohužel předváděli
jsme pravý opak taktických pokynů, které jsme si řekli před zápasem. Situaci budeme určitě řešit.“

Na druhou Slavii letos narazí „eskáčko“ v Orlové

Dnes se schází klubové vedení a bude řešit KRIZI
Prostějov/tok - Hned v samém počátku nadcházejícího
víkendu vyjíždějí fotbalisté
1. SK Prostějov na hřiště svého
bývalého divizního partnera
FK Slavia Orlová. V první
společné sezóně v MSFL se
spolu oba týmy rozešly smírně
po výsledcích 2:2 na podzim
v Orlové a 0:0 na prvního máje
v Prostějově, kdy výbornému
výkonu „eskáčka“ chyběla jen
efektivní koncovka.
V letní přípravě se Orlové dařilo
pouze se slabšími soupeři, z domácího poháru vypadla po porážce 0:3 s Hlučínem. Hned v prvním kole vyhořela u nováčka
v Mikulovicích 0:2, oproti tomu
cennou remízu uhráli slávisté
s rezervou olomoucké Sigmy.
Výsledkově nejpříznivější bylo
čtvrté kolo, kde doma doslova
deklasovala rezervu Slovácka
6:1! V tabulce má Orlová o zápas
méně, protože kvůli termínové
kolizi s pohárem odehraje utkání
v Holici až počátkem října.

Nepovedené jaro se odrazilo na značných změnách
v hráčském kádru, jejichž
vedlejším produktem bylo
i omlazení mužstva. Klub
opustili Švrček, Míšenec, Hanus, Žižka, Rohl, Ozren, Keresteš, Silveira, na hostování
odešel Bochňák. Do mužstva
naopak přišla trojice hráčů ze
Slovenska - Schroner, Krištan
a Tomáš, z Karviné Sobala,
z Baníku Skoupý a Šuster,
z Opavy Klimas a Vybíral,
z hostování se vrátil Přecechtěl
a po zranění Vlk. Trenér Keler
dává důvěru této sestavě: Szarowski – Kaizar, Vlk, Skoupý,
Pražák (Klimas) – Vybíral
(Šuster), Kovář (Přecechtěl),
Sobala, Tomáš (Václavek) –
Kopel, Schroner.
Po posledním výrazném
neúspěchu v Zábřehu je samozřejmě otázkou, v jakém
složení do Orlové odjede prostějovské mužstvo. A to samozřejmě nejen co do hráčské

sestavy, ale také co do realizačního týmu. Už během uplynulého týdne trenér Jura naznačil, že hráčům budou uděleny
odpovídající finanční sankce.
Ani tato hrozba ale na tým evidentně příliš nezapůsobila.
Bezprostředně po zápase žhavil František Jura svůj mobil.
„Klubové vedení má schůzku hned v pondělí (tj. dnes
23. září – pozn.red.). Na ní
se pochopitelně bude komplexně řešit současná situace,
do které se mužský tým 1. SK
Prostějov dostal. Nechci ani
nemůžu v této chvíli předjímat
výsledek, více budeme vědět až
po tomto jednání,“ prozradil
Večerníku včera večer trenér
a generální sportovní manažer
v jedné osobě.
Každopádně situace týmu se radikálně změnila - z role favorita
si musí zvykat na fakt, že v následujících kolech může pouze
příjemně překvapit. Jakéhokoli
impulsu tedy bude jistě třeba.

Rozhovor s Lukášem Zelenkou najdete na

www.vecernikpv.cz

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz

Sport

Dostál skončil!
KUŠISTÉ z Kostelce na Hané „Hvězda“
Kromě něj se SKC rozloučilo

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

aneb Večerník monitoruje regionální dění

se na ME vešli do dvacítky

Olomoucká Extraliga
Kolo
2
2
2
2
2
2

Domácí
Atlant Olomouc
Dobří bobři Olomouc
Hanácká šipka Olomouc
Vetřelci Prostějov
Zavadila o jedličku Čechovice
Berini Ivanovice na Hané

Hosté
Jiřina Black Bears Prostějov
Pitbulls Prostějov
Pánvičky Uničov
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Ajta Krajta Hrabůvka
Miagi Mohelnice

BD BH LD
14
4
31
10
9
24
6
12
17
12
6
28
12
6
29
neznámo v době uzávěrky

LH
11
21
26
19
18

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 2. kole
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Tým
Atlant Olomouc
Vetřelci Prostějov
Zavadila o jedličku Čechovice
Dobří bobři Olomouc
Pitbulls Prostějov
Ajta Krajta Hrabůvka
Pánvičky Uničov
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Miagi Mohelnice
Hanácká šipka Olomouc
Berini Ivanovice na Hané
Jiřina Black Bears Prostějov

Kolo
2
2
2
2
2
2

Domácí
Brablenci Kojetín
Darts Držovice
KRLEŠ Kralice na Hané
Rafani Čelčice
Seniors Hamry
O tečku Prostějov

Kol
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2

V
2
2
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0

VP R PP
0 0 0
0 0 0
0 0 1
2 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

P
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
1
2

K Skóre
0 24:12
0 23:13
0 21:16
0 20:18
0 19:18
0 20:16
0 20:16
0 17:19
0 8:10
0 13:23
0 4:14
0 11:25

Legy
55:35
55:36
52:43
49:44
46:45
49:42
47:42
44:47
24:24
36:51
13:31
28:58

Body
6
6
4
4
4
3
3
3
0
0
0
0

Hosté
Twister Kroměříž
Orli Kojetín
V Zeleném Prostějov
Mexičani Čelčice
Asi Prostějov
Fénix Prostějov

BD BH LD LH
neznámo v době uzávěrky
6
12
18
28
neznámo v době uzávěrky
7
11
16
26
neznámo v době uzávěrky
přeloženo na 28.9.2013

Kol
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1

V
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

VP R PP
0 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

P
0
0
0
0
0
1
0
1
1
2
1
1

K Skóre
0 23:13
0 21:16
0 15:3
0 14:4
0
11:7
0 18:18
0 9:10
0
7:11
0 6:12
0 14:22
0 4:14
0 3:15

Legy
54:36
48:38
32:12
31:14
27:19
45:45
22:22
18:26
17:27
35:53
14:31
12:32

Body
6
5
3
3
3
3
1
0
0
0
0
0

Z výsledků mistrovství Evropy v Rakousku:
Muži: 1. Domagoj Pereglin (Chorvatsko) 1851 b. (875+876+100),
2. Benjamin Bessert (Německo) 1828 b. (867+862+99), 3. Guilaume Florent (Francie) 1822 b. (856+873+93), 19. Josef Nedělník
(Savana Kostelec na Hané – Česká republika) 1593 b. (782+811).
Senioři: 1. Jean-Paul Coussot 1776 b. (837+842+97), 2. Patrick
Delafaite (oba Francie) 1727 b. (821+817+89), 3. Vladimir Kuts
(Rusko) 1723 b. (795+832+96), 17. František Sedláček (Savana
Kostelec na Hané – Česká republika) 1398 b. (690+708).

Prostějov/jim – Dvojnásobným
vítězem Velké ceny města Prostějova na 110 metrů překážek
je od nedělního odpoledne
Martin Mazáč. Člen oddílu
VSK Univerzita Brno potvrdil
roli hlavního favorita, a coby
úřadující mistr republiky
a nedávný účastník mistrovství
světa předvedl nejhodnotnější
výkon.
„Spokojen jsem. Čas byl 13,81
sekundy, takže taky super,“ hodnotil svůj výkon šťastný vítěz.
V době příprav na závod se hovořilo o možnosti přepsat rekordní
tabulky, neboť Mazáčův osobní
rekord je pod výkonem Petra
Svobody z roku 2010, chladné
počasí tomu ale nepřálo. „Musely
by panovat trochu lepší podmínky. Aby bylo tepleji a trochu vítr
do zad,“ zaspekuloval Mazáč.
I tak měl z povětrnostních podmínek relativní radost, protože
se trochu vyčasilo a při jejich závodu nespadla z nebe ani kapka
dešťové vody. „Dneska se udělalo dobře, počasí je tu na půlku
září dobré. Přestalo pršet, vítr

sdělil Šrámek k letošnímu
juniorskému vicemistrovi
republiky v časovce, který
přichází ze stáje RemerxMerida Team Kolín.
Nevyřešeným otazníkem
zatím zůstává případné
angažování talentovaného
polského závodníka Wojciecha
Pszczolarského, definitivní
slovo ještě nepadlo. „Jednání
ještě nejsou u konce, zatím je to
ale čtyřicet na šedesát. Jako Polák
by nemohl jezdit mistrovství
republiky a jeden zahraniční
jezdec nám zřejmě stačí. Ale ještě
se to může změnit,“ informoval
o aktuálním vývoji předseda
oddílu, na jehož úspěších se
finanční pomocí podílí rovněž
město Prostějov a Olomoucký
kraj.
Kromě jezdeckého obsazení
dozná změn i závodní program,
nebude tak náročný jako letos.
„Únava je veliká. Jeli jsme
devět etapových závodů a příští
rok trochu ubereme,“ předeslal
předseda SKC TUFO Prostějov
Petr Šrámek.

Cyklisté přivezli ze Srbska

dvoje „brambory“

LH

v něm čtvrté a osmé místo.
Závod dokončila i zbylá
trojice jezdců v žluto-modrých
dresech, tedy Jan Svorada
i duo juniorů Luděk Helis
a Matouš Hynek.
Druhý závod mířil z Apatinu
do Zabalje a měřil o deset
kilometrů víc. Tentokrát se
čtyři nejlepší vešli pod tři
a čtvrt hodiny a vítězný Esad
Hasanovič o svém triumfu
rozhodl již před cílovou
rovinkou.
O dalších místech se ale
znovu rozhodovalo až
v posledních metrech a opět
u toho byly i prostějovské
dresy. Adam Valeš s Janem
Stöhrem dokončili v nejlepší
desítce na sedmém a osmém
místě, Pavel Stöhr se zúčastnil
spurtu o druhé místo. Finiš mu
ale opět tolik nesedl a celkově
tak za trojicí Srbů dojel jako
čtvrtý.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Výsledky prvního závodu:
1. Zolt Der (Maďarsko)
2:57:19, 2. Gabor Kasa,
3. Nikola Kozomara (oba
Srbsko), 4. Adam Valeš,
8. Jan Stöhr všichni stejný
čas, 9. Pavel Stöhr + 14 s,
12. Jan Svorada + 4:46, 26.
Luděk Helis, 27. Matouš
Hynek (všichni SKC
TUFO Prostějov) oba +
8:05.

Výsledky druhého závodu:
1. Esad Hasanovič 3:13:52,
2. Marko Stankovič,
3. Stefan Stefanovič (všichni
Srbsko), 4. Pavel Stöhr
všichni + 10 s, 7. Adam
Valeš, 8. Jan Stöhr oba +
1:37, 20. Luděk Helis, 29.
Jan Svorada, 46. Matouš
Hynek (všichni SKC
TUFO Prostějov) všichni
+ 8:35.

Domácí
Fe-MAT Čehovice
Skalní Na Nové Doloplazy
Žabáci Ivanovice na Hané

Hosté
Pávi Bedihošt
U Žida Ivanovice na Hané
Soběsuky 49

BD BH LD LH
9
10
22
22
přeloženo na 5.10.2013
přeloženo na 12.10.2013

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 2. kole
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3
4
5
6
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bodů znamenalo nový osobní rekord. Zajistilo mu to tak pozici ve
druhé evropské desítce, kam se
vešel i František Sedláček.
Českou republiku ještě v nejvyšší
věkové kategorii reprezentovali
sedmá Ája Kaszonyiová, čtrnáctý Václav Losert a šestnáctý Zdeněk Janda, kteří společně skončili
pátí mezi týmy.

i s Michalem Mráčkem, Matouškem a Wolfem
(dokončení ze strany 17)
V prostějovském klubu
budou i nadále závodit
mimo jiné Jakub Filip, jenž
se vrací po zdravotních
potížích, s Viktorem Vráželem
a velice pozitivně hodnoceným
Adamem Valešem, již nyní
navíc prozradil Petr Šrámek
dvě nová jména – Luděk
Lichnovský a Václav Vomáčko.
Osmnáctiletý Lichnovský
strávil v prostějovském
Sportovním centru mládeže
spoustu let, vrací se tak do
známého prostředí. „Letošní
rok měl trochu slabší výsledky,
ale věříme, že se to zlepší.
Navíc jsme potřebovali dobrého
dráhaře,“ očekává Šrámek.
V pátek 27. září čerstvě plnoletý
Vomáčko je pro regionální
fanoušky novým jménem, i od
něj si ale prostějovský oddíl
hodně slibuje. „Je to juniorský
reprezentant, nedávný
extrémně těžký závod v Itálii
dokončil jako lepší ze dvou
Čechů, kteří dojeli. Je to biker,
velice houževnatý jezdec,“

Srbsko, Prostějov/jim
– Šestici jezdců vyslala
cyklistická stáj SKC
TUFO Prostějov na dvojici
jednorázových silničních
závodů na severu Srbska.
Prostějovští závodníci
bojovali vždy až do poslední
chvíle o umístění na stupních
vítězů, to jim nakonec v obou
případech uniklo a Adam
Valeš i Pavel Stöhr se shodně
umístili na čtvrté pozici.
První závod napříč
Vojvodinou měřil sto
devětadvacet kilometrů
a trať Novi Sad – Apatin
zvládla nejlepší devítka pod
tři hodiny. Byla mezi nimi
i trojice Adam Valeš, Jan
Stöhr a Pavel Stöhr, z toho
prvně jmenovaná dvojice
se zúčastnila závěrečného
spurtu o vítězství.
Hromadný finiš jim ale
nevyšel podle plánu a obsadili

C liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
2
2
2

kategorie Bohumilu Korbařovi
z Plumlova. Střelci tak neodjížděli s přehnanými ambicemi a na
absolutní špičku nestačili. Přesto
byly důvody ke spokojenosti.
Ve dvoudenním klání za letního
počasí a téměř třicetistupňových
veder nastřílel Josef Nedělník
782 bodů, o den později se mu
vedlo ještě o poznání lépe a 811

rekord by muselo být tepleji“

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 2. kole
Tým
Orli Kojetín
Mexičani Čelčice
V Zeleném Prostějov
Twister Kroměříž
Brablenci Kojetín
Darts Držovice
KRLEŠ Kralice na Hané
O tečku Prostějov
Asi Prostějov
Rafani Čelčice
Fénix Prostějov
Seniors Hamry

Innsbruck (Rakousko), Prostějov/jim – Pouze Josef Nedělník mezi muži a František
Sedláček v seniorské kategorii
zastupovali prostějovský region na nedávném evropském
šampionátu v polní kuši. A nevedli si nijak zle. Střílející předseda Savany Kostelec na Hané
si druhý den vylepšil osobní
rekord a skončil devatenáctý,
jeho oddílový kolega se umístil
sedmnáctý.
V české nominaci tentokrát z pracovních důvodů chyběla dlouhodobě nejlepší žena Jaroslava
Nedělníková i česká mužská
dvojka Jan Nedělník, finance
a rodinné důvody zabránily ve
startu rovněž vládci mužské

Vítězný Martin Mazáč: „Na

B liga - PROSTĚJOVSKO


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

27

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 23. září 2013

Tým
Skalní Na Nové Doloplazy
Soběsuky 49
Pávi Bedihošt
Fe-MAT Čehovice
U Žida Ivanovice na Hané
Žabáci Ivanovice na Hané
Capa U Jedličky Čechovice

Kol
1
1
2
1
0
0
1

V
1
1
0
0
0
0
0

VP R PP
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0

P
0
0
1
0
0
0
1

K Skóre
0 12:6
0 10:8
0 18:19
0 9:10
0
0:0
0
0:0
0 6:12

Legy
29:18
23:18
40:45
22:22
0:0
0:0
18:29

Body
3
3
2
1
0
0
0

Nepřekonatelný. Při zranění Petra Svobody nemá Martin Mazáč
(uprostřed) v České republikce konkurenci.
Foto: Jiří Možný
také moc nefoukal, takže super
počasí,“ nedíval se na přicházející
podzim negativně.
Letošní sezona pro něj byla velice úspěšná, kromě zisku zlaté
medaile na mistrovství republiky, totiž splnil limit pro účast
na světovém šampionátu a Českou republiku tak reprezentoval
v Moskvě. „Byla to větší zodpovědnost, přece jen šlo o vrchol sezony. Člověk se připravuje právě
na tento závod, takže tam chce

předvést svoje maximum. O to je
to těžší,“ přiznal.
Pro mladého atleta byl víkendový
start zároveň posledním závodem
letošní sezony, do Prostějova se
vrací rád. „Je to prakticky jediný
překážkářský mítink v České republice,“ poukázal na výjimečnost prostějovského mítinku.
A co ho čeká nyní? „Regenerace
na další přípravu. Jedeme na týden
do lázní, takže se dá říct, že pokračujeme v přípravě,“ pousmál se.

1. liga Ženy - Olomoucký kraj
Kolo Domácí
Hosté
BD
BH LD
1
Pitbulky Prostějov
Ladies u Jedličky Čechovice přeloženo na 6.10.2013
1
Šipkařky od Golema Olomouc Divošky od Jany Přerov
přeloženo na 6.10.2013
partneři šipkových soutěží a turnajů na Olomoucku

Pamětní foto. Letošní ročník Velké ceny navštívili i prostějovský primátor Miroslav Pišťák a náměstek
hejtmana Alois Mačák.
Foto: Jiří Možný

Vítězové z Reálného gymnázia skočili na Prostějovské výšce přes šest metrů

Prostějov/jim – Více než sedm
desítek atletických nadějí se
aktivně zúčastnilo již šestého
ročníku Prostějovské výšky.
Na hřišti v areálu Základní
školy a reálného gymnázia se
ve svých kategoriích nejvíce
dařilo Ivaně Večerkové,
Simoně Ošťádalové, Markétě
Urbancové, Petru Fojtíkovi,
Filipu Sloukovi a Patriku Albrechtovi, souboje družstev
ovládli mladší žáci i dorostenci Reálného gymnázia a základní školy města

Prostějova a starší žáci ZŠ
Jana Železného.
Mezi mladšími žákyněmi
překonala trojice nejlepších
shodně 130 centimetrů a souboj
tří zástupkyň Reálného gymnázia a základní školy tak rozhodly
pokusy. Nejlepší bilanci měla
Ivana Večerková a stala se tak
vítězkou.
To mezi mladšími žáky nebylo
o vítězi pochyb. O zbylých medailových pozicích sice také rozhodla až druhotná kritéria, neboť
hned trojice atletů překonala

Fotoreportáž
Fotoreportáž

laťku ve výšce 130 centimetrů.
Král soutěže Petr Fojtík ale skočil
ještě o jeden decimetr výše.
Klání starších žákyň mělo jasnou favoritku v podobě Simony
Ošťádalové a druhá závodnice
z nedávné Velké ceny města
Prostějova svou roli ustála. Tentokrát sice neúspěšně atakovala
hranici jednoho a půl metru,
i 145 centimetrů ale stačilo.
Druhá Karolína Klímová zvládla
o pět centimetrů méně a dvojice
Michaela Ontlová, Nela Hassová
ztratila dalších pět centimetrů.

V závodě žáků se rozhodovalo
o poznání výše. Třetí David
Šarman zvládl metr šedesát,
jeho spolužák z Reálného
gymnázia a základní školy 165
centimetrů. Všem ale uletěl
Filip Slouka ze Základní školy
Jana Železného, jenž zvládl
i laťku o hodnotě 175 centimetrů.
Souboj dorostenek se rozhodoval
mezi trojicí Markéta Urbancová,
Veronika Gregovská a Michaela
Pavlová. Konečnou pro poslední
dvě jmenované se stala výška
145 centimetrů, vítězka zvládla

rovný metr a půl a pokračovala
ještě výš. Hned při prvním pokusu se ale zranila a musela soutěž
při atakování osobního maxima
předčasně ukončit.
Šestý ročník ale teprve gradoval. Hned pětice skokanů
zdolala i 160 centimetrů. Páté
místo nakonec připadlo Alexandru Vyroubalovi, čtvrté
Danielu Dostálovi a o druhé se
shodnou bilancí podělili Filip
Navrátil a Viet Anh Tran. Ani
jeden z nich absolutně neměl
na Patrika Albrechta. Student

jaká byla letošní prostějovská výška...
3x foto: Jiří Možný

Nejlepší žáci. Starším žákům kralovala ŽŠ Jana Želez- Nejlepší dívka. Soutěž dorostenek ovládla Marké- Skákalo se vysoko. Rovná desítka soutěžících se
ného včetně Simony Ošťádalové (na nejvyšším stupni s ta Urbancová, která jako jediná úspěšně atakovala přehoupla přes metr a půl, podařilo se to celkem
pohárem).
150 centimetrů.
třem žákům a sedmi dorostencům.

Střední školy designu a módy
Prostějov se úspěšně přenášel
výš a výš až předvedl výkon
178 centimetrů.
Suma sumárum to znamenalo, že v soutěži družstev
vyzněl těsný souboj pro
mladší žáky Reálného gymnázia a základní školy. Součet
dvou nejlepších dívčích a dvou
nejlepších chlapeckých výkonů
dosáhl v jejich podání rovných
pěti metrů. Mezi staršími žáky
se díky přesně šesti metrům
nejlépe vedlo Základní škole

Jana Železného a dorostenecké
klání ovládli zástupci Reálného
gymnázia a základní školy,
kteří naskákali 605 centimetrů.
Závod určený pro žáky
prostějovských základních i střed
-ních škol uspořádala také letos Komise pro mládež a tělovýchovu při radě statutárního
města Prostějova a Atletický
klub Prostějov. Poháry, diplomy
i medaile osobně předávali
náměstkyně primátora Ivana
Hemerková a předseda pořádající
komise Pavel Smetana.

Výsledky Prostějovské výšky 2013:

Dorostenci: 1. Patrik Albrecht 178 cm, 2. Filip Navrátil (oba
Střední škola designu a módy Prostějov – SŠDAM) a Viet Anh
Tran (RG a ZŠ města Prostějova) 160 cm.
Dorostenky: 1. Markéta Urbancová (SŠDAM) 150 cm,
2. Veronika Gregovská (RG a ZŠ) 145 cm, 3. Michaela Pavlová (Gymnázium Jiřího Wolkera – GJW) 145 cm.
Družstva: RG a ZŠ Prostějov, 2. Střední odborná škola podnikání a obchodu, 3. SŠDAM, 4. Gymnázium Jiřího Wolkera.
Žáci: 1. Filip Slouka (ZŠ Jana Železného Prostějov – ZŠJŽ)
175 cm, 2. Petr Havier 165 cm, 3. David Šarman (oba RG
a ZŠ) 160 cm.
Žákyně: 1. Simona Ošťádalová 145 cm, Karolína Klímová
(obě ZŠJŽ) 140 cm, 3. Michaela Ontlová (RG a ZŠ), 135 cm.
Družstva: 1. ZŠ Jana Železného, 2. RG a ZŠ Prostějov,
3. Gymnázium Jiřího Wolkera, 4. ZŠ Melantrichova, 5. ZŠ Dr.
Horáka.
Mladší žáci: 1. Petr Fojtík (ZŠ Dr. Horáka Prostějov) 140 cm,
2. Jakub Flajsar (GJW) 130 cm, 3. Jakub Zdobina (ZŠ Melantrichova Prostějov) 130 cm.
Mladší žákyně: 1. Ivana Večerková 130 cm, 2. Sára Korbařová 130 cm, 3. Vanesa Klíčová (všechny RG a ZŠ) 130 cm.
Družstva: 1. RG a ZŠ Prostějov, 2. ZŠ Jana Železného,
3. ZŠ Dr. Horáka, 4. ZŠ Melantrichova, 5. Gymnázium Jiřího
Wolkera.

Lední hokej
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Jestřábi deklasovali Hodonín a urvali derby v Přerově. Bodovali již všichni útočníci

5
0

2:0

Ve středu přijede poslední Nový Jičín,

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

pak jsou na řadě Bobři i s Tomigou a Stránělem

SHK HODONÍN

1:0

2:0

Branky a nahrávky: 12. Antončík (Belay, Veselý), 20. Stejskal (Duba, Venkrbec), 36.
Antončík (Kučera, Belay), 45. Černý (Šebek), 46. Stejskal (Kučera).
Rozhodčí: Vaněk - Matěj, Velinský. Vyloučení: 8:7. Využití: 2:0. Diváků: 1180.

Sestava HC PORUBA:

Kotvan (46. Barus) - Pokorný, Rybalkin, Koukal, Skočovský, Miklík,
Kučera, Směřička, Laporte - Špok, Kříž, Vondráček - Peš, Jurásek,
Dvořáček - Velechovský, Škorík, Kuba - Charvát, Smetana, Vrba

Sestava lhK jestřábi

Prostějov/jim

Kocián
Veselý, Kořínek,
Malý, Knesl,
Trenéři:
Josef Málek
a Petr Zachar

3 PP
4

Nedbálek, Jedlička,
Kolibár, Švaříček

Antončík, Belay, Kučera,
Černý, Šebek, Jurík D.,
Jurík J., Luňák, Coufal,
Duba, Venkrbec, Stejskal

1:2

0:1

Branky a nahrávky: 12. Ministr (Goiš), 23. Ministr, 27. Goiš (Haloda, Kudělka) - 7.
Šebek (Černý, D. Jurík), 22. D. Jurík, 52. Venkrbec (Stejskal), 63. Stejskal. Rozhodčí:
Šutara - Moravec, Rožánek. Vyloučení: 8:7, navíc Blinka (Př.) - Veselý, Stejskal (oba
Pv) všichni osobní trest 10 minut za nesportovní chování. Využití: 1:1. Diváků: 2439

Sestava HC zubr:

Vojtek (55. Sklenář) - Pala, Faltýnek, Vlček, Janota, Kudělka,
Osina, Tomeček, Haloda - D. Šťastný, Sedlák, Blinka - Sakrajda,
Brančík, Kolář - Goiš, Ministr, Kundrátek – Ditrich, Loupal, Brada

Sestava lhK jestřábi
Kocián
Veselý, Kořínek,
Malý, Knesl,
Trenéři:
Josef Málek
a Petr Zachar

slednímu se to podařilo Davidu
Juríkovi, jenž k asistenci následně
přidal i jednu branku.
„Přesně to je náš záměr a těší nás,
že čtyři lajny fungují a doplňují se.
Dokáží v jednotlivých fázích zápasu zabrat a když se nedaří jedné,
zastoupí je druhá. Neměnili jsme
ani složení jednotlivých pětek a cílem je větší spolupráce obránců s
útočníky, abychom měli čtyři první lajny,“ přeje si do dalších duelů
prostějovský kouč.
Tři dny po domácím souboji s Novým Jičínem přijde na řadu další
venkovní utkání, tentokrát na ledě
Valašského Meziříčí. Tedy u mužstva, které ještě nedávno trénoval
právě Josef Málek. „Budu zvědavý, jak se kolegům daří jejich
práce. Jsem velice rád, že se zachránili a těším se na známé i celé
utkání. Mají mladý tým a bylo by
dobré, kdyby Bobři opět hráli na

těch pozicích jako dříve,“ zmínil
nynější šéf prostějovské lavičky k
sobotnímu soupeři.
Ve víkendovém střetnutí nebude
dávat pozor nejen na své hráče,
ale když mu to stav zápasu dovolí,
bude pečlivě pozorovat i počínání
dvou prostějovských mladíků Michala Tomigy a Tomáše Stráněla,
kteří do Valašského Meziříčí odešli před touto sezonou na hostování.
„Sleduji je na dálku po celou dobu.
Jsou to naši mladí hráči a jsem rád,
že to zvládají a že mohou druhou
ligu hrát,“ vyjádřil se k dvojici
odchovanců, kteří zatím nechyběli
v ani jednom mistrovském duelu
Bobrů. Byli tak u těsně porážky
v Novém Jičíně, bezbodové prohry v Orlové i víkendové výhry 5:3
v domácí premiéře nad Frýdkem-Místkem. Nyní se představí na
rodné hroudě...

brali dva body za výhru v prodloužení

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
V

2:1

Právě Nový Jičín bude po Porubě, Hodonínu a Přerovu nejbližším soupeřem prostějovských
hokejistů. Tamější HC na úvod
zdolalo 4:3 v prodloužení Valašské Meziříčí, poté nestačilo
výsledky 3:7 na Frýdek-Místek
a 0:3 na Opavu.
Kouč Josef Málek ale varuje před
případným podceněním a zbytečným klopýtnutím. „Nečekám
jednodušší utkání, ukázaly to již

sobotní duely. Musíme pracovat
stále stejně, jít do utkání s úctou,
pokorou, koncentrací a neztrácet
body lehkovážností,“ upozornil.
Na pátečním vítězném derby
ho mrzel velký počet vyloučení,
velkou radost mu ale udělala atmosféra, k níž výrazně přispěli
hostující fanoušci, a samozřejmě
šťastný konec vyrovnaného střetnutí. „Přerov dobře bruslil a dlouho
jsme si s ním nevěděli rady. Po druhé třetině jsme si to vysvětlili a pak
to už fungovalo, navíc se do toho

přestal plést rozhodčí. Jsme rádi za
tak těžký zápas, bylo to derby se
vším všudy. Nasazení jako v play off
a podařilo se nám vyrovnat i otočit,“
užíval si Málek příjemných pocitů.
A na podporu prostějovských fanoušků hodlá spoléhat i nyní, vždyť
jen na první domácí duel jich odhadem přišly zhruba dva tisíce. „Přinášejí nám velkou radost, na druhé
straně to ale zavazuje, aby odcházeli
spokojeni. Nechceme doma pouštět
soupeřům žádné body a navíc bychom si přáli kvalitní utkání. Promyšlený projekt přitahuje stále více
diváků a jsme jim za to vděčni,“ váží
si podpory k hlediště.
Díky celkem čtyřem úspěšně zakončeným akcím proti Přerovu se
navíc již po třech kolech podařilo
dosáhnout toho, že každý ze dvanácti útočníků, kteří za Jestřáby
dosud naskočili, dosáhl již alespoň
na jeden kanadský bod. Jako po-

Jestřábi zvládli obrat a z derby v Přerově

HC ZUBR PŘEROV

1:1

Pohled na druholigovou tabulku přináší prostějovským
fanouškům příjemné pocity. Jejich Jestřábi jsou díky
dvěma výhrám v normální hrací době a jedné v prodloužení na první místě, patnáct vstřelených gólů značí
nejlepší ofenzivu a šest inkasovaných druhou nejlepší
obranu. Již nyní se navíc začínají odstupy mezi týmy
navyšovat, pátý Vsetín ztrácí čtyři body a poslední Nový
Jičín o další dva více.

Nedbálek, Jedlička,
Kolibár, Švaříček

Antončík, Belay, Kučera,
Černý, Šebek, Jurík D.,
Jurík J., Luňák, Coufal,
Duba, Venkrbec, Stejskal

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ
2. kolo: VHK Vsetín – VSK Technika Brno 2:3 po sam. nájezdech (1:1,
0:1, 1:0 - 0:0). Branky a nahrávky: 18. Vítek (Farda), 49. Kajaba (Ambruz,
Vaněk) – 11. Odehnal (Habrovec), 37. Jurča (Štindl, Česnek), rozh. náj. Česnek * HC Orlová – HC Bobři Valašské Meziříčí 5:2 (2:0, 1:2, 2:0). Branky
a nahrávky: 3. Badžo (Pavliš, Mintěl), 19. Mráz (Studený, Zientek), 27. Studený (Mráz), 56. Galgonek (Blatoň, Szajter), 60. Studený (Pavliš) – 24. Varga
(Varga), 32. Martiník (Kubáč) * HC Frýdek-Místek – HC Nový Jičín 7:3
(3:1, 1:0, 3:2). Branky a nahrávky: 7. Slovák (Čintala), 12. Podešva, 20. J.
Sluštík (Gogolka), 32. Mach (Ovšák, O.Sluštík), 41. Prokop (Mikšan, Stránský), 55. Ivan (Prokop), 60. J. Sluštík (Gogolka) – 8. Macháček (F. Chvostek),
58. M. Chvostek (Kabeláč, Hanák), 59. M. Chvostek (Kabeláč, Hanák) * HC
Slezan Opava – HC ZUBR Přerov 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Branky a nahrávky:
2. Chalupa (Herman), 20. Wolf (Měch, Chalupa), 52. Polok (Herman) * LHK
Jestřábi Prostějov – SHK Hodonín 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). Branky a nahrávky:
12. Antončík (Belay, Veselý), 20. Stejskal (Duba, Venkrbec), 36. Antončík (Kučera, Belay), 45. Černý (Šebek), 46. Stejskal (Kučera) * HC Lvi Břeclav – HC
RT TORAX Poruba 2011 2:4 (0:3, 1:1, 1:0). Branky a nahrávky: 38. Bolfík
(Piskoř), 49. Záborský (Blaha, Šaur) – 4. Krayzel, 4. Buček (Prokop), 13. Piják
(Zachar), 36. Šindelář (Krayzel).
3. kolo: HC Zubr Přerov - LHK Jestřábi Prostějov 3:4p (1:1, 2:1, 0:1 – 0:1).
Branky: 12. Ministr, 23. Ministr, 27. Goiš – 7. Šebek, 22. D. Jurík, 52. Venkrbec, 63. Stejskal. Diváků: 2439 * VSK Technika Brno - HC Orlová 5:4.
Branky a nahrávky: 13. Jurča (Fadrný), 24. Hnilička (Česnek), 29. Habrovec
(Zapletal), 38. Habrovec (Bělohlávek), 42. Zábranský (Brzobohatý) – 23. Szajter (Blatoň), 55. Galgonek (Sznapka), 58. Studený (Mráz), 60. Badžo (Pavliš)
* HC RT TORAX Poruba - VHK Vsetín 5:1 Branky a nahrávky: 29.
Vaněk R. (Prokop, Krayzel), 29. Chaloupka (Prokop), 31. Piják (Slavík), 55.
Krayzel, 59. Javín (Seidler, Buček) – 44. Vaněk D. (Ševčík)* SHK Hodonín
- HC Lvi Břeclav 1:4. Branky a nahrávky: 9. Jurásek (Kučera, Peš) – 23.
Popolanský (Hrbatý), 28. Piskoř (Bartoš), 34. Popolanský (Průdek), 60. Bolfík
* HC Nový Jičín - HC Slezan Opava 0:3. Branky a nahrávky: 18. Polok
(Tichý), 43. Galvas (Svoboda, Džemla), 59. Měch (Herman) * HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Frýdek-Místek 5:3. Branky a nahrávky: 8. J.Slovák
(Vaněk), 35. Varga Mar. (Kubáč, Hartmann), 50. Varga Mar. (Varga D., Varga
Mir.), 54. Varga Mar. (Varga D.), 59. Varga D. (Varga Mir., J.) – 8. Mach (Sluštík
O., Slovák P.), 11. Mach (Sluštík O., Kubáň), 29. Sluštík O. (Mach, Slovák P.)

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 3. ODEHRANÝCH KOLECH


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

LHK Jestřábi Prostějov
VSK Technika Brno
HC Slezan Opava
HC RT TORAX Poruba
VHK Vsetín
HC Bobři Valašské Meziříčí
HC Zubr Přerov
HC Frýdek-Místek
HC Lvi Břeclav
HC Orlová
SHK Hodonín
HC Nový Jičín

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

15:6
13:9
9:5
12:9
9:10
10:12
7:9
12:12
9:10
11:13
6:12
7:13

8
8
6
6
4
4
4
3
3
3
3
2

Přerov, Prostějov/jim - Vysoká
návštěva v podobě téměř dvou
a půl tisícovky diváků, spousta
vyloučení i dvojnásobných
přesilovek, skóre přelévající
se na obě strany. Takové bylo
první hanácké druholigové
derby v nové hokejové sezoně,
které nakonec díky Vladimíru
Stejskalovi vyznělo lépe pro
hostující Prostějov.
Utkání třetího kola východní
skupiny druhé ligy bylo
z bezpečnostních důvodů přesunuto
na pátek (v Přerově se v sobotu
konala demonstrace radikálů pozn.red.), i tak si však našlo cestu
do hlediště dost příznivců, aby
premiérovému hanáckému derby
vytvořili báječnou atmosféru.
O tu se starali nejen domácí, ale
i zaplněný kotel fandící Jestřábům
z Prostějova, odkud dorazily
dobré dvě stovky fanoušků. Jejich
miláčci nastoupili k zápasu ve

vítězné sestavě ze středy, domácí
Zubři byli taktéž kompletní
včetně všech hvězd, jakými jsou
brankář Vojtek, obránci Kudělka
s Vlčkem či forvardi Brančík
a Ministr.
Oba týmy do utkání vstoupily
pěkně od podlahy a brankáři ani
rozhodčí se hned od úvodu nenudili.
Nejprve se na brankové čáře zaskvěl
domácí Martin Vojtek, na opačné
straně nedovolil soupeři skórovat
ani Ondřej Kocián. Již po pěti
a půl minutách se ale hráčům
Prostějova naskytla výhoda
přesilové hry a hosté nabídkou
nepohrdli. Propasírováním mezi
betony se prosadil David Šebek –
0:1. Ani Jestřábi však nehráli čistě,
v rychlém sledu putovali na trestnou
lavici obránci Švaříček s Veselým
a domácí mohli vyrovnat. Hosté se
ubránili a domácí tak dokázali, že
se jim v koncovce nedaří. Vyrovnat
se podařilo až bývalému hráči
Prostějova Milanu Ministrovi,
jenž tak po více než sto dvaceti
minutách ukončil čekání Zubrů na
vstřelenou branku. Pomohla mu
k tomu další přesilovka a umístěná
rána do horní části branky. Trestů
neubylo ani v dalších minutách,

jenže ani domácím, ani hostům se
puk za brankovou čáru nepodařilo
dostat.
Druhá třetina byla v tomto směru
jiná a na tři branky se nečekalo
ani sedm minut čistého času. Jako
první se radoval David Jurík, od
něhož doputoval puk za Vojtka,
a Jestřábi podruhé v duelu vedli. Leč
domácím se podařilo hned za minutu
a půl vyrovnat a o dalších sto
sedmnáct sekund později skóre
otočit. Nejprve se prakticky
z nulového úhlu zapsal podruhé
mezi střelce Milan Ministr, po něm
se ze závaru při ponechané výhodě
prosadil Jiří Goiš.
Na tahu tak byli Jestřábi a domácí
Přerov jim částečně pomáhal.
Nejprve svou nedisciplinovaností
nabídl klasickou přesilovku, poté
minutu trvající výhodu pěti proti
třem. Prostějovští hokejisté se dostali
do několika tutovek, ale Antončík,
Luňák ani Knesl nedokázali
z vyložených pozic zamířit přesně.
Poté se pro změnu museli bránit
hosté, ale ani domácím se nepodařilo
proměnit dlouhou přesilovku
o dva hráče.
V poslední části to byli dlouho opět
brankáři, kdo na sebe strhával hlavní

pozornost. Změnit se to podařilo
až Matouši Venkrbcovi osm a půl
minuty před koncem třetí třetiny
a byl to tak vytáhlý útočník,
kdo střelou přes obránce dosáhl
na vyrovnání. O tři minuty
později musel vystřídat Martin
Vojtek a hosté neměli daleko ke
všem bodům. David Šebek ale
poloprázdnou bránu minul a šlo se
do prodloužení.

V pětiminutovém nastavení měl
vítěznou branku na holi Michal
Černý, ale Sklenář si s ním poradil.
V čase 62:42 ale zpoza brány
vyjel Vladimír Stejskal, zamířil
přesně mezi gólmanovy betony
- 3:4. Dva body tak k radosti
všech Jestřábů, kteří se tudíž
usadili v čele tabulky, putovaly
do Prostějova a jen jeden zůstal
v Přerově.

JOSEF MÁLEK
Á
- LHK Jestřábi Prostějov:
„Bylo to zatím nejlepší utkání, jaké jsme odehráli. Soupeř byl velmi
dobře připravený a zápas měl jednoznačně parametry minimálně play
off. Na začátku sezóny je neskutečné si něco takového zkusit. Takový
zápas jsme dlouho potřebovali a já jsem rád, že jsme ho díky nasazení
a třetí třetině s prodloužením zvládli. Byli jsme hodně nedisciplinovaní,
nehráli jsme svoji hru a tím to bylo narušené. Potřebujeme hrát v pěti,
pak dokážeme vyvinout tlak, který nám v závěru pomohl.“

LUBOMÍR VÁCLAVÍČEK – HC ZUBR Přerov
„Viděli jsme špičkový zápas. Po Opavě jsme si museli něco říct,
protože nebylo možné kvůli velkým hrubkám přicházet o body.
Dnes máme sice jen jeden, ale zápas byl odbojovaný a Prostějov
byl v závěru šťastnější. Zbytečná ztráta puku za bránou nás stála
jeden bod navíc. Hráli jsme s velice silným soupeřem, který, jak už
jsem řekl, byl na konci šťastnější.“

„PŘIŠLO HODNĚ LIDÍ, VÝBORNÁ BYLA ATMOSFÉRA,“
užíval si první domácí duel Jestřábů Martin Belay
„Hrajeme spolu asi od šesti let,
vždycky jsme si rozuměli. Na
tréninku se domluvíme, co budeme hrát, víme o sobě, je to výhoda. Frank Kučera mezi nás skvěle zapadl a všichni naši beci jsou
skvělí. Se souhrou nebyl žádný
problém, již od začátku nám to
šlo a zatím to funguje.“
Dva zápasy, dvě vysoké
výhry. Jak hodnotíte
vstup do sezony?
„Měli jsme dva těžké soupeře
a je skvělé, že jsme to tak zvládměsto a diváci chodili již v pří- li. Derby s Přerovem bude asi
Jiří Možný
pravě, hlavně kvůli tomu, že zde to nejtěžší, ale těším se, bude to
skvělé. Fanoušci přijedou, čloMáte za sebou domá- vznikl nový projekt a nový tým.
věk to vnímá, i když není přímo
cí soutěžní premiéru. Na 'mistrák' vždy přijde ještě víc
z Prostějova. Je to větší zápas
Jaké máte z vítězného duelu lidí a jsem rád, že jim můžeme
a musíme ho zvládnout a vyhrát.“
dělat radost.“
dojmy?
Fanoušky jste namlsaSe Šimonem Antončí„Bylo to skvělé. Přišlo hodně
li ofenzivní hrou. Jak
kem se znáte již dlouho,
lidí, výborná atmosféra a porazili
dlouho mohou brankové příjsme Hodonín, jednoho z nejsil- takže souhra klapala hned od
děly pokračovat?
nějších soupeřů. Je tu hokejové začátku?

Prostějov - Mládežnickou hokejovou kariéru strávil
v Mladé Boleslavi, kde si také zahrál juniorskou extraligu, na kontě má i několik utkání v nejvyšší domácí soutěži dospělých. Před touto sezonou posílil Martin Belay
prostějovské hokejisty a v letní přípravě stihl sedm branek a sedm asistencí. Do druholigového ročníku vstoupil brankou do sítě Poruby, proti Hodonínu stihl připravit
dvě branky pro své parťáky z úderného útoku. „Když
vám tam spoluhráči krásně nabruslí, tak se jim to snažím dát...,“ nepřeceňuje svůj podíl na vstřelených brankách dvaadvacetiletý forvard.

Boss Jaroslav Luňák rozhovor odložil

Prostějov/jim - Na startu nové
sezony Večerník vedle předsedy
LHK Jestřábi Michala Tomigu,
hlavního kouče a sportovního
manažera Josefa Málka či kapitána Lukáše Duby požádali
o exkluzivní rozhovor rovněž
nového generálního manažera

„A“-týmu Jestřábů Jaroslava
Luňáka.
Nový mecenáš prostějovského
klubu však přes celé léto interview odkládal, a i v uplynulých
dnech byl natolik zaneprázdněn, že termín setkání byl nucen odsunout. Slíbil však, že na

konci tohoto týdne k rozhovoru
nejen o jeho vstupu do klubu
skutečně dojde. Pokud se tedy
nestane nic neočekávaného
a vše se zdárně podaří, přineseme
čtenářům PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku názory a pohledy Jaroslava Luňáka již v příštím vydání.

„Doufám, že co nejdéle, ideálně
celou sezonu (úsměv). Kéž by nás
to dovedlo k postupu. Dneska se
dařilo nám, příště se může dařit
jiné lajně. Máme tu čtyři vyrovnané pětky, a když to nepůjde
nám,, zastoupí nás jiná lajna.“
Vítězství
pramení
z toho, že jste skutečně
kvalitativně lepší než soupeři?
„Asi jo, přišli jsme zde s jasným
cílem. Já osobně bych se asi
v Boleslavi neprosadil a skončil v Nymburku. Doufám tedy,
že postoupíme a zahraji si vyšší
soutěž. Na Hodonín jsme vlétli,
jsme mladí kluci, oni mají nějaké starší hráče a musí to být znát.
Když máme cíl, musíme přehrávat každého.“

Bodový hráč. Martin Belay je jistotou gólů či nahrávek prakticky v každém utkání. Foto: Jiří Možný

Kam příště na 2. ligu - Východ?
4. kolo, středa 25. září, 18:00 hodin:
HC Orlová - HC Frýdek-Místek, HC Slezan Opava - HC Bobři Valašské
Meziříčí, LHK Jestřábi Prostějov - HC Nový Jičín, HC Lvi Břeclav - HC
Zubr Přerov, VHK Vsetín - SHK Hodonín (17:30), VSK Technika Brno HC RT TORAX Poruba
3. kolo, sobota 28. září, 17:00 hodin:
HC RT TORAX Poruba - HC Orlová, SHK Hodonín - VSK Technika
Brno, HC Zubr Přerov - VHK Vsetín, HC Lvi Břeclav - HC Nový Jičín,
HC Bobři Valašské Meziříčí - LHK Jestřábi Prostějov, HC Frýdek-Místek - HC Slezan Opava, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Frýdek-Místek
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Kostelec premiéru zvládl a dokázal porazit Kuřim O medaile budou bojovat tradiční sokové

Kostelec na Hané, Prostějov/
jim – Těžko na cvičišti, lehko
na bojišti. Kosteleckým házenkářům se letní příprava příliš
nepovedla, nescházeli se v hojném počtu a také výsledkově
strádali, vstup do druhé ligy
byl ale o něčem jiném. Obhájce
druhého místa z Kuřimi se musel smířit s jasnou porážkou,
domácí hráči mu nedali šanci
pomýšlet na bodový zisk.
„Byli jsme kompletní a oni taky,
chyběl jim pouze zraněný brankář. Přehráli jsme je v obraně,
která byla výborně postavená,
a rozhodl gólman Pavel Navrátil.
Nedostávali se ani do rychlých
útoků, naopak my jsme z nich
dali šest sedm branek,“ těšilo
kosteleckého kouče Zdeňka
Čtvrtníčka.
Domácím se podařilo od úvodu
dostat do vedení a hosté pouze
po pauze srovnali na 15:15, pak

jim zase hráči Sokola odskočili,
tentokrát již natrvalo. „Mužstvo
se první tři minuty nekoncentrovalo. Něco si řekneme, ale pak to
bylo jinak, nevím, jestli pocitem
vedení, ale prvních několik minut
bylo velice špatných,“ mrzel jediný časový okamžik Čtvrtníčka.
V defenzivě se mohl spolehnout
na zkušené házenkáře, kteří již
mají něco odehráno, úspěšně se
zapracovaly i nové tváře. „Obrana byla neprostupná, jen málo
mužstev ve druhé lize umí rychlý přechod. V severní skupině
to bylo Zubří, Ostrava a Velká
Bystřice, taky možná Olomouc,“
porovnával.
Útok naopak táhla trojice mladších hráčů Marek Grepl, Jan
Smékal a Jiří Vymětal, kteří dali
celkem hned šestnáct branek.
„Postavil jsem to na mladých
a chopili se toho velice dobře.
Pochopitelně tam stále byly ně-

Sokol Kostelec na Hané
Tatran Bohunice

27:23
(13:11)

Rozhodčí: Vychodil – Smékal. ŽK: 3:3. Vyloučení: 2:4. Branky ze
sedmiček: 2:1. Diváků: 58.

Sestava a branky Kostelce:
Navrátil, Varha – M. Knébl 3, P. Knébl 1, Smékal 5, Prášil, Bakalář 1, Hochvald, M. Grulich 2, Palička, Rikan 2, J. Grepl 2, Vymětal 5, M. Grepl 6.
Trenér: Zdeněk Čtvrtníček.

jaké chyby, ale to je dlouhodobá práce a orientaci v prostoru
asouvisejícímvěcemsevěnujeme
v sedmdesáti procentech tréninku,“ očekává i zde velké zlepšení
v nejbližším půlroce.
Při skládání úvodní sestavy se
musel obejít bez zkušené trojice
Radek Godál, Milan Varhalík,
Michal Jurka, poslední z nich
by mohl naskočit již o víkendu
ve druhém domácím duelu proti

Olomouci. I bez jejich přispění
to ale mužstvo zvládlo. „Dosud
jsme hráli pouze Český pohár,
přátelák s Přerovem a turnaj se
silnými prvoligovými mančafty,
takže nám chyběla konfrontace
s druhou ligou,“ upozornil na
možné zkreslení předchozích výsledků a současně se těší na derby
s Olomoucí, které v kostelecké
sportovní hale nastane v sobotu
v šestnáct hodin.

Prostějov ztratil u nováčka náskok, koncovku ale zvládl

Juliánov, Prostějov/jim – Házenkáři Sokola II Prostějov kráčeli
ve svém úvodním duelu nového
druholigového ročníku dlouho
za hladkým vítězstvím, nakonec
se ale na dva body nadřeli více,
než se ještě deset minut před
koncem zdálo. Domácí Juliánov nezlomilo ani čtyřbrankové
manko a nováček soutěže se začal přibližovat, finální dorovnání
skóre mu ale hosté nedovolili
a z Brna si odvezli těsnou výhru.
„Nečekal jsem lehké utkání, nováček pro mě byl velkou neznámou.
Největším problémem se nakonec
ukázala nafukovací hala, kde nebylo vidět. Povrch i míč byl hodně
tmavý, gólmani si stěžovali, že
střely o zem špatně vidí,“ poukázal na nečekaný zádrhel prostějovský kouč Alois Jurík.
Hostující tým se musel při cestě
do moravské metropole obejít
bez gólmanské jedničky Jiřího
Hrubého ani čerstvě zraněného
Tomáše Valacha, rozdělení bodů
to ale zásadně neovlivnilo. Celý
duel odchytal Michal Zacpal, záda

mu kryl zkušený Zdeněk Micka.
„Nebyl důvod střídat, odvedl standardní výkon,“ těšilo Juríka.
Po celou první půli se ani jeden
z týmů nedostal do vyššího vedení. Přestože měli povětšinou
navrch hosté, do kabin šli nakonec
s náskokem jedné trefy domácí.
Pro druhou půli ale změnil prostějovský trenér obranu a projevilo
se to i na skóre, za prvních dvacet
minut inkasovali jeho svěřenci
pouze šestkrát.
„Byl to běhavý soupeř bez typického střelce z dálky, což ale
eliminovali trpělivou rozehrávkou a čekáním na naše chyby.
V první půli jsme se vzadu hledali a prospěla nám změna z 1-5
na 0-6, hned jsme dostali míň
branek,“ pochvaloval si Jurík.
V 50. minutě to tak bylo 24:28
a zdálo se, že o dvou bodech
je jasno. Jenže nastalo drama.
„Polevením v obraně netaktickým počínáním v útoku soupeř ožil a třásli jsme se o body.
Projevilo se, že zkušenosti ještě
neumíme tolik prodat. Chtělo

předpoklady. Vše odstartoval
duel s Uničovem v přípravě, kdy
Playmakeři vyhráli 5:2, po něm
si poradili i s Olomoucí (7:6).
Následovalo první kolo poháru,
po něm druhé a třetí. Teď následuje čtvrté. Mezitím sehráli
Playmakeři i turnaj v Přerově,
který vyhráli. Jediný přemožitel
Playmakerů byl v prvním kole
poháru Přerov, jenž zvítězil 4:3.
Dvanácté utkání s Hatrrickem
Brno by mělo uzavřít přípravu, jelikož utkání s Gulivery
už Playmakeři nesehrají, právě
kvůli poháru. Potom už přijde na
řadu ostrá soutěž v podobě druhé florbalové ligy.
4. kolo proti favoritovi!
Čtvrté kolo už patří nadregionální úrovni. A „Playmakeři“
v pondělí vyzvou Hattrick
Brno, který pošilhává po extralize. Brněnský tým se veřejně nebrání útoku na postup
do nejvyšší soutěže, proto není
divu, že je jasným favoritem.
Naopak prostějovské hráče

Rozhodčí: Malinek – Valášek. ŽK: 2:2. Vyloučení: 2:9. Sedmičky:
2/0:0/0. ČK: Gazdík (P). Diváků: 50. Pětiminutovky: 2:3, 5:5, 8:9,
10:11, 14:14, 18:17, 19:21, 20:22, 23:25, 24:28, 28:30, 31:32.

Sestava a branky Prostějova:
Zacpal, Micka – Kozlovský 6, M. Jurík 2, T. Jurík, Chytil, Jurečka 5, Ordelt,
Procházka 4, Šestořád 5, Gazdík 2, Jura 1, Kosina 7. Trenér: Alois Jurík.

už zase trápí pořádně rozsáhlá
marodka. Obranné řady se výrazně ztenčily při zranění Lišky,
Vydržela a Zakopala. Předek
bude na utkání postrádat Tomáše Hrubého kvůli kotníku, který
nedohrál v Uničově. Z prvního
kola si odvezl problémy s meniskem Jakub Řehulka, jenž by
se měl pomalu začleňovat zpět.
Na pohárový duel to ale zatím
nevypadá.
„Zápas bereme stále jako přípravu, kvůli které jsme museli zrušit i přátelský zápas
s Gulivers Brno. Kostra týmu
už nějakým způsobem je, musíme doladit i několik herních
situací, které nám dělají zatím vydatné problémy. Zápas
s Brnem je poslední generálkou
před ligou, proto do utkání určitě nepůjdeme lehkomyslně jako
v Uničově,“ poznamenal před
soubojem trenér Playmakerů
Pavel Kubíček.
Vítěz utkání narazí na dalšího
aspiranta s extraligovými myš-

Zajímavou sestavu bude mít
k dispozici BK Děčín. Rozehrávku má totiž řídit exprostějovský Matěj Venta společně
s exnymbruským talentem Tomášem Vyoralem, na křídlo
přivedlo vedení zkušeného harcovníka a dalšího bývalého člena orlí letky z Prostějova Pavla

vyhráli i o víc,“ ocenil přístup
a odvedený výkon.
V sobotu od 15 hodin se hráči
Sokola II Prostějov poprvé představí doma, v tělocvičně Reálného gymnázia přivítají Telnici.
Do sestavy se vrací Jiří Hrubý,
Tomáš Valach ale bude zcela
jistě chybět. „Na pátečním tréninku si udělal těžký výron. Má
to oteklé a první odhad hovoří
o šesti týdnech. V pondělí jde ale k
panu Macháčkovi, to je odborník,
který teprve určí přesnou diagnózu,“ netuší Jurík, kdy se mu mladá
spojka vrátí do sestavy.

lenkami - TJ Znojmo stejně
jako Hattrick Brno hlásí atak
o nejvyšší soutěž. Kdo si se
Znojmem zahraje, o tom se rozhodne již dnes od 20:15 hodin
v Kostelci na Hané.
Playmakery čeká už také ligový
vstup do sezóny, který si odbudou o víkendu na domácí půdě
s Frýdkem-Místkem (v sobotu)
a s loňským extraligistou z Havířova (v neděli).

Pravděpodobná sestava
FbC Playmakers Prostějov:
Tomáš Krátký - Milan Fojt,
Michael Žák, Zdeněk Fojt,
Libor Čmela, Jan Smička, Josef
Ťuik,Michal Kováč, Jan Páleník, Jan Hloch, Karel Hloch,
František Slovák, Marek Bouda,
Milan Hnízdil.
Budou chybět: Jiří Zakopal
(zranění), Jan Vydržel (zranění), Rudolf Liška (zranění),
Tomáš Hrubý (zranění), Jakub Řehulka (zranění), Štěpán
Panák (pracovní cesta).

Bosáka. „Bude to nepříjemný
soupeř,“ uvědomuje si Pospíšil.
Velkou přestavbou prošla ostravská Nová huť. Bronzový medailista poslední sezony vyměnil
zahraniční hráče, když tentokrát
angažovala za posily Američana
Joe Willmane a Kanaďana Adama Folkera. Willman hrál v minulé sezoně NCAA za tým Bucknell
Bisons, kde tento forward zapi-

soval průměry 10,6 bodu a 6,4
doskoku. Centr Folkner hrál naposledy v kalifornském univerzitním týmu UC Irvine. „Hodně
bude záležet na tom, jak noví
hráči zapadnou do sestavy. To je
vždy nejdůležitější. Především ve
vlastní hale ale bude Ostrava opět
hodně nepříjemná,“ předpokládá
Pospíšil.
Ambiciózní budou opět Pardubice
a nesmí se zapomínat ani na Kolín. „Udrželi pohromadě sestavu
z posledních ročníků, budou sehraní. A žádným lehkým soupeřem nebude ani Opava, se kterou
jsme hráli v přípravě. Ukázala, že
může být v horní polovině tabulky
a řadu soupeřů minimálně potrápí,“ dodal k předběžnému výhledu blížícího se nového ročníku
Mattoni NBL Ivan Pospíšil.

Orli nestačili na slovenské vicemistry

(18:17)

Dnes čeká v poháru na Playmakery
prvoligový Hattrick Brno
Prostějov/mif - Florbalisté
Prostějova mají za sebou již
tři kola Poháru České Pojišťovny. Úvodní dějství patřilo
základním skupinám, kde se
dělilo regionální zrno od plev.
Ve druhém a třetím klání pak
na sebe narazily lepší týmy
z kraje. Z toho Olomouckého
dle předpokladů postoupily
dva nejsilnější, jak nám napovídala papírová statistika
z uplynulé sezóny. Přerovský
Spartak a prostějovský FbC
Playmakers. Oba týmy si poradily s konkurenty z Uničova a Jeseníku.
Prostějovští florbalisté letos
v přípravě nelení. Trenér Pavel
Kubíček se rozhodl pro radikální změnu. Suchou přípravu
a posléze i druhou fázi v hale
doplnila tour přípravných utkání
výrazně doplněná o úspěšné tažení Playmakerů pohárem. Čtvrté kolo je rozhodně pro FbC Prostějov tak trochu nadplán, i když
papírově teprve tým splnil svoje

Prostějov/lv

31:32

Sokol Juliánov
Sokol II Prostějov

to více taktické rozvahy, je ale
teprve začátek sezony,“ poukázal s tím, že hra se ještě bude
zlepšovat.
Již nyní ale na výkonu svých
hráčů našel spoustu pozitiv,
právě ty dovedly Prostějov
k první výhře. „Mohli jsme stavět na rychlém přechodu a trhácích, potěšilo mě, že se po delší
době prosadili pivoti, Šestořád
dal pět branek a Jura jednu.
Pochvala také za bojovnost,
vůli po vítězství a sebedůvěru.
Nepřipouštěli si ztrátu bodů
a v normální hale bychom

Jediným favoritem na obhajobu mistrovského titulu
v Mattoni NBL bude Nymburk. O další medaile v nejvyšší soutěži si to s největší pravděpodobností rozdají
Děčín, Pardubice, možná Ostrava a také Prostějov.
Především tyto týmy budou usilovat o postup do finále,
což je při současném rozložení sil maximem. „Je to realita. Nymburk zkrátka hraje jinou soutěž. My se budeme
snažit, abychom obhájili stříbro,“ souhlasně pokýval hlavou Ivan Pospíšil,předseda týmu Orli Prostějov.

Prostějov/lv - Atraktivního
protivníka přivítali ve středu
na vlastní palubovce ve svém
čtvrtém přípravném utkání
prostějovští Orli. V souboji
posledních finalistů české a slovenské nejvyšší soutěže změřili
svěřenci kouče Cholevy síly proti Komárnu. Vyrovnaný duel
se rozhodoval až v posledních
minutách, více štěstí měli hosté,
kteří zvítězili 75:71 a připravili
domácím první porážku v rámci přípravy na novou sezonu.
První minuty byly ve znamení
domácího náporu. Střelecky se
dařilo především Bohačíkovi

a zdálo se, že domácí sestava uhájí
vlastní palubovku. Komárnu k obratu stačily dvě minuty. Zásluhou
Američanů Thompsona a Stevense otočili hosté výsledek na 59:58
a od 35. minuty už svůj náskok
nepustili. Domácí v několika
případech mohli vyrovnat, jejich
střelecké pokusy ale neměly pata v 5. minutě Orli vedli 17:9. řičný směr, a proto se museli smířit
Svěřenci českého trenéra Fran- s těsnou porážkou o čtyři body.
tiška Róna ale nepropadli panice,
pohledem trenéra
zlepšili pohyb a do konce čtvrtiny
Zbyněk CHOLEVA
snížili na přijatelný rozdíl tří bodů.
- Orli Prostějov:
Také ve druhém poločase tahali
za delší konce provazu Hanáci „Začátek nebyl špatný, protože
a v několika případech se dostali jsme trefovali naše střelecké podo menšího trháku. Ani v jednom kusy. To se ale hlavně ve druhém
případě ale bodový rozdíl nepřesá- poločase změnilo. Soupeř nás dohl hranici deseti bodů. Poločasový kázal ubránit, na zakončení nebylo
výsledek 45:41 naznačil, že se příliš času. Navíc jsme někdy chtěli
o vítězi střetnutí bude rozhodovat své pozice ještě vylepšit nějakou
až po změně stran.
přihrávkou navíc a to nepřineslo
Těsné vedení si Hanáci udržovali své ovoce. Oboustranně to byl zajíaž do 29. minuty - 55:51. V závě- mavý zápas silných týmů. Komárru čtvrtiny ale trefil trojku Marko no ukázalo, že má svoji kvalitu.“

Trojková kanonáda rozložila Inter

Prostějov/lv - Na první porážku
v přípravě od Komárna zapomenuli basketbalisté Prostějova
v dalším duelu se slovenským
soupeřem, který byl na programu v sobu opět v Městské hale
Sportcentra. Původně půlánovaný páteční duel v Olomouci
se přitom nehrál. A v tom sobotním na Orly bratislavský Inter
nestačil, domácí vyhráli 74:65.
Sice se především pod košem
trápil vysoký hostující pivot Starosta, prosadili se ale při střelbě
z dlouhé vzdálenosti. Během
střetnutí trefili jedenáct trojek a
to na úspěch stačilo.
Domácí začali slušně a získali
vedení 7:0. Šest bodů přitom za-

znamenal Švrdlík. Inter se dlouho
nedokázal dostat do hry, v 8. minutě prohrával o devět bodů a vše
vypadalo hodně jednoduše. Obrana Prostějova ale vzápětí polevila
a slovenský tým toho využil ke
snížení průběžné ztráty na rozdíl
jediného koše.
Orli nehráli naplno, i tak si drželi
mírné vedení. V 15. minutě svítilo na ukazateli skóre průběžný
výsledek 28:23, do kabiny odcházeli se sedmibodovým náskokem. Náskok jim zajistil především Švrdlík, který dal do pauzy
13 bodů.
Třetí desetiminutovka se odehrála
ve volném tempu. Až v jejím závěru začalo přituhovat. Inter snížil

ve 29. minutě na 45:48 a do poslední čtvrtiny si přes trojku Bohačíka Orli přinesli náskok pouhých
dvou bodů.
O chvíli později bylo dokonce
vyrovnáno a ve 32. minutě po
pokusu Grahama šli hosté poprvé do vedení. To se přelévalo ze
strany na stranu až do 38. minuty.
Po dvou přesných útocích Orli
odskočili na 68:62 a v závěru už
Marko další trojkou upravil na
72:64. Inter už pak neměl na obrat
nárok.

Pohledem trenéra
Zbyněk CHOLEVA
- Orli Prostějov:
„Vítězství je příjemné, alE naše hra
nebyla příliš dobrá. Představoval
jsem si, že do zápasu dáme více
energie. Především pod košem
jsme měli problémy s vysokým
Starostou. I tak jsme si s tím měli
lépe poradit. Naštěstí se nám dařilo
při střelbě z dálky. Nasazení nebylo
ideální, do začátku sezony na tom
musíme ještě hodně zapracovat.

www.vecernikpv.cz

Vydařená domácí premiéra: Hodonín si odvezl „bůra“
Prostějov/jim, pk - Povedenou domácí premiéru prožili
ve středu večer hokejisté
Prostějova. Po úvodní výhře
6:3 na ledě Poruby nezaváhali
ani proti jednomu z favoritů
soutěže, navázali na nedávný
výsledek 9:6 a díky bezchybnému Ondřeji Kociánovi
v bráně zdolali Jihomoravany poměrem 5:0. Díky zaváhání Vsetína se navíc po
dvou kolech východní skupiny
druhé ligy dostali na první
místo tabulky.
Sestava domácích nedoznala
oproti úvodnímu dějství na

severu Moravy žádných změn.
Domácím příznivcům se tak
představily všechny letní posily, kouč Málek mohl vybírat
i jinak z kompletního kádru. Ambiciózní hosté přijeli na Hanou
s novou brankářskou jedničkou,
když do Francie zamířívšího
Zavadila nahradil Kotvan ze
Skalice. Největší letní posilou „Drtičů“ je určitě exligový
Vondráček, zajímavosti pak start
dua cizinců - Rusa Rybalkina
a Kanďana Laporteho. Třetí do
legie, Američan Belisle nenastoupil. Prestižní pak byl duel
pro Vladimíra Stejskala, který
v loňském ročníku oblékal dres
Hodonína, aby tentokrát hájil
barvy prostějovských Jestřábů a
svého bývalého zaměstnavatele
pokořil hned dvěma góly!
Úvodní oťukávanou ukončili
Jestřábi v polovině dvanác-

té minuty. Martin Belay
přihrál zpoza branky Šimonu
Antončíkovi a jeho „dvojče“ se
trefilo přesně mezi betony - 1:0.
Hosté dostali možnost vyrovnat
po vyloučeních Malého a Duby,
téměř minutový úsek výhody
pěti proti tří ale v jejich případě
k ničemu nevedl. Domácí je
tak potrestali. Uplynulo pouze
deset sekund od Vondráčkova
vyloučení a už se opět mohlo
hrát pět na pět. Dubovu střelu
dorazil do odkryté brány Vladimír Stejskal a ještě loni hráč
Hodonína zvýšil na 2:0.
Druhou třetinu zahájil svým
vyloučením David Jurík, prakticky vzápětí ale všem pláchl
Frank Kučera a mohl přidat
třetí branku. Jenže Kotvan zasáhl úspěšně. Jen o půl minuty
později dostali Hodonínští po
špatném střídání domácích

druhou možnost přesilovky
o dva hráče, ale ani tentokrát to
přes obléhání k ničemu nevedlo.
Domácí gólman Kocián byl
stále nepřekonatelný a platilo to
i při dalších možnostech hostí,
nepřišel si na něj nikdo. Po jednom z jeho skoků za pukem se
do rychlého úniku dostal David
Jurík, se svou kličkou do bekhendu ale neuspěl. Nezadařilo
se ani jeho spoluhráčům při
dorážkách. Úspěšný tak byl až
Šimon Antončík, jenž po nahrávce od Franka Kučery dosáhl
své druhé branky v utkání
a zvýšil už na 3:0. Blízko čtvrté
brance byl o minutu nato Stejskal, k němuž na brankoviště
doputovala přihrávka po zemi,
leč domácí forvard ji nevyužil.
V samotném závěru druhé části
pak stejně jako v přípravném
duelu dostal hostující Dvořáček

čtyřminutový trest, tentokrát za
krvavý zákrok na Davida Šebka.
Domácí čtrnáctka se hostům
revanšovala tím nejlepším
způsobem, velkou měrou se
totiž zasloužila o navýšení vedení na 4:0. Šebkovu střelu
ve 45. minutě totiž hostující
gólman vykopl jen k Michalu
Černému, jenž se z úhlu nemýlil.
Jen o dvaašedesát sekund
později se podruhé v duelu trefil
i Vladimír Stejskal a v polovině
šestačtyřicáté minuty to bylo
5:0. To už bylo na Kotvana moc
a místo v bráně přepustil Filipu
Barusovi. Pak opět přišly velké
chvíle Ondry Kociána. Před
slušně zaplněným hledištěm,
v němž mohlo být o zhruba šest
stovek hlav více než oficiálně
uváděných
1180
diváků,
předváděl akce hodné nominace
na Zlatou helmu a hostující hráči

z něj museli být zoufalí. Po čistém
kontu v přípravě proti Břeclavi se
tak kmenový hráč Sparty Praha
dočkal prvního čistého konta
i v mistrovském utkání.

Po závěrečné siréně tak
vybuchla v hale erupce
nadšení, Jestřábi se mohli
ve středečním večeru těšit
z vysoké výhry!

JOSEF MÁLEK - LHK Jestřábi Prostějov:
„Bylo to z naší strany velmi nervózní, moc jsme si zabírali, o co se hraje.
Přišlo dost lidí a nechtěli jsme zklamat, jenže přijel silný soupeř. Hlavně
ve druhé třetině nám to dával ´sežrat´ a nevěděli jsme si s tím rady.
Naštěstí se nám ale podařilo dát branky, které nás teď hodně drží nad
vodou. Útok opravdu dokáže z jakékoliv šance zakončit a skvělý zápas
také odchytal Ondra Kocián, který nás v důležitých zápasech podržel.
Třeba při oslabení pět na tři, které jsme potřebovali uhrát a uhráli jsme.“

SVATOPLUK KOSÍK - SHK Hodonín:
„Domácí nás předčili zejména v efektivitě. Po celý zápas šlapali na sto procent, šli za svým cílem. My jsme také měli své šance, bohužel jsme byli jaloví a bez gólu nevyhrajete. Měli jsme dvakrát přesilovku pět na tři, nebyla
špatně sehraná, ale gól z toho nepadl. Vítězství domácích je zasloužené.“

Volejbal
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V Karpaczi podlehly po boji Sopotům i Dabrowe Gorniczi, naopak si poradily se Schwerinem
Karpacz (Polsko), Prostějov/son - Čtyři účastníci letošní CEV Champions League žen se sešli
na mezinárodním přípravném turnaji v Karpaczi.
Jedním z nich byl tým VK AGEL Prostějov, který po těsné prohře se Sopoty 2:3 a vcelku přesvědčivém vítězství nad Schwerinem 3:1 podlehl
v závěrečném nedělním utkání celé akce pořádajícímu celku Dabrowa Gornicza. Zdánlivě jednoznačně 0:3, ovšem všechny tři sady skončily
nejtěsnějším rozdílem. Z toho důvodu obsadily
naše volejbalistky v konečném pořadí silně obsazeného klání třetí místo.
Trefl Sopoty
VK AGEL Prostějov
3:2 (-19, -22, 17, 23, 12)
Sestava: Vincourová, Kočiová, Borovinšeková, Soaresová, Kossányiová, Hutinská, libero Jášová – Melicharová. Trenér: Miroslav Čada.
Prostějovská výprava vyrazila na
350 kilometrů dlouhou cestu autobusem v pátek úderem osmé hodiny
ranní. Po poledni už byla na místě
a město Karpacz jim až do večera
dalo čas co nejlépe se nachystat na
první turnajový mač proti aktuálně
nejlepšímu polskému klubu. Což
Agelky zvládly výborně, když
v úvodních dvou setech diktovaly
tempo hry i bez tří absentujících
opor. V sestavě totiž chyběly předpokládané tahounky Katie Carterová (zraněná), Tatsiana Markevičová (vyřizovala vízum) a Quinta
Steenbergenová (ještě odpočívala).
Až od třetí sady dokázal Atom převahu vékáčka eliminovat a nakonec
výsledek otočit, byť čtvrté dějství
i tiebreak dopadly hodně těsně.
„Na to, že jsme nastoupili do svého
prvního přáteláku a ještě v nekompletním složení, byl náš výkon velmi

solidní. Celkově mělo utkání dobrou
úroveň, my jsme se opírali hlavně
o kvalitní útok zejména dvojice
Borovinšeková a Soaresová. Naopak Sopoty nás převyšovaly v blokování, všechny ostatní činnosti
byly naprosto vyrovnané. Konečná
porážka mě nijak moc netrápí, byť
jsme vedli dva nula. Podstatnější
je, že hned napoprvé v přípravě se
nám povedlo sehrát tak výborný
a přínosný zápas,“ těšilo kouče našich žen Miroslava Čadu, který radši
ještě nechal na lavičce nizozemskou
blokařku Steenbergenovou. „Quinta
dorazila až přímo do Polska a byla
s námi jen chvilku, proto se zatím
pouze dívala. Příležitost dostane
v dalších soubojích,“ sdělil Čada.

SC Schwerin
VK AGEL Prostějov
1:3 (27, -13, -19, -24)
Sestava: Vincourová, Borovinšeková, Kossányiová, Soaresová, Steenbergenová, Melicharová, libero
Jášová – Kočiová. Trenér: Miroslav Čada.
Pikantní rozměr měl tento přátelský
duel pro obě družstva a zejména pro
Saskii Hippeovou s Quintou Steen-

k radosti svých početných fanoušků
z turnajového triumfu, druhé skončily Sopoty, třetí Prostějov a čtvrtý
Schwerin. „Shodli jsme se, že tahle
akce byla ze všech přípravných, co
jsme kdy absolvovali, zřejmě nejlepší. A to po všech stránkách. Vynikající byla jak sportovní kvalita, tak
organizační zajištění včetně ubytování i veškerého servisu a rovněž divácká atmosféra díky tomu, kolik na

Kočiová, Borovinšeková, Steenbergenová, Kossányiová, libero Jášová
– Soaresová, Melicharová. Trenér:
Miroslav Čada.
Před posledním mačem třídenního
přátelského podniku bylo jasné,
že kdo vyhraje, ten ovládne i souhrnnou tabulku. A při úplně vyrovnaném průběhu to klidně mohly
být Hanačky, kdyby dokázaly lépe
zvládnout vypjaté koncovky jednotlivých setů. Hlavně ten první byl
skutečně o nervy, víc než půlhodinovou řežbu získal domácí výběr až
34:32! Také v dalších dvou dějstvích
pak osvědčil pevnější psychiku, jinak ale vékáčko neodvedlo vůbec
špatnou práci.
„Podobně jako v obou předchozích
zápasech holky podaly hodně slušný výkon, jen škoda těch ztracených
závěrů. Každopádně střetnutí mělo
zase vysokou úroveň a naše družstvo táhly Quinta Steenbergenová
v útoku i obraně, Julie Jášová na liberu a také Soli Soaresová po svém
střídání. Kvůli menším zdravotním
problémům začala na lavičce a teprve během utkání šla na hřiště místo Sonji Borovinšekové, která místo
Dabrowa Gornicza
ní nastoupila v základu na účku,“
VK AGEL Prostějov
vyložil Miroslav Čada.
3:0 (32, 24, 23)
Dabrowa Gornicza se coby úřaSestava: Vincourová, Hutinská, dující vicemistr Polska radovala

bergenovou, jež v létě změnily dres
právě mezi dnešními protivníky.
Ti se do sebe od začátku pořádně
zakousli a vyústěním byl extrémně
vyrovnaný první set, který Agelky
ztratily až v dramatické koncovce
27:29. Což je však vůbec nezdeptalo, naopak hodně nastartovalo. Druhou sadu následně získaly rozdílem
dvou tříd, ani ve třetím dějství neměly větší problémy. A když pak těsně
uhlídaly závěr čtvrtého dílu, v němž
SC opět vyrovnal hru, bylo na světě
psychicky cenné vítězství.
„Šlo jen o přípravné utkání, proto
bych tenhle výsledek nepřeceňoval.
Na druhou stranu je určitě dobře,
že jsme před vzájemnými zápasy
v Champions League uspěli my
a ne Schwerin. Vývoj se nám povedlo otočit hlavně díky lepšímu
útoku, v němž vynikaly Sonja Borovinšeková s Andreou Kossányiovou. Stejně jako proti Sopotům jsme
podali celkově solidní výkon a dva
sety ze čtyř holky dokonce předváděly moc pěkný volejbal. Což mě
vzhledem k menší sehranosti těší,
jen tak dál,“ chválil Čada.

jednotlivé souboje chodilo do hle- Gornicza – Trefl Sopoty 3:2 (-19,
diště lidí. V Karpaczi jsme odehráli 22, 20, -23, 15), Trefl Sopoty – SC
tři velmi hodnotné zápasy a domů Schwerin 3:1 (21, -22, 18, 20).
se vracíme spokojeni. Teď nás čeká
spousta další práce v pokračující příKonečná tabulka
pravě,“ shrnul Čada.
1. D. Gornicza 3 0 9:3 8
2. Sopoty
2 1 8:6 6
Ostatní výsledky
turnaje v Karpaczi
3. Prostějov
1 2 5:7 4
Dabrowa Gornicza – SC Schwerin 4. Schwerin
0 3 3:9 0
3:1 (28, -23, 15, 11), Dabrowa

Místo zrušeného turnaje v Senici
absolvují „Agelky“ klání v Ostravě

Prostějov/son - Po právě proběhlém turnaji v polském
Karpaczi měly naše volejbalistky odehrát svou druhou
přípravnou akci 27. a 28. září
v Senici. Mezinárodní střet
čtyř klubů z různých států byl
však nečekaně zrušen a vedení
VK AGEL tak narychlo muselo hledat náhradní program.
Prostějovské ženy se na Slovensku měly utkat s domácím UK
Bratislava, maďarským Vasasem Budapešť a rakouským Postem Schwechat. „Bohužel nám
pořadatelé oznámili, že z tech-

nických důvodů musejí celý
turnaj zrušit. Což je škoda, hlavně Vídeň má každoročně silný
tým a konfrontace s ní by byla
zajímavá i přínosná. Na druhou
stranu ze tří přípravných turnajů, které jsme měli v plánu, byl
ten v Senici kvalitativně nejníž.
Horší, kdybychom přišli o Karpacz nebo domácí klání,“ přemítal hlavní trenér volejbalistek
Prostějova Miroslav Čada.
Tak jako tak bylo nutné místo
slovenského výjezdu operativně
sehnat jiné zápasové vytížení.
A to se povedlo, o nejbližším

víkendu 28. + 29. září se Agelky představí na turnaji v Ostravě. „Konkurence tam asi bude
o něco slabší než v Senici, ale
podstatné je, abychom teď hráli co nejvíc utkání a mohli tak
slaďovat nově složené družstvo
v kompletním složení,“ zdůraznil Čada.
Týmové obsazení ostravského
podniku i přesný rozpis jednotlivých duelů na severu Moravy
se „vékáčko“ dozví až v nadcházejících dnech. Dozvědět se
jej však můžete z internetových
stránek www.vecernikpv.cz!

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Mládežnicím VK AGEL startuje nový ročník extraligy

Juniorky chtějí do šestky, kadetky obhájit medaili

Prostějov/son – Přípravné období uteklo jako voda a před
mladými volejbalistkami VK
AGEL Prostějov se otevírá další sezóna mezi českou
elitou. Extraliga juniorek i
kadetek 2013/14 začíná už o
nadcházejícím víkendu a oba
výběry našeho klubu budou ve
svých soutěžích útočit hodně
vysoko.
Juniorský tým Agelek po desáté pozici při loňské premiéře
v národní top společnosti hodlá
tentokrát dopadnout o poznání
lépe. „Cílem je postup do finálové skupiny mezi šest nejlepších
celků, to znamená obsadit v základní části nejhůře třetí místo.
Vzhledem k tomu, že v mančaftu zůstala z minulé sezóny řada
kvalitních hráček a navíc bude
alternovat dost šikovných kadetek, považuji tuhle metu za naprosto reálnou,“ uvedl šéftrenér
mládeže VK Jaroslav Matěj.
Co se koučování týká, svěřil družstvo do rukou nového
mladého trenérského kolegy
Lukáše Mička (asistenti Matěj
+ Ľubomír Petráš). „Zatím neznáme přesně sílu všech soupe-

řů, ale dobří určitě budou Brno
s Olympem a taky Budějovice.
V příslušnost k elitní moravské
trojce každopádně věřím, holky
na to mají dostatečnou herní úroveň. A jestli by pak byly schopné
zabojovat také o postup do závěrečného Final Four, to se případně uvidí,“ uvažoval Matěj.
U kadetek vékáčka je hlavním
lodivodem on sám, asistenty
Miček s Petrášem. A všechny
společně čeká náročná obhajoba
extraligové medaile díky cennému stříbru z minulého ročníku.
„Tady si nemůžeme klást nižší
cíl, než znovu dosáhnout na cenný kov. Tým má volejbalovou
sílu, dostatek individualit i kolektivní soudržnost, chybí mu
jen zkušená nahrávačka. Pokud
se s tímto jediným handicapem
dokáže vyrovnat, nemám obavy.
A samozřejmě je potřeba – stejně
jako u juniorek – trocha nezbytného štěstí především v podobě
aspoň obstojného zdraví,“ zdůraznil Matěj.
Do zápasového kolotoče vstoupí
jeho svěřenky v neděli 29. září
doma proti Frýdku-Místku (juniorky), respektive o den dříve ve

KADETKY VK AGEL Prostějov

JUNIORKY VK AGEL Prostějov

Soutěž: extraliga.

Soutěž: extraliga.

Trenéři: Lukáš Miček, Jaroslav Matěj a Ľubomír Petráš.
Hráčský kádr: Kristýna Adamčíková (smečařka, univerzálka), Sarah
Cruz (smečařka, blokařka), Aneta Faksová (blokařka), Viktorie Gogová (nahrávačka), Dagmar Gorošová (nahrávačka), Markéta Hubrová
(nahrávačka), Aneta Chludová (blokařka, smečařka), Gabriela Klusáková (blokařka), Ivana Kratochvílová (libero), Eva Lakomá (blokařka, univerzálka), Lucie Macková (smečařka, univerzálka), Pavla
Meidlová (smečařka, univerzálka), Kateřina Mlčáková (blokařka),
Adriana Přibylová (smečařka, libero), Markéta Růžičková (univerzálka), Zuzana Ryšavá (blokařka), Adéla Stavinohová (univerzálka,
smečařka, libero), Silvie Uličná (libero), Vendula Valášková (smečařka, univerzálka), Lucie Zatloukalová (nahrávačka), Michaela Zatloukalová (nahrávačka).

Trenéři: Jaroslav Matěj, Lukáš Miček a Ľubomír Petráš.
Hráčský kádr: Kristýna Adamčíková (smečařka, univerzálka), Tereza Baláková (univerzálka, smečařka), Veronika Boudová (nahrávačka), Sarah Cruz (smečařka, blokařka), Klára
Dvořáčková (nahrávačka), Aneta Faksová (blokařka), Dagmar
Gorošová (nahrávačka), Markéta Hubrová (nahrávačka), Aneta
Chludová (blokařka, smečařka), Gabriela Klusáková (blokařka),
Eva Lakomá (blokařka, univerzálka), Pavla Meidlová (smečařka, univerzálka), Zuzana Ryšavá (blokařka), Tereza Slavíková
(libero, smečařka), Adéla Stavinohová (univerzálka, smečařka, libero), Vendula Valášková (smečařka, univerzálka), Lucie
Zatloukalová (nahrávačka).

Los základní části (skupina B):

Los základní části (skupina B):
1. + 2. kolo Šternberk – Prostějov (28. září, 10.00 + 14.00 hodin),
3. + 4. kolo Frýdek-Místek – Prostějov (5. října, 10.00 + 14.00
hodin), 5. + 6. kolo Prostějov – Ostrava (12. října, 10.00 + 14.00
hodin), 7. + 8. kolo Brno – Prostějov (19. října, 12.00 + 16.00 hodin), 9. + 10. kolo Prostějov – Přerov (2. listopadu, 10.00 + 14.00
hodin), 11. + 12. kolo Prostějov – Šternberk (9. listopadu, 10.00
+ 14.00 hodin), 13. + 14. kolo Prostějov – Frýdek-Místek (17.
listopadu, 10.00 + 14.00 hodin), 15. + 16. kolo Ostrava – Prostějov (23. listopadu, 11.00 + 15.00 hodin), 17. + 18. kolo Prostějov
– Brno (8. prosince, 10.00 + 14.00 hodin), 19. + 20. kolo Přerov
– Prostějov (14. prosince, 10.00 + 14.00 hodin).
Domácí zápasy hrají kadetky VK AGEL v hale Sportcentra DDM
Prostějov (Olympijská ulice).

1. + 2. kolo Prostějov – Frýdek-Místek (29. září, 10.00 + 14.00 hodin), 3. + 4. kolo Prostějov – Přerov (6. října, 10.00 + 14.00 hodin),
5. + 6. kolo Šternberk – Prostějov (13. října, 10.00 + 14.00 hodin),
7. + 8. kolo Prostějov – Ostrava (20. října, 10.00 + 14.00 hodin),
9. + 10. kolo Brno – Prostějov (3. listopadu, 10.00 + 14.00 hodin),
11. + 12. kolo Frýdek-Místek – Prostějov (10. listopadu, 10.00
+ 14.00 hodin), 13. + 14. kolo Přerov – Prostějov (16. listopadu,
10.00 + 14.00 hodin), 15. + 16. kolo Prostějov – Šternberk (24.
listopadu, 10.00 + 14.00 hodin), 17. + 18. kolo Ostrava – Prostějov
(7. prosince, 10.00 + 13.30 hodin), 19. + 20. kolo Prostějov – Brno
(15. prosince, 10.00 + 14.00 hodin).
Domácí zápasy hrají juniorky VK AGEL v hale Sportcentra
DDM Prostějov (Olympijská ulice).

Šternberku (kadetky). „Příprava
proběhla výborně, absolvovali
jsme turnaje v Českých Budějovicích, Uherském Hradišti,
Přerově, Senici a Levicích. Ideální by teď bylo s oběma družstvy na úvod získat plný počet
šesti bodů. Snad se uzdraví co
nejvíc z momentálně zraněných
hráček a zahajovací utkání vítězně zvládneme,“ přál si Jaroslav
Matěj.

www.
vecernikpv
.cz

Katie Carterová má naštípnutý malíček v dlaze, Zemřel Stanislav Goldemund
Tatsiana Markevičová si vyřizovala nové vízum
Prostějov/son – Reprezentační
povinnosti pro pětici Agelek už
sice mistrovstvím Evropy skončily, přesto není tým volejbalistek VK Prostějov v kompletním složení. K mladé smečařce
Barboře Gambové, která je
s operovaným ramenem v dlouhodobější rekonvalescenci, se
v uplynulém týdnu přidaly další
dvě absentující plejerky.
Na marodce Báru doplnila nejnovější posila našich žen Katie
Carterová. „Jak už jsem říkal
dříve, dostala během tréninku
při blokování míčem nešťastně
do malíčku na ruce tak, že došlo
k bolestivému zranění. Pondělní
vyšetření potvrdilo podezření na
naštípnutou kůstku, proto Katie
dostala prst do dlahy a v nejbližším týdnu půjde na kontrolu. Ta

ukáže, v jakém stavu malíček
je a za jak dlouho bude moci
naskočit do plné zátěže. Zatím
v přípravě absolvuje jen mimoherní věci,“ prozradil kouč
VK Miroslav Čada k americké
univerzálce.
Neplánovaně se v minulých
dnech musel obejít rovněž bez
Tatsiany Markevičové. Běloruská smečařka sice po ME dorazila
podle plánu na úterní trénink, jenže s nečekanou zprávou. „Končí
jí roční vízum a musela si vyřídit
nové. Nezbylo než jí to umožnit,
kvůli čemuž však vynechala víkendový turnaj v Karpaczi. Nešlo
o ideální variantu,“ mrzelo Čadu.
Markevičová se tak do přípravy naplno zapojí až dnes, druhý
turnaj v Ostravě by tudíž Agelky
mohly odehrát již kompletní.

Tatsiana Markevičová

Katie Carterová

Prostějov/jaz,son - V pátek
13. září ve věku nedožitých
78 let navždy odešla jedna
z největších trenérských osobností prostějovského volejbalu Ing. Stanislav Goldemund.
Pro své odchovankyně byl koučem, na kterého s láskou vzpomínají. Pro jiné zase velkým
trenérským i lidským vzorem.
A pro celý prostějovský volejbal zejména ideálem erudovaného, vtipného, obětavého
a hlavně slušného člověka. Se
Staňou se jeho přátelé naposledy rozloučili v pátek 20. září
v obřadní síni na Městském
hřbitově v Prostějově.
Snímek, který doprovází tento článek, dokumentuje jedno
z posledních významných veřejných vystoupení Stanislava
Goldemunda. U příležitosti
utkání Champions League mezi

VK Prostějov a RC Cannes (25.
listopadu 2010) tehdy obdržel
z rukou předsedy Českého volejbalového svazu Zdeňka Haníka ke svým pětasedmdesátým
narozeninám nejvyšší vyznamenání Olomouckého krajského volejbalového svazu.
Potlesk opodál stojícího čínského trenéra Yan Fanga přitom není jen gestem slušnosti
a předání tohoto ocenění přišlo
v nejlepší možný čas, když

k nám zavítal právě soupeř
z Cannes. Hvězdou místního
klubu totiž dlouhá léta byla
a vlastně stále je Goldemundova dcera Leona. Svou lásku
k volejbalu Staňa přenesl na
obě své dcery Leonu i Kateřinu. Ta byla oporou družstva národní ligy žen TJ OP Prostějov,
Leona jednou z nejvýznamnějších národních reprezentantek
a členkou Síně slávy Českého
volejbalového svazu.

Tenis
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Tenisty čeká v Davis Cupu na začátku příštího roku sklizeň tulipánů...
V případě vítězství nad Nizozemci narazí Češi buďto na Japonsku nebo Kanadu

Česká tenisová reprezentace se sice po postupu přes
Argentinu (3:2) již pomalu připravuje na finále Davis Cupu
2013 proti Srbsku, které se odehraje v polovině listopadu
na bělehradské půdě, v předstihu už ovšem zná také svého soupeře v prvním kole příštího ročníku. Středeční los
v Londýně udělal všem členům daviscupového týmu vcelku radost, neboť jim přidělil relativně „příjemného“ soupeře
- Nizozemí. Utkání se bude hrát od 31. ledna do 2. února
2014 v České republice, tentokrát nejspíše v Ostravě.
Prostějov, Londýn/lv, pk
„Z možností, které jsme měli, panuje s losem spokojenost. Vzhledem k tomu, že jsme mohli jet do
Německa nebo Itálie, je to slušný
los. Všem klukům se líbí. Hlavně
jsou rádi, že budeme hrát doma,“
prohlásil na tiskové konferenci,
která se konala v prostějovském
Hotelu Tennis Club, nehrající kapitán výběru Jaroslav Navrátil.
Jestliže bude český výběr kompletní, tedy s duem Tomáš Berdych - Radek Štěpánek, bude
jasným favoritem. Nizozemí
sice má tři hráče v první světové

stovce žebříčku ATP, ale nejvýše
postaveným je Robin Haase na
šedesátém místě, následuje Igor
Sijsling na pětasedmdesáté pozici. „Oba však hráli v poslední
době velice slušně a rozhodně se
nedají podcenit,“ poznamenal na
jejich adresu Navrátil. Nehrající
kapitán českého celku si už přes
veškerý respekt k soupeři stačil
povšimnout, že v případném
čtvrtfinále by české tenisty
čekal vítěz duelu Japonsko
- Kanada. „Nechci předbíhat,
ale naše šance na postup přes
Nizozemí jsou velké. A ani další
sok by pro nás nemusel být ne-

na
video rnikpv.cz
e
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Spokojenost. Dvě důležité postavy daviscupového týmu České
republiky Jaroslav Navrátil (na snímku vlevo) a Miroslav Černošek
jsou spokojeni nejen s postupem do finále letošního ročníku, ale i s
losem prvního kola toho nového.
Foto: Milan Fojt
překonatelnou překážkou, byť
to nebude v žádném případě na
půdě soupeře lehké,“ zavěštil
si Jaroslav Navrátil, který vede
nově první celek daviscupového
žebříčku! Dodejme, že v semifinále Davis Cupu 2014 by na Čechy čekala již cesta k velikánům,
a to do Španělska či Francie.
O místě konání zápasu 1. kola
proti Nizozemcům zatím ještě

Ohlédnutí za US Open: Barbora Krejčíková
z TK Agrofert se Siniakovou ovládly juniorku
New York (USA), Prostějov/lv Dalšího velkého úspěchu dosáhla mladá prostějovská tenistka
Barbora Krejčíková. Společně
s Kateřinou Siniakovou (TK
Sparta Praha) ovládly čtyřhru
na US Open, když ve finále
porazily švýcarsko-španělskou
dvojici Benciciová - Sorribesová
6:3, 6:4 a uspěly tak už na třetím
grandslamu v řadě! Obě naděje
byly spolu ve finále Australian
Open, vyhrály Paříž, Wimbledon a nyní nenašly přemožitelky v New Yorku.
Vítězky potvrdily pozici nasazených jedniček a finále ovládly
za hodinu hry. Po zisku první sady
získaly poměrně rychle vedení
5:2. Jejich soupeřky sice snížily na
rozdíl jediného gamu, závěr už ale
patřil českému páru. „Chtěly jsme
se s juniorskou kategorií rozloučit
vítězně. Do New Yorku jsme
přijely pro grandslamový hattrick. Pochopitelně jsme nadšené,
že se nám to podařilo,“ radovala
se z úspěchu Krejčíková, členka
TK Agrofert Prostějov.
Přitom stačilo málo a úspěšná
dvojice do soutěže vůbec nenas-

Hvězdičky. Členka prostějovského TK Agrofert Barbora Krejčíková (na snímku vpravo) vyhrála společně se Siniakovou již třetí
grandslamový turnaj v řadě.
Foto: www.usopen.org
toupila. Po úspěchu na turnaji
ITF v kanadském Repentigny
měly problémy s přesunem do
New Yorku a málem se nestihly
zapsat do turnaje. „Na akreditaci jsme jely rovnou z letiště
s kurfy. Všechno jsme nakonec
zvládly,“ pousmála se tenistka
prostějovského klubu.
Na kurtu obě hráčky v průběhu
celého turnaje dokazovaly, že
si umí vyhovět. Díky čtyřhře se
skamarádily a to jim při zápasech
pomáhá. „Nejsme rivalky. Každá

jsme sice jiná, ale hrozně si rozumíme. Protiklady se doplňují,“
uvedla Barbora Krejčíková.
Jak šly obě za titulem v New
Yorku? V prvním kole porazily brazilsko-australskou dvojici
Alvesová - Tomičová 6:2, 6:2,
ve druhém Samirovou (Egypt) Wallaceovou (Velká Británie) 6:2,
7:5, ve čtvrtfinále ukrajinsko-bulharský pár Kalininaová, Symanovičová 6:1, 6:3, v semifinále Mertensovou (Belgie) - Soyluovou
(Turecko) 7:5, 6:4.

nebylo rozhodnuto. Pořádající agentuře České sportovní se
již přihlásili zájemci z několika
měst, šéf společnosti Miroslav
Černošek zřejmě přesto zvolí
osvědčené prostředí. „Ještě není
nic hotovo, ale předpokládáme,
že využijeme místo, kde máme
zkušenosti. V této chvíli ale osobně mírně favorizuji Ostravu,“
prozradil Miroslav Černošek.

Nejistý je také povrch, na kterém se bude utkání úvodního
dějství hrát. Nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila bude
zajímat především názor hráčů. „Společně všechno probereme a pak padne definitivní
rozhodnutí. Předem nevylučuji
ani antuku, na které se soupeři
příliš nedaří,“ naznačil volbu
´oranžového´ povrchu Navrátil.

LOS UTKÁNÍ 1. KOLA
DAVIS CUPU 2014
(31. ledna až 2. února):
Česko - Nizozemí
Japonsko - Kanada
Německo - Španělsko
Francie - Austrálie
USA - Velká Británie
Argentina - Itálie
Kazachstán - Belgie
Srbsko - Švýcarsko
Další termíny:
čtvrtfinále 4. až 6. dubna,
semifinále 12-14. září,
finále: 21.-23. listopadu

Pardubická juniorka: Zlatá

GABRIELA PANTŮČKOVÁ
Pardubice, Prostějov/red Šestaosmdesátý ročník Pardubické juniorky přinesl ve
dvouhře velký úspěch mladým
tenistům TK AGROFERT.
Mezi dívkami potvrdila post
nasazené jedničky Gabriela
Pantůčková, která si ve finále
poradila s Dominikou Paterovou 6:2 a 6:0.
„Je to ohromný úspěch. Byl to
pro mě poslední juniorský turnaj
a moc jsem tady chtěla vyhrát.
Pořád je to turnaj s obrovským
renomé a tradicí. Pro mě má
tohle vítězství obrovskou cenu,
moc si ho vážím,“ radovala se
po vítězství prostějovská tenistka,
která nejtěžší bitvu v turnaji podstoupila v semifinále proti Miriam Kolodziejové. „Finále bylo
lehčí,“ přidávala Pantůčková.
V Pardubicích se rozloučila
s dorosteneckou. „Čekají mě už
jenom ženské turnaje. Vím, že
začátek bude těžký, ale už jsem
si pár velkých turnajů zahrála, tak
snad to půjde rychle.“

Do juniorského finále se probojovali pátý nasazený David Poljak
a čtvrtý Jakub Filipský. Ostravský
rodák Poljak hájící prostějovské
barvy doplatil v obou setech na
neproměňování gamebolů. „Měl
jsem vícekrát příležitost ukončit
hru, ale i za stavu 40:0 při vlastním servisu se mi to nepodařilo
dotáhnout do vítězného konce.
To bylo rozhodující. Pokud bych
tyhle míčky proměnil, mohlo být
utkání vyrovnanější. V důležitých
chvílích jsem dělal zbytečně moc
chyb,“ uvedl poražený Poljak,
který neuspěl ani o den dříve ve
finále čtyřhry.
Finále Pardubické juniorky:
Filipský (TK Sparta Praha) – Poljak (TK AGROFERT) 6:3, 6:1,
Pantůčková (TK ARGOFERT)
6:2, 6:0, Dušek (TK Oáza), Gengel (TK Neridé) - Poljak, Kellovský (oba TK AGROFERT)
6:1, 2:6, 1:0(7), Kolářová (TK
AGROFERT),
Kolodziejová
(I. ČLTK) – Holanová (TK Sparta),
Kulhánková (TC Brno) 6:4, 6:2.

Finále Davis Cupu může přímo v Bělehradu
sledovat až dvanáct set českých fanoušků
Prostějov/lv - Na horké srbské půdě se tenisté České
republiky pokusí v termínu
od 15. do 17. listopadu obhájit loňské vítězství v Davis
Cupu. K tomu jim má v Bělehradu pomoci také početný
zástup příznivců, pro které
bude připraveno až dvanáct
stovek vstupenek. „Máme
nárok na deset procent kapacity haly. O lístky je velký zájem, doufám, že tým přímo
v hledišti podpoří maximálně možný počet fanoušků,“
přeje si Miroslav Černošek,
majitel společnosti Česká
sportovní, která zápasy Davis Cupu zajišťuje.
„Do Srbska pravděpodobně
vypravíme dva letecké speciály. Chtěli bychom našim
tenistům vytvořit co nejlepší
diváckou kulisu, byť v bouřlivém prostředí to nebude lehké. Chybět nebude ani věrná,
zhruba čtyřicetičlenná prostějovská klika, která tradičně
neúnavně povzbuzuje naše

hráče. Celé zabezpečení z naší
strany by mělo být na úrovni,“
prozradil Černošek. „Kluci si
podporu určitě zaslouží, především Tomáš Berdych a Radek
Štěpánek. Pokud nejsou zranění, nikdy neodmítnou start
v týmu. Obětují Česku hodně
sil, to je hlavní důvod, proč
jsem za posledních pět let potřetí ve finále,“ dodal.
Hráči mají o motivaci před
rozhodujícím duelem postaráno. Rádi by soupeři odvedli tři roky starou porážku
v Bělehradu, a pokud se jim
to podaří, vyhrají „Salátovou
mísu“ podruhé v řadě. A to se
opravdu často nestává. „V historii se to povedlo třem nebo
čtyřem týmům,“ uvedl nehrající kapitán výběru Jaroslav
Navrátil, podle něhož tým má
šanci uspět. „Djokovič je fenomenální hráč, ale to neznamená, že jsme předem poraženi.
Tomáš hraje letos skvělý tenis
a Radek se po zranění dostal do
dobré formy,“ tvrdí Navrátil.

Budou u toho! Prostějovští tenisoví příznivci dohnali tým České republiky do finále Davisova poháru a chybět nemůžou ani při něm, byť
se hraje v "horkém" Bělehradu.
Foto: TK PLUS/Radek Váňa
Na rozdíl od svých svěřenců
očekává, že se utkání bude hrát
na obdobném povrchu jako
při Australian Open. „Hráči si
myslí, že Srbsko zvolí antuku.
Podle mého bude o výběru
rozhodovat Djokovič a tomu
se na antuce nebude chtít hrát
po sérii turnajů na rychlém povrchu,“ odhaduje Navrátil.
Tým má do dějiště zápasu
odletět 10. listopadu z Prahy.
Není ale vyloučeno, že někteří

tenisté přiletí později, protože
až 11. listopadu v Londýně
vrcholí Turnaj mistrů. Účast
na této přehlídce si již zajistil
Radek Štěpánek ve čtyřhře
a všichni tenisoví fanoušci
doufají, že si start zajistí také
Tomáš Berdych ve dvouhře.
„Vůbec bych se nezlobil, kdyby
do Bělehradu přiletěli později,“
usmál se Navrátil. A každý tenisový fanda si umí spočítat, proč
by se tak stalo...

Tenisové "El Clásico" staršího žactva vyhrálo družstvo Kvitová a Berdych přihrávali v Prostějově

Rakovník,
Prostějov/red
- Stalo se už nepsaným pravidlem, že v závěrečných
zápasech
mládežnických
šampionátů
se
utkává
Prostějov
s
praž-skou
Spartou. Oba kluby mají
společnou Černoškovu filozofii a péče o mládež je
v nich jasně na předním
místě. Mistrovství České republiky družstev staršího
žactva O Pohár Prezidenta
ČTS se konalo v rakovnickém
centru Cafex, ve čtvrtfinále
porazil tým TK AGROFERT
celek TSM Sokol Vysočany
9:0, v semifinále TK NERIDÉ
stejným poměrem a ve finále
tým TK Sparta Praha 7:2.
Samotný souboj o titul začal
lépe TK AGROFERT Prostějov,
v souboji cizinců Kecmanovic
jasně přehrál Oliela. Za Spartu
srovnal Rikl, přehrál Dubského.
V dívkách se prosadily naše,
Pantůčková zdolala Kaňkovou a
Kilnarové vyšly lépe koncovky
setů proti Johaně Markové. Za
Spartu poté snížil Jakub Patyk,
když vyhrál s Janem Lenochem.
V poslední dvouhře se jednalo
o boj předních hráčů ročníku

2000 v Česku a vítězně z něho
vzešel finalista letošní mistrovství jednotlivců, prostějovský
Evžen Holiš, který porazil
Tomáše Macháče. Vedení 4:2
pro Prostějov po dvouhrách
bylo dostatečným náskokem,
rozhodující pátý bod získaly
Pantůčková se Slovákovou
a Prostějov tak vrátil Spartě
loňskou finálovou porážku
a kapitán Ivo Šilhánek mohl
nad hlavu zvednout putovní
pohár Prezidenta ČTS pro
mistry České republiky.
Bronzové medaile si z Rakovníka odváží tenisté pražské
Štvanice, po dvouhrách vedli nad
TK NERIDÉ 4:2 a Vondroušová
s Běhounkovou stvrdily třetí
pozici jednoznačnou výhrou ve
čtyřhře.
Finále: TK AGROFERT
Prostějov - TK Sparta Praha
7:2
(Kecmanovic - Oliel 7:5,
6:0, Dubský - Rikl 1:6, 4:6,
Pantůčková - Kaňková 6:2,
6:3, Kilnarová - Marková
6:4, 7:5, Lenoch - Patyk 2:6,
3:6, Holiš - Macháč 6:4, 6:2,
Pantůčková, Slováková Hájková, Marková 6:1, 6:2,

Fotoreportáž
Fotoreportáž

TK AGROFERT PROSTĚJOV

budoucím vítězům Fed Cupu a Davis Cupu
V rámci náboru nových tenisových nadějí si budoucí vítězové Fed Cupu a Davis Cupu zahráli na
kurtech Národního tenisového centra MORAVA se
stávajícími tenisovými špičkami - Petrou Kvitovou
a Tomášem Berdychem.
Prostějov/peh

Foto: www.tkagrofert.cz
Dubský, Lenoch - Oliel, Patyk
6:3, 6:0, Holiš, Kecmanovic Rikl, Vrbenský 6:4, 6:1).
Konečné pořadí:
1. TK AGROFERT Prostějov,
2. TK Sparta Praha, 3. I.
ČLTK Praha, 4. TK Neridé,
5. TK SK Zlín, 6. TENISCENTRUM DTJ HK, 7. TSM
Sokol Vysočany, 8. TK DEZA
Valašské Meziříčí, 9. až 12. TK
Slavia Plzeň, Severočeská tenisová o.s., TK Písek, Tenisový
klub Benátky nad Jizerou.

Sestava TK AGROFEERT
Prostějov, nových mistrů
ČR pro 2013:
David Sedlář, Evžen Holiš,
Marek Dubský, František
Pechala,
Jan
Lenoch,
Miomir
Kecmanovic
*
Anna Kynčlová, Magdaléna
Pantůčková, Anna Slováková,
Monika Kilnarová, Albert
Šprlák-Puk.
Trenéři:
Ivo Šilhánek, Pavel Jaloviec,
Tomáš Kajlík

Minulé pondělí 16. září
byly tenisové hvězdy Petra Kvitová a Tomáš Berdych v Prostějově doslova
na roztrhání. Poté, co spolu s fotbalovým internacionálem Markem Janku
-lovskim ve zdejší nemocnici
slavnostně otevřeli centrum
sportovní a preventivní medicíny Agel Sport Clinic (čtěte
na straně 14 - pozn.red.), odjeli na tenisové kurty, kde už
na ně netrpělivě čekali malí
tenisté, aby si se svými tenisovými vzory změřili síly.
„Projekt Hledáme nového
Berdycha a Kvitovou u nás
probíhá už třetím rokem s tím,
že jsme pro letošek trochu
pozměnili název. Probíhá tu

nábor dětí do tenisové školy
a současně ukázka tréninku
v podání již zmíněných členů TK Agrofert Prostějov,“
upřesnil manažer TK PLUS
a bývalý vynikající deblista
Tomáš Cibulec.
Proti wimbledonské šampionce
Petře Kvitové a vítězi Davis
Cupu Tomáši Berdychovi se
postavili v pondělí odpoledne
například i syn tenisové legendy Jiřího Nováka, Jirka Novák
jr., dále Hynek Bartoň, Natálie
Švarcová, Adam Křesina a Jakub Černý, kterým jejich slavní
soupeři těžkou hlavu nedělali.
„Já mám doma asi padesát pohárů a už je málem nemáme
kam dávat,“ přiznal skromně
osmiletý Jakub Menšík.
Po zhruba půlhodinovém
tréninku se během několika

vteřin vytvořila několikametrová fronta na podpisy obou
tenisových star. Slovy „hrálas
dobře“ ocenila slavnou soupeřku devítiletá Linda Klimovičová, Tomáši Berdychovi se
dostalo odměny v podobě čokoládové bonboniéry, kterou
mu předala jedna z malých
soupeřek.
Že se den maximálně podařil,
bylo znát z rozesmátých tváří
tenisových hvězd i malých tenistů. Tak zase za rok!

jak se hledali noví vítězové fed cupu a davis cupu...
3x foto: Petra Hežová

Hrrr na ně! Malí tenisté se na své slavné soupeře připravili. Schválně, kteří z nich Odpoledne plné sportu. V rámci náboru malých tenistů se na kurty dostavili Autogramiáda hvězd. Na podpis si i přes lehké mrholení počalo v téměř kilomezvednou jednou nad hlavu Davisův pohár?
členové TK Agrofert Petra Kvitová a Tomáš Berdych.
trové frontě bezpočet malých tenistů.
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Exkluzivní interview s posilou realizačního týmu úřadujícího mistra a účastníka Ligy mistryň VK AGEL Prostějov

LUKÁŠ MÍČEK: „PRACOVAT PRO TENTO KLUB JE VELKÁ VÝZVA!“
Prostějov - Hráčský kádr prostějovských volejbalistek se každoročně mění dost výrazně, naopak
realizační tým VK AGEL zůstává převážně stabilní.
Během tohoto léta však přece jen došlo k některým
úpravám a jednou z nich byl příchod nového statistika k ženskému „áčku“. Šestadvacetiletý slovenský
odborník Lukáš Miček se navíc stal i koučem juniorek, což bylo velmi vítané posílení trenérského štábu
g našeho klubu. Uprostřed
p
u mládežnických kategorií
probíhající přípravy Večerník s novou oddílovou
dil tento rozhovor.
tváří „vékáčka“ pořídil
Marek Sonnevend
Můžete se na úvod
od trochu představit?
„Narodil jsem se desátého ledna
u jsem
1987 a s hraním volejbalu
ní škozačal od páté třídy základní
ly v Nitře. Tam jsem prošell žáky,
kadety i juniory až do mužské
dvaceti
kategorie, ale už v jednadvaceti
letech jsem musel aktivníí kariéry zanechat kvůli problémům
émům
s koleny a ramenem. To užž jsem
zároveň dělal trenéra nitranským
nským
kadetkám, později k tomu
u přibylo místo asistenta zdejších
ch extraligových žen, práce statistika
atistika
u stejného družstva a poslední
ní dva
roky jsem v Nitře vedl juniory.“
ry.“
Jak jste se dostal
entaci
k ženské reprezentaci
Slovenska, jíž děláte statistika?
stika?
„Nitra je jedním ze slovenských
nských
národních mládežnických center,,
podobně jako u vás v Českuu třeba
Brno. Tím pádem jsem asi byl víc
na očích a před třemi roky si mě
k nároďáku žen vzal Miroslav
roslav
Čada. S naší spoluprací jsem
m byl
za celou tu dobu vždy maximálně
málně
spokojený.“
Tím pádem je asi jasné, kdo vás přivedl do
Prostějova, že?
„Ano, byl to Mirek Čada. Během těch tří let poznal, jak pracuji a co umím, mou výhodou je
i schopnost pomáhat při trénincích s lobováním balónů na holky nebo v posilovně. Poprvé mi
dal nabídku jít do VK AGEL už

Nový statistik ženského celku a trenér juniorek chce do hry
mladých „Agelek“ vnést co nejvíc rychlosti, síly a dynamiky

Poprvé v životě jste šel
z Nitry do neznámého
prostředí. Bylo a je těžké si
v Prostějově zvyknout?
„Vůbec ne. Trochu obavy jsem
pochopitelně měl, ale dost lidí
z VK už jsem znal z dřívějška
p usnadnilo. Kroa to mi adaptaci
mě Mirka Čady dobře znám

Proběhlo hladce také
začlenění mezi trenéry
mládeže v hanáckém oddílu?
„Ano. Brzy po mém příjezdu
sem jsme hned odcestovali na
soustředění do Sloupu a pak do
Morkovic, kde jsme s šéftre
šéftrenérem mládeže Slávkem Matějem i s dalšími kolegy každý

minulý rok, jenže to už jsem měl
podepsanou smlouvu v Nitře.
Letos se nabídka opakovala
a já jsem ji moc rád přijal.“
Berete
možnost
pracovat pro nejsilnější ženský klub střední Evropy jako velkou šanci?
„Přesně tak, je to pro mě opravdu velká výzva! Tady
v Prostějově všechno funguje na

Ale není problém někdy použít
česká slovíčka, aby mě holky
pochopily.“
Jak jste si s Jaroslavem Matějem a Ľubomírem Petrášem rozdělili práci
u juniorek a kadetek?
„Příprava obou celků probíhá
společně v jednom kolektivu pod
vedením nás tří, ale co se týká
koučování jednotlivých utkání,
dostal jsem já na starost juniorky.
Domluvili jsme se takhle na celou sezónu, doufám, že budu pro
děvčata přínosem.“
Počítáte s konkrétním
výsledkovým cílem?
„V minulé sezóně juniorky Prostějova nepostoupily do finálové
šestky extraligy, proto předpokládám, že právě tohle

mínovým kolizím utkání žen
a juniorek. Co v takových případech dostane přednost: statistik nebo kouč?
„Skoro všechny zápasy juniorského týmu jsme se snažili přesunout na neděle, aby k překrývání
s duely ženského ´áčka´ nedocházelo. Pokud se to přece jen
stane, mám coby prioritu vedení
juniorek. V takovém případě za
mne se statistikami zaskočí buď
Martin Hájek, nebo manžel Sonji
Borovinšekové.“
Prozradíte nějaké své
motto, čeho byste chtěl
v prostějovském volejbalu dosáhnout?
„Přišel jsem po dvou letech
u nitranských juniorů, kteří samozřejmě hráli mnohem rychleji
a tvrději než holky. Proto se mi
hra děvčat zdá o dost pomalejší, což je však logické (úsměv).
Každopádně bych rád do projevu
zdejších juniorek vnesl co nejvíc rychlosti a síly, aby hra byla
v rámci možností maximálně
mická. Jee mi
m jas
assné
n , že hol
olky
ol
dynamická.
jasné,
holky

jsou ještě mladé a mají své fyzické limity, ale zkusit předvádět
hezký útočný volejbal a vítězit
rozhodně můžeme.“
Zabydlení v novém
působišti
proběhlo
zdárně?
„O práci v klubu už jsem mluvil, po téhle stránce je všechno
vynikající. A také jinak si nemám absolutně na co stěžovat.
Bydlím v bytě domu, kde má
VK AGEL pronajaté celé jedno
patro a tamní majitelé jsou skvělí lidé. V podstatě jsem se nastěhoval do zařízeného bytu, a co
mi chybělo, to jsme s přítelkyní
během prvního týdne, kdy tady
byla se mnou, dokoupili. Navíc
jsme s Lubem Petrášem fakt velcí kamarádi a vzhledem k tomu,
že jsme v Prostějově oba bez
přítelkyň, trávíme spolu hodně
času. Něco zasportujeme v hale
i jinde, něco popijeme většinou
U Chmelů. Aspoň je sranda.
Však už se nám holky smějí, že
jsme povedená dvojka jako Pat
Mat (směje se)“
a Mat...

kdo je
lukáš miček

Vedl i juniory. Poslední dva roky měl Lukáš Miček v oddíle SPU Nitra trenérsky na starosti tým juniorů, s jehož hráči takto slavil
turnajový úspěch.
Foto: internet.
úrovni velkoklubu, jsou zde výborné podmínky i zázemí, hraje se tu velmi kvalitní volejbal
a družstvo působí v evropské Lize
mistryň. Co víc by si člověk na
oddílové úrovni mohl přát...? Tím
pádem je zřejmé, že jsem za tuhle
práci hrozně rád. Věřím, že se od
pana Čady i všech dalších odborníků zde co nejvíc naučím.“

Luba Petráše a kapitánku ´Soli´
ze slovenské reprezentace.
Tamtéž jsem loni během desetidenního společného soustředění
poznal i některé další prostějovské hráčky, Honzu Müllera
a Petera Gogu. Tím pádem jsem
se aspoň částečně ocitl mezi známými, což je vždycky lepší, než
jít do úplného neznáma.“

den hodně probírali spoustu
volejbalových věcí ohledně
způsobu vedení holek. Ve většině případů jsme se shodli,
takže si od začátku navzájem
rozumíme a nevidím žádné
větší potíže. Jediná komplikace, která mě trochu překvapila,
že děvčata zprvu moc nerozuměla mé slovenštině. (smích)

bude pro nový soutěžní ročník
náš společný cíl. Ještě jsme se
na dané téma se Slávkem nijak
podrobně nebavili, ovšem podle
přípravných zápasů, v nichž nás
z českých soupeřů porazily jen
České Budějovice, by mělo jít
o splnitelnou metu.“
Určitě bude během sezóny docházet k ter-

Od lé
léta novýý statistik
i ik a trenér
é juniorek
j i k VK
VKAGEL
AGEL
Prostějov se narodil 10. ledna 1987 v Nitře. S hraním volejbalu začal v deseti letech v rodné Nitře
a postupně prošel všemi mládežnickými výběry
tohoto klubu od žáků přes kadety až po juniory.
Poté přešel i do mužské kategorie a nastupoval
v první lize dospělých, jenže vinou zdravotních problémů s koleny
a ramenem musel aktivní kariéru již v jednadvaceti letech (roku
2008) předčasně ukončit.
To už se však začal věnovat trenérské profesi, když převzal kadetky
Nitry. O rok později se navíc stal i asistentem u oddílového týmu
extraligových žen, kde setrval do léta 2011. Poslední dva roky pak
měl na starost nitranské juniory. Vedle trenérství pak zkusil rovněž
práci statistika (u žen Nitry souběžně s rolí asistenta kouče) a právě
tato profese ho rychle vynesla až nečekaně vysoko. Od roku 2010 je
totiž statistikem volejbalových reprezentantek Slovenska a od léta
2013 nyní už také prostějovských „Agelek“.
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