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V Horním Štěpánově se od sobotního rána o ničem jiném nemluví. Syn dříve velmi
známého dopravního policisty působícího v
Prostějově našel svého otce v rodinném domě s prostřelenou hlavou. O rodinné tragédii informovala Večerník čtenářka Večerníku
z Horního Štěpánova. Policie nám ještě
o uplynulém víkendu potvrdila, že Alois
Žilka s největší určitostí spáchal sebevraždu! Proč? To zatím nikdo neví…
Olomouc, Prostějov/mik
„Mohu skutečně potvrdit,
že v sobotu osmadvacátého
září po osmé hodině ráno byl
v domě v Horním Štěpánově
na Prostějovsku svým syn-

em nalezen bez známek
života
sedmapadesátiletý
muž. Ten zřejmě spáchal
sebevraždu zbraní, která
ležela vedle něho. Policisté
se případem intenzivně
zabývají a zjišťují všechny

okolnosti tohoto neštěstí,“
uvedla pro Večerník v neděli
odpoledne Marie Štrbáková,
tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. „Náš
lékař nedokázal muži po
příjezdu na místo už nijak
pomoci. Střelné zranění do
hlavy bylo neslučitelné se
životem,“ konstatoval pak
už ředitel prostějovské záchranky Radomír Gurka.
„Byl to bývalý prostějovský
dopravák, po svém odchodu od policie pracoval
nějaký čas na konickém
městském úřadu. Každý ho
tady dobře znal,“ potvrdil
majitel pohřební služby
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Hrůzný nález pod mostem

Rodinná TRAGÉDIE
Bývalý dopravní
policista

SE ZASTŘELIL

Pondělí

MRTVOLA!
BYLI JSME
U TOHO!
Neštěstí. Uplynulou sobotu ráno byl ve svém domě
nalezen bývalý prostějovský policista s prostřelenou
hlavou. Koláž Večerníku

v Konici, která byla k mrtvole
přivolána, Otakar Svoboda.
„Je to tak, pan Žilka ale
už před čtyřmi lety od nás
odešel. Je to strašné neštěstí,
dozvěděl jsem se o něm v sobotu v poledne. Ale co ho vedlo k sebevraždě, to opravdu
nevím,“ pokrčil na náš dotaz
rameny Vítězslav Procházka, vedoucí odboru dopravy
Městského úřadu v Konici.
Sebevražda bývalého prostějovského dopravního policisty je tragédií nejen pro jeho
rodinu, ale také pro bývalé
kolegy v uniformě. Večerník
se tak v příštích dnech bude
snažit zjistit veškeré možné
okolnosti...

Hrůza. Mrtvola bezdomovce ležela u cesty podle šéfa prostějovské záchranky několik hodin. Lékaři se
sanitkou už nemohli nic dělat.
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Nepříjemný zážitek z původně poklidné nedělní
procházky měli včera náhodní
chodci, kteří pod mostem vedle
asfaltové cesty vedoucí k sídlu
technických služeb našli mrtvolu! Už na první pohled bylo zřejmé, že jde o bezdomovce, kterému už není bohužel pomoci...
„V neděli devětadvacátého září
okolo třinácté hodiny vyjížděli

prostějovští kriminalisté k ohlášenému nálezu bezvládného těla
muže, které leželo vedle komunikace mezi Joštovým náměstím
a Sokolskou ulicí. Lékaři na místě neshledali na těle žádné stopy
násilí, případ je vyšetřován jako
náhlé úmrtí. Bude však nařízena
zdravotní pitva,“ informovala
Večerník v neděli večer Marie Štrbáková, tisková mluvčí

Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje. „Tělo
bylo ztotožněno, jedná se o čtyřiapadesátiletého muže z Prostějovska,“ dodala mluvčí krajské
policie. „Lékař na místě provedl
jen ohledání mrtvého těla. Podle
jeho názoru byl muž mrtev už
několik hodin,“ uvedl Radomír Gurka, ředitel prostějovské
záchranky.

INZERCE

Wolkerova 37, PV
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Kdo ho napomenul
napomenul,
schytal pár facek!
Předminulý víkend, konkrétně v sobotu 21. září strážníky
notně zaměstnal sedmnáctiletý
mladík. První výjezd k mladistvému čekal hlídku před půlnocí. K incidentu došlo mezi ním
a bydlícím, který v domě byl
na návštěvě u svého otce. Na
chodbě domu se však rodinní příslušníci chovali značně
halasně. Nato vyšel jiný muž
z bytu a napomenul je. Sedmnáctiletý hoch ovšem na jeho
výtku zareagoval nepatřičným
způsobem a fyzicky ho napadl.
Ani ne za dvě hodiny po této
události opět strážníci vyjížděli
do stejné lokality, kde se setkali
s výše uvedeným mladíkem.
Tentokrát napadl kolemjdoucího, který se vracel domů. I on
ho upozornil na hlučné chování.
Děj se opakoval. Nezvedenec
dvaatřicetiletému muži uštědřil
několik ran do obličeje, čímž
mu způsobil krvácející zranění
nosu. Obě události byly postoupeny správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti

občanskému
soužití.
Ilustrační
foto: internet

Okradena v Lidlu
Odložená kabelka v pojízdném
košíku snadno přiláká zloděje.
O tom se na vlastní kůži přesvědčila předminulou neděli
22. září jednasedmdesátiletá
p j v obchodním
žena nakupující
domě na ulici Újezd. Pachatele se v daném čase dopadnout
p
y ppřinepodařilo.
Na místo byla
volána Policie ČR. Celková
škoda byla vyčíslena na dva
tisíce třista korun.

Chmaták byl rychlý
Celkem deset tisíc osmset korun, to je částka, o kterou přišla
další nakupující v nejmenovaném obchodu. V pondělí
23. září v dopoledních hodinách šestašedesátiletá poškozená zjistila zmizení své
peněženky až při placení u pokladny v prodejně. Kabelku, ve
které měla finanční hotovost,
p
držela ppo celou dobu nákupu
v ruce. Žena si jen povšimla
dvou osob v její blízkosti při
vybírání zboží z regálu. Svoji
pozornost jim ale nevěnovala.
Bohužel zip
p u tašky
y nedoléhal
po stranách. Šikovný chmaták
tudíž měl možnost. Pro podezření z trestného činu si událost
převzala Policie ČR.

Nebyl to jed!
V pondělí 23. září po poledni
bylo přijato na linku 156 sdělení
o nálezu ggranulí,, které někdo
poházel v oblasti Českobratrské
ulice u cesty vedoucí kolem
železniční tratě. Oznamovatel
pojal podezření, zda se nejedná
o otrávenou návnadu. Strážníci
granule sesbírali. Jejich závadnost nebyla potvrzena.

Strážníci chytali piráty
Během pondělí 23. a úterý
24. září bylo strážníky přistiženo celkem dvačtyřicet řidičů při
nedodržení předepsané rychlosti ve městě. V blokovém řízení
bylo uděleno pokut celkem za
šestnáct tisíc sedmset korun.
Dvě události byly postoupeny
správnímu orgánu. Měření bylo
p
prováděno
v ulicích Kostelecká a Žitná. Během dvou hodin
v Žitné ulici bylo změřeno jednadvacet řidičů, kteří překročili
zákonem stanovenou rychlost.
V jednom případě i o více než
dvacet kilometrů za hodinu. Na
Kostelecké ulici byla ve dvou
případech naměřena rychlost
přes sedmdesát kilometrů v hodině. Těmto šoférům přibudou
tři body do karty řidiče.
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OPILÝ RABIÁT ZMLÁTIL DRUŽKU I VLASTNÍ MATKU!
Žena držela v náručí malé dítě, přesto byla zbita…

Nebylo to poprvé, o to razantněji bylo proti opilému
pruďasovi zakročeno. Prostějovští policisté evidují
další případ domácího násilí, kdy byla násilná osoba
vykázána ze společného obydlí na dobu deseti dnů.
V letošním roce se jedná již o desáté vykázání...
Prostějov/mik
V tomto případě se jedná o čtyřiatřicetiletého muže z obce na
Prostějovsku, který v pondělí
třiadvacátého září kolem desáté hodiny večer zjevně pod
vlivem alkoholu nejdříve velmi
vulgárně nadával své přítelkyni, aby následně přešel k ranám
pěstí. Neodradilo ho ani to, že
v náručí držela jejich dvou a půl
měsíčního syna! „Žena dvakrát
dostala pěstí do zad. Potom se
muž pustil i do vlastní čtyřia-

padesátileté matky, která s nimi
sdílí společnou domácnost.
Sprostě jí nadával a na závěr
vytrhl a zdemoloval dvoje shrnovací dveře. Napadené ženy
z obavy, že muž bude ve svém
jednání pokračovat, zavolaly
policisty,“ uvedla k případu Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.
Strážci zákona okamžitě vyrazili na místo. „U agresora provedli dechovou zkoušku, která
byla pozitivní, a naměřili mu

1,46 promile alkoholu v dechu. Žádná z napadených osob
nevyhledala lékařské ošetření
a škoda na majetku byla vyčíslena na čtyři tisíce korun. Policisté
během prověřování zjistili, že
se nejedná o první incident ze
strany muže. Takového jednání se dopouští opakovaně, a to
nejméně od prosince loňského
roku. Na základě zjištěných skutečností využili policisté svého
zákonného oprávnění a agresora
na dobu deseti dnů vykázali ze
společného obydlí, jakož i z jeho
bezprostředního okolí v prostoru
padesáti metrů,“ sdělila Irena
Urbánková s tím, že pondělní
incident policisté šetří samostatně jako přestupek proti
majetku a proti občanskému
soužití.

Podvodníkovi hrozí pětiletý kriminál
měl dopustit od března do listopadu loňského roku tím, že jako
osoba zastupující jednu ze společností z Brněnska nabízel prostřednictvím internetového portálu
s veřejně dostupnými informacemi pracovní místa na Prostějovsku,
ať už na zkrácený či plný pracovní
úvazek. Zájemci, které nabídka
zaujala, jednalo se o tři ženy a jednoho muže z Olomouckého kraje,
s ním uzavřeli smlouvu, která
se týkala vzájemné spolupráce a zprostředkování. Každý
z nich pak musel uhradit garanční
poplatek ve výši sedmadvaceti
tisíc korun jako podmínku k získání pracovního místa,“ popsala
podvodné jednání muže Irena

Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Při prověřování případu prostějovští kriminalisté zjistili, že uzavřenými smlouvami se zájemci stali
zprostředkovateli. „Pracovní poměr s nimi uzavřen nebyl. Celková částka, kterou zájemci zaplatili,
byla vyčíslena na stopět tisíc korun. Ve čtvrtek bylo muži podezřelému z tohoto jednání sděleno obvinění ze spáchání trestného činu
podvodu, za který mu, v případě
prokázání viny a odsouzení, hrozí
trest odnětí svobody v rozmezí od
jednoho roku do pěti let. Kriminalisté se případem nadále zabývají,“
dodala Irena Urbánková.

Vyinkasovali PENÍZE, slíbené součástky nedodali

Prostějov/mik – S podvodníky
se minulý týden v Prostějově
jakoby roztrhl pytel. Další
dva výtečníky mají na mušce
policisté. Oba před dvěma
lety naslibovali stolaři dodání
levnějších součástek do strojů.
Vybranou zálohu však utratili
úplně někde jinde!
„Ze spáchání přečinu podvodu
jsou podezřelí dva muži ve věku
třiadvacet a čtyřiačtyřicet let
z Prostějovska, kteří se tohoto protiprávního jednání měli dopustit

někdy v měsíci květnu až červnu
roku 2011. V jedné ze stolařských
dílen měli vylákat peníze na údajné dodání levnějších součástek
do pracovních strojů. Pod tímto
příslibem se jim podařilo postupně
vylákat od poškozeného téměř
jednadvacet tisíc korun,“ vylíčila
podstatu podvodu Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Stolařská dílna se žádných
součástek nedočkala a poško-

zený se nedočkal ani vrácení
peněz. „Provedeným šetřením
policistů z obvodního oddělení
v Prostějově byli jako pachatelé uvedeného skutku zjištěni
zmínění dva muži, kteří takto
získané peníze použili pro vlastní
potřebu. Policisté jim ve zkráceném přípravném řízení sdělili
podezření ze spáchání přečinu
podvodu, za nějž jim, v případě
prokázání viny a odsouzení, hrozí
trest odnětí svobody až na dva
roky,“ uvedla Urbánková.

Ven s ním! Policisté zaregistrovali minulé pondělí již desáté letošní vykázání z bytu. Opilý násilník mlátil doma přítelkyni i svoji
matku.
Ilustrační foto

Zbrojovky
ZKOPAL POLICISTU

Olomouc, Prostějov/lef - Bez
incidentu se neobešlo sobotní
fotbalové utkání 1.Gambrinus ligy v sousední Olomouci, kde místní tým SK Sigma hostil Zbrojovku Brno.
A právě dva fanoušci tohoto jihomoravského klubu
cestou na zápas zkopali olomouckého policistu. Jedním
z nich byl i třiatřicetiletý
Prostějovan...
Co konkrétně se v sobotu
28. září kolem patnácté hodiny v Olomouci událo? Při
přecházení fanoušků z hlavního nádraží na Andrův stadion se někteří příznivci Brna
chovali značně agresivně.
Když je policisté, kteří dbali na klid a pořádek, vyzvali,
aby se chovali slušně, dvaadvacetiletý mladík z Brna na
jednoho z policistů zaútočil.

Vůbec mu nevadilo, že policista má na sobě protiúderové
chrániče a na hlavě přilbu.
Policistu povalil na zem, kde
ho kopl do hlavy. Vzápětí se
k němu přidal třiatřicetiletý
muž z Prostějova, který, než je
další policisté stačili zpacifikovat, uštědřil povalenému muži
zákona také několik kopanců.
„Muži byli předvedeni na služebnu k podání vysvětlení, kde
byli záhy obviněni z výtržnictví
a násilí proti úřední osobě,“ poznamenala Marie Štrbáková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. „Jeden z mužů byl
pak vzhledem k tomu, že při
orientační zkoušce nadýchal
více než tři promile, převezen
na záchytku,“ dodala s tím, že
oběma výtržníkům teď hrozí až
čtyři roky vězení.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

ze soudní síně...

Toužili po půjčce „pro každého“, a tak PODVÁDĚLI
Aby dosáhli na velmi nevýhodný úvěr, lhali a skončili u soudu

Prostějov/mls - Půjčíme každému! Bez ručitele, bez prokazování příjmů, bez nahlížení do registrů, bez rozmýšlení
a bez skrupulí!“ Kdo z lidí,
kterým zrovna chybí peníze
na nájem, by odolal? Ve skutečnosti to však tak jednoduché není. Pokud budete lhát
o svých předchozích půjčkách, skončíte coby úvěroví
podvodníci u soudu...
To se přihodilo i Zdeňku Skoupému z Brodku u Prostějova.
Sedmatřicetiletý mistr výrobní linky musel každý měsíc na

úvěrech splácet dvanáct tisíc
korun a další dva tisíce platil na
alimentech. Při jeho příjmech
bylo jasné, že mu nikdo nepůjčí. Přesto dostal „půjčku pro
každého“ od Providentu. Podle
rozhodnutí soudu to bylo díky
tomu, že hrubě zkreslil skutečný stav svých financí. Do
smlouvy uvedl, že na úvěrech
splácí pouze čtyři tisíce korun.
U soudu se hájil tím, že ho
k tomu navedla obchodní zástupkyně úvěrové společnosti.
Ta ovšem něco takového důrazně popřela!

„Nestálo by mi to za to. Proč
bych někomu dávala půjčku,
když bych pak u nadřízených
měla problém za to, že ji nesplácí?“ argumentovala zástupkyně, která pro Provident
už dávno nepracuje. Jeho verzi
však obžalovanému potvrdila
i bývalá přítelkyně. Jenže právě
její svědectví soud shledal jako
nedůvěryhodné. „Sama jste
byla za úvěrový podvod odsouzena. Tehdy jste však přiznala, že jste o svých dluzích
lhala zcela záměrně, abyste
na ni dosáhla. Proč až nyní

naznačujete, že to vše mohlo být
jinak?“ ptal se soudce Petr Vrtěl.
I kdyby obchodní zástupkyně skutečně někoho navedla, aby lhal,
stejně by to obžalovanému nijak
nepomohlo. „Viny by ho to nezbavovalo. Pouze by ten, kdo půjčku
zprostředkoval, mohl být stíhaný
za spolupachatelství,“ upozornil
soudce. Na druhou stranu obžalovanému k dobru připočetl to, že
se se svojí situací snaží něco dělat.
Fakticky se dá říci, že dvaadvacet
tisíc, které od Providentu dostal,
už dokonce splatil. „Bohužel
zbývá doplatit ještě necelých

osmnáct tisíc, které obžalovaný
po podpisu smlouvy dluží na úrocích,“ upozornil Petr Vrtěl.
Okresní soud v Prostějově tedy
musel v úterý uplynulého týdne
obžalovaného uznat vinným,
nicméně dosud netrestanému
muži uložil „pouze“ čtyřměsíční podmíněný trest. „Zároveň
se nad ním stanoví dohled, aby
byl schopen svoji finanční situaci
zvládnout a dále se nezadlužoval,“ uzavřel soudce Vrtěl.
Rozsudek dosud nenabyl právní
moci, obhájkyně si ponechala
lhůtu pro možnost odvolání.

po kvartetu hledaných
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.

V Lidlu se kradlo
Předminulou neděli dvaadvacátého září v ppodvečer v obchodním domě na ulici Újezd
v Prostějově okradl neznámý
pachatel dvě zákaznice. Obě
ženy měly své kabelky odloženy při nakupování v nákupním vozíku. Jednasedmdesátiletá zákaznice přišla o kabelku
s osobními doklady, platební
kartou a peněženkou s penězi.
Celková škoda byla vyčíslena
na 2 350 korun. Devětatřicetiletá žena pak také navíc
o mobilní telefon a jízdenku.
V tomto případě šlo o škodu
ve výši 5 400 korun.

Řidička namol!

Nabízel práci, ale vybíral prachy Prostějovský fanoušek
Prostějov/mik - Pořádný gauner se vyklubal z chlapíka, který prostřednictvím internetu
nabízel lidem na Prostějovsku
práci. Filuta chtivý peněz sliboval zájemcům zaměstnání, ale
bohužel nikomu se v tu chvíli
nezdálo být divné, že chlápek
z Brněnska po nich vyžadoval
nejdříve jakýsi garanční poplatek sedmadvacet tisíc korun.
A někteří důvěřivci ho skutečně
zaplatili...
„V průběhu minulého týdne zahájili prostějovští kriminalisté trestní stíhání třiatřicetiletého muže
z Brněnska, kterého obvinili ze
spáchání trestného činu podvodu.
Tohoto protiprávního jednání se

ČERNÁ KRONIKA

PAVEL NEHERA

MILAN HORVÁTH

RASTISLAV POMPA

JAKUB KELLNER

se narodil 18. února 1974 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 28. června 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 38
do 43 let, měří mezi 170 až 180
centimetry, má střední postavu,
modré oči a hnědé vlasy.

se narodil 11. února 1971 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 24. září 2013. Jeho
zdánlivé stáří je 42 let, měří 175
centimetrů, má střední až obézní
postavu, hnědé oči, hnědé vlasy
a nosí knír i bradku.

se narodil 18. června 1983 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 26. srpna 2013. Jeho
zdánlivé stáří je 30 let, měří 175
centimetrů, má střední postavu,
hnědé vlasy a hnědočerné vlasy.
Mluví romským jazykem.

se narodil 4. března 1996 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 22. března 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 16 do 17 let, měří mezi 165 až
168 centimetry, má střední postavu, hnědé oči a hnědé vlasy.

V pondělí 23. září v 7.10 hodin zastavili policisté v Kostelci na Hané řidičku motorového vozidla Fiat Punto. Při
orientační dechové zkoušce
nadýchala pětapadesátiletá
žena z obce na Prostějovsku
2,37
, ppromile alkoholu v dechu. Řidička s naměřenou
hodnotou souhlasila a uvedla,
že před jízdou v nočních hodinách vypila půl litru dvaapadesátiprocentní slivovice
a dvě deci Fernetu. Policisté na
místě ženě zakázali další jízdu
a zadrželi řidičské oprávnění.

Okradena za jízdy
Neznámý pachatel v pondělí
23. září odpoledne v Prostějově
j na blíže nezjištěném
j
místě, od křižovatky ulic Újezd
a Svatoplukova až k Dukelské bráně, odcizil cyklistce
při jízdě z košíku jízdního
kola volně odloženou tašku.
V ní měla sedmašedesátiletá
žena uschovanou další tašku
s osobními doklady, platební
kartou, peněženku s penězi,
dioptrické brýle a mobilní
telefon. Celkem přišla o věci
v hodnotě šest tisíc korun.

Vloupání do vozidel
Ve dvorním traktu na Žižkově náměstí poškodil v úterý
24. září dopoledne neznámý
pachatel dveře nákladního
vozidla značky Opel Movano,
ze kterého následně odcizil
elektrické ruční vrtací kladivo a brusku. Před domem na
ulici Družstevní pak majitel
vozidla značky Volvo zjistil
poškozenou skleněnou výplň
dveří. Přivolaní policisté na
místě zjistili, že neznámý pachatel z vozidla odcizil navigaci značky Navigon. Celková škoda činí jedenáct korun.

Planý poplach
V úterý čtyřiadvacátého září
v odpoledních hodinách přijali prostějovští policisté oznámení od padesátiletého muže,
že při výkopových pracích na
sídlišti E. Beneše v Prostějově
našel kovový předmět, který
připomíná munici. Na místo
přivolaný policejní pyrotechnik zjistil, že se jedná o neškodnou část tlakové nádobky
hasicího přístroje.

Podvod při úvěrech
V uplynulých dnech zahájili prostějovští kriminalisté
trestní stíhání sedmatřicetileté
ženy a čtyřicetiletého muže
z Brněnska. Oba byli obviněni ze spáchání trestného
činu podvodu a úvěrového
podvodu. Od listopadu roku
2009 do poloviny září 2013
u celkem čtyř prostějovských
společností uzavřeli smlouvy
o úvěrech na různé částky.
Zavázali se je splácet v pravidelných měsíčních splátkách.
Některé z nich z části uhradili, jiné ne. Při prověřování
případu kriminalisté zjistili,
že při sjednávání smluv uvedli nepravdivé údaje týkající
se jejich zaměstnání, příjmů
a majetkových poměrů. Svým
jednáním způsobili škodu ve
výši téměř 354 tisíc korun.
Hrozí jim až pětiletý pobyt za
mřížemi.

Zpravodajství
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SKANDÁL v krasickém marketu TUTY EVAKUOVALI TAKÉ MIMINA!

Kantýnu v nemocnici zachvátil POŽÁR,

MANKO ZA 700 TISÍC!
Prostějov/mik

Neskutečný „maňas“. V krasickém supermarketu mají obrovské
starosti se zaměstnanci. Provozovatel se s nimi soudí kvůli statisícovým nesrovnalostem v prodejně.
Koláž Večerníku

Tak to je neuvěřitelná řacha! Supermarket
v Západní ulici v Krasicích se současným názvem
TUTY, dříve Sandra, se podle důvěryhodných informací Večerníku zmítá v obrovských finančních
problémech! Provozovatel prodejny, společnost
Tempo Opava, naší redakci prostřednictvím svého
právníka potvrdil soudní tahanice se zaměstnankyněmi, které měly způsobit manko v řádech statisíců českých korun! Ptáte se, jak je to v dnešní době
elektronických pokladen a dalších opatření vůbec
možné? Vězte, že pořád je vše hlavně v lidech...

Už před měsícem přišla do redakce Večerníku žena, která
podle svého vyjádření pracovala ve zmíněném supermarketu dva roky. „V TUTY
panuje naprostý chaos v příjmu
a výdeji zboží. Několikrát
jsme upozorňovali na to, že
tento systém je nekontrolovatelný. Po nějaké době nám
bylo řečeno, že při inventuře
bylo zjištěno manko za pět
set tisíc korun! Mne i další
čtyři kolegyně naši nadřízení
z Tempa v Opavě obvinili ze
zpronevěry a chtějí škodu
nahradit. Každá z nás má zaplatit po sto tisících korunách,“
svěřila se nám dnes již bývalá
zaměstnankyně supermarketu
TUTY v Krasicích, která prozatím nechce zveřejňovat své
jméno. „Budeme se ale bránit
soudní cestou. Poukážeme
na to, jaký v prodejně vládne
chaos a bordel. Nejsme žádné
zlodějky,“ dodala bojovně.

Večerník se na celou záležitost
dotázal přímo u pramene.
„Minulý týden proběhl už
jeden soudní proces s bývalou
vedoucí našeho supermarketu
v Krasicích, za jejíhož vedení
prodejny se při inventuře zjistilo
manko ve výši dvě tisíc korun.
Co se týká vámi dotazovaného
případu, nevylučuji ho, musel bych si ale prostudovat
spisy. Mohu však potvrdit, že
i vinou neúměrně velké fluktuace pracovníků této prodejny dochází často k finančním
nesrovnalostem. V současnosti
zde může manko činit skutečně
řádově několik stovek tisíc
korun,“ uvedl exkluzivně pro
Večerník Petr Skýpala, právní
zástupce společnosti Tempo
Opava.
Do příštího vydání nám slíbil
odpovědět na všechny konkrétní otázky! Již co nevidět, bychom se tedy měli dozvědět, jak
se v TUTY prodává a kam mizí
peníze i to, co se v krasickém supermarketu vůbec děje…

Prostějov/mik - Ve čtvrtek
šestadvacátého září časně
ráno vyhlásili v prostějovské nemocnici poplach.
V místní kantýně totiž začalo vlivem technické závady
na chladícím zařízení hořet!

Přestože mluvčí společnosti
AGEL tvrdí, že média případ požáru zbytečně nafukují, fakta průkazně hovoří o mimořádně závažné
události. Požár s následnou
půlmilionovou škodou měl

totiž za následek mimo jiné
evakuaci mnoha pacientů,
a to včetně mimin z porodnického oddělení!

Více čtete na straně 14

na
video rnikpv.cz
.vece
www

Spáleno na uhel. Následky čtvrtečního požáru v kantýně prostějovské nemocnice byly ničivé. Škoda
byla předběžně vyčíslena na pětset tisíc korun. Újmy na zdraví naštěstí nebyly hlášeny.
Foto: HZS Olomouckého kraje

NEPLATIČŮ parkovného ubývá, závory však budou stoprocentní
Účinným trestem i na parkovištích je „BOTIČKA“, NA OSOBU BLÍZKOU SE UŽ VYMLOUVAT NELZE

Ruku na srdce, jaké procento řidičů se na placených
parkovištích v Prostějově hrne k automatu, aby za
parkovné zaplatilo? Podle vedení prostějovské radnice až třetina motoristů potřebnou desetikorunu či
„dvacku“ neobětuje a raději riskuje tvrdý postih ze
strany městské policie. Dilema, o kolik provozovatel
parkovacích automatů, společnost .A.S.A. Technické
služby a potažmo pak město, přichází, by měl se vší
razancí a s konečnou platností utnout nový parkovací
systém. Ten už zmíněná společnost předložila radním k posouzení. Nejrevolučnější změnou má být instalace závor při vjezdech na parkoviště, které řidiče
bez zaplacení poplatku prostě nepustí dál!
Prostějov/mik
„S ohledem na statistická čísla je
jasně vidět klesající tendenci v počtu neplatičů parkovného. Není to
ale tím, že by se strážníci těmto
přestupkům věnovali méně. Podle
mého názoru je to hlavně o tom,
že se zvyšuje disciplína parkujících řidičů. Možná je to také tím,
že lidé mají obavy z okamžitého
finančního postihu či takzvané
´botičky´. Určitě je ale zapotřebí,
abychom se na kontrolu placení
parkovného zaměřovali i nadále.
Protože co si budeme vykládat,
tento nešvar panuje v Prostějově

i nadále,“ poznamenal pro Večerník Jan Nagy, velitel Městské
policie v Prostějově.
Otázkou ovšem je, zda strážníci
dokážou odhalit každého neplatiče. To jde jen těžko. „Podle
našich odhadů zhruba každý
třetí řidič za parkování neplatí!
Mnozí spoléhají na to, že když
v centru města na parkovišti odstaví auto na dvacet minut, tak je
nikdo kontrolovat nebude. Provozovatel parkovišť a tím i město
přichází o značné peníze,“ svěřil
se Zdeněk Peichl, prostějovský
radní a předseda dopravní komise
města. „Obecně jsou se stáním,

CELKEM ULOŽENÝCH „BOTIČEK“ POČET PŘISTIŽENÝCH NEPLATIČŮ PARKOVNÉHO

Zdroj: Městská policie Prostějov

zastavením a parkováním v centru města velké problémy. Někteří
řidiči jsou naprosto bezohlední.
Mnohým se nechce platit na placených parkovištích, proto se většinou snaží najít pro své auto nějaké místo tam, kde to absolutně
není přípustné. Pak není divu, že
přichází nepopulární opatření ze
strany městské policie v podobě
nasazení botičky a dalšího řešení
přestupku,“ přidává šéf prostějovských strážníků.

(k 26.9.)

Co se týká oněch skutečně nepopulárních botiček, tedy policejních zábran proti odjezdu
vozidla, strážníci jich v našem
městě ročně „obují“ v průměru
přes tisíc. „Nutno ale upozornit,
že tyto zábrany se na vozidla nenasazují jen při přestupku nezaplacení parkovného. Ale je to v
těchto případech velmi osvědčené
opatření. Dnes se už nikdo nemůže vymlouvat na osobu blízkou, přestupek, pokud se k němu

Zdroj: Městská policie Prostějov

nepřizná samotný řidič, je podle
novely zákona řešen s majitelem
vozidla,“ dodal Jan Nagy.
Jak se Večerník v závěru minulého
týdne dozvěděl, společnost .A.S.A.
Technické služby předložila prostějovským radním návrh nového
parkovacího systému ve městě.
Jak už bylo řečeno, jedním z opatření je umístění závor na parkovištích. Podle velitele prostějovských
strážníků budou závory u vjezdů
na placená parkoviště opravdovým

(k 26.9.)

Placená parkoviště
v Prostějově
Plumlovská ulice
(u OD KUBUS)
Mlýnská ulice
Kostelní ulice
Školní ulice
Křížkovského ulice (u FÚ)
Hlaváčkovo náměstí
náměstí E. Husserla
Janáčkova ulice

To řidiči nemají rádi! Když
se na autě objeví neoblíbená
botička, šofér buď nezaplatil
parkovné, nebo stojí tam, kde
nemá. Městští strážníci jich ročně v Prostějově „obují“ přes tisíc.
Foto: archiv Večerníku
ternem. „Bude to opatření, které
stoprocentně zamezí neplatičům
využívat parkoviště. Jednoduše
řečeno, pokud někdo nehodí do
automatu minci, závora ho nepustí. Tento systém se nedá zneužít.
A pochybuji, že komu se nebude
chtít platit, tak že najde jinde v centru města volné místo k parkování...,“ sdělil závěrem Jan Nagy.

Trafikantky se o škodu podělily „ŠVESTKU na VÁNOCE?! Proč ne...,“ reagují
Okradlo je cikánské dítě, případ ODLOŽEN!

Prostějov/mik - Před třemi
týdny Večerník informoval
o případu krádeže v trafice na
prostějovském hlavním nádraží. Muž se snědou pletí si
od prodavačky nechal vyskládat na pult tři kartony cigaret
s tím, že je zakoupí. Přitom měl
s sebou jedenáctiletého syna,
který v okamžiku, kdy prodavačka od pultu poodstoupila,
kartony cigaret sebral a utekl!
(více čtěte na straně 13)

Nejdřív zaplatit! Trafikantky z hlavního nádraží jsou už poučeny. Pokud si sem dnes podezřelí zákazníci z nejmenovaného etnika přijdou pro
zboží, nedostanou je do ruky dřív, než zaplatí.
Foto: Michal Kadlec

radní na Hósera. Vánoční strom ale stále nemají

Prostějov/mik
Příspěvek
ve
Večerníkovské rubrice, kterou má pod
palcem Agentura Hóser a čtenáři ji najdou pravidelně na straně 4, vzbudil mezi
radními mírné vzrušení. Připomeňme
jeho obsah, který se věnoval poznámce
o dosavadní neochotě prostějovských
občanů darovat městu vánoční strom
s tím, že tedy bude muset být na náměstí
T. G. Masaryka zřejmě instalována
švestka. Tato nadsázka se tak dokonce
probírala ve čtvrtek na tiskové konferen-

ci po úterním jednání Rady statutárního
města Prostějov.
V jejím samém závěru se totiž Večerník zeptal, zda se už objevil dárce vánočního stromu.
A jaké bylo naše překvapení, když si vzal
slovo sám první muž magistrátu... „Ještě ne,
ale vždyť my už náhradní řešení máme. Tedy
alespoň Večerník o tom informoval. Na konci
listopadu se totiž na náměstí prostě zasadí
švestka a fertig,“ usmál se primátor Miroslav
Pišťák. „No, já bych v žádném případě nebyl
proti, pokud by švestečka byla ještě ozdobena

INZERCE

Foto: koláž Večerníku
nějakou tou flaštičkou švestkovice,“ dodal
primátorův náměstek Zdeněk Fišer. „Než
však nějakou křivou borovici, tak skutečně
radši tu švestku..,“ přidal si Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora.
Poněkud vážněji vzala celé téma náměstkyně
primátora Ivana Hemrková, která má přímo
za úkol sehnat vánoční stromek pro náměstí.
„Žádná švestka! Byly nám už občany nabídnuty nějaké stromy, jenomže ani jeden
nevyhovoval. Buďto jim v koruně chyběly
nějaké větve, nebo byly křivé a malé. My ale
seženeme pořádný strom. Pokud se nenajde žádný dárce, máme připravený krizový
scénář. Krásný jehličnan ale prostě mít
budeme,“ sdělila rázně Ivana Hemerková.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

52

T k d
Tankodrom
zmizí.
i í JJednoznačným
d
č
pozitivem minulého týdne bylo schválení
Co to má
třímilionové investice radou města na
znamenat?
novou vozovku v ulicích E. Valenty
Jak si každý náa Sportovní. Konečně tak zmizí
vštěvník plumlovské
tankodrom, který se v jedpřehrady dnes může zkonnadvacátém století už
trolovat, napouštění nádrže sice
těžko dal nazvat
pokračuje, vody přibývá, ale vzrostlý
silnicí...
plevel na dně přehrady zůstal. Že by
Povodí Moravy chtělo záměrně nechat
živnou půdu pro sinice?

Dvaapadesátiprocentní
slivovici, a to hned půl litru společně se dvěma deci
fernetu, přiznala řidička
policistům, kteří ji zastavili
v pondělí ráno v Kosteleci
na Hané. Není proto divu,
že dáma za volantem nadýchala 2,37 promile!

-

Osobnost týdne
ZDEŇKA SOUŠKOVÁ
ZDE
Pětadva
Pětadvacetiletá
rodačka z Kralic na Hané
si sice ppětimilionovou výhru v reality show
VyVole na Primě nevysoutěžila, přesto
VyVolení
se nesmazatelně zapsala do hlav
P
Prostějovanů,
a to ať už pozitivně,
č negativně. Do redakce Večerníku
či
pa přišla povykládat mimo jiné
pak
i o svých plánech do budoucna...

Výrok týdne
„MÁM
Á SVRAB POKAŽDÉ,
Ž É
KDYŽ V TELEVIZI VIDÍM
PREZIDENTA ZEMANA.
A O MNĚ NEPÍŠETE!“
Tuto výtku poslal
Večerníku muž,který
je očividně znechucen
z kontroverzní hlavy
českého státu...

ETICKÝ KODEX VČERA A DNES...

Analýza
Tomáš Kaláb
V dobách (ne)dávno minulých
měl novinář, který se přes všechny obtíže k tomuto povolání dostal, mantinely zatraceně úzké.
Sám dobře věděl, o čem a jakou
formou si může dovolit psát,
autocenzura totiž fungovala
dokonale. Kdyby nefungovala,
skončil by dotyčný leda v samizdatových kruzích, o novinařině i jiném solidním zaměstnání
by si mohl nechat jenom zdát.
Porevoluční euforie dovolila

Základním posláním novináře odnepaměti bylo informovat veřejnost o všem podstatném, co se přihodilo
v bližším i vzdálenějším okolí. Objektivně, nezkresleně, pravdivě. K tomuto ideálu se snažily a snaží přiblížit
generace žurnalistů v různých historických epochách
i nejrůznějším prostředí. Tu hůře, tu lépe, povětšinou
s vědomím, že ideálu se dosahuje vždy jen s obtížemi.
posunout hranice možného
mnohem blíž kýženému ideálu, ale novinářské srdce dlouho
neplesalo. S privatizací deníků
a závanem západní kultury do
významného počtu redakcí
se začaly poznenáhlu tvořit
nejrůznější etické kodexy. Na
první pohled bohulibě vyhlížející zásady přinášely drobná
doporučení, o čem je korektní
psát a o čem je naopak korektní
pomlčet. Neboli opět začali být
novináři sešněrováváni tématy,
která je žádoucí před veřejností

zamlčet, samozřejmě tentokrát
z těch nejušlechtilejších pohnutek.
Jedním z těchto módních témat je bližší konkretizace osoby, která se dopustila nějaké
nepravosti. Chudák novinář,
který se dostane k nějakému
pikantnímu sólokapru, může
maximálně dopodrobna popsat, co se přihodilo, ale zúčastnění musí zůstat v jakési éterické mlze, ponechajíc laskavému
čtenáři na jeho domyšlení, kdo,
komu a proč. „Vyspělí“ novináři

fejeton Co všechno odnesl čas
Petra Hežová

Nebude trvat dlouho a společně
vstoupíme zlatou branou do nového, ve všech směrech vylepšeného Prioru, který byl až dosud
trnem v oku všech milovníků
historického jádra města. Místo
odlaždičkované nákupní kostky tak budeme mít na náměstí
kostku prosklenou a jen čas
ukáže, jestli se Zlatá brána zapí-

še do srdcí Prostějovanů stejně
tak nesmazatelně jako Prior.
Mimochodem, už jste si vyzkoušeli větu: „Skočím si
jen nakoupit do Zlaté brány
a hned jsem zpátky?“ Nebo
s mávnutím ruky budete chodit
nakupovat do Prioru, ať už se
ten nový obchoďák v centru
bude jmenovat, jak chce? Když
už je řeč o původních názvech,
taky se vám už stalo, že si někdo
chtěl dát s vámi sraz na náměstí
Spojenců a vy jste si zaboha nemohli vzpomenout, kde to je?
Po několikaminutovém pátrání
v paměti nebo v mapě se jistě
plácnete do čela se slovy ‚vždyť
to je přece ruďák!‘
V podobné situaci se ocitají
i majitelé vstupenek na představení ve Společenském domě,
který je i přes svůj inovovaný
název stále znám pod zkratkou
‚kasko‘ (Kulturní a Společenské centrum). Názvy dob mi-

nulých i v Prostějově pomalu
pohlcuje čas, a tak jako jsme
před lety ani nevzdechli po ulici Mičurinově (Pod Kosířem)
a Gottwaldově (Svatoplukova)
nebo po Pionýrské třídě (Vápenice), po několika návštěvách
Zlaté brány třeba zapomeneme
i na Prior, jednu ze zdejších nejvýraznějších připomínek předrevoluční éry, kterou nešlo demontovat jako Leninův pomník
a znovu jej nahradit pomníkem
T. G. Masaryka.
Holt, v čem měla prsty předchozí generace, je automaticky
špatně a je potřeba to zrušit,
přejmenovat nebo na to rovnou
vzít buldozer. Jak si s relikty naší
doby poradí další pokolení, se
teprve uvidí. Nechme se překvapit, třeba nám na náměstí
vyroste nákupní galerie Václava Havla nebo společenské
a relaxační centrum Miroslava
Kalouska...

Konstelace
hvězd Prostějova
Nejbližší dny budou pro našince jako stvořené k tomu, aby si vyřídil vše potřebné na úřadech. Pracovníci magistrátu totiž budou
výjimečně vstřícní a k mnohým restům shovívaví. Takže neleňte
a okamžitě se dejte do vyřizování nepříjemných věcí.

Berani - 20.3.- 18. 4. K různým úkolům od vašeho šéfa budete mít spoustu průpovídek a nemístných poznámek, ale raději sklapněte podpatky
a splňte vše, co se od vás očekává. Nemáte na
výběr, jedině, že by se vám líbilo na pracáku.
Býci - 19.4.-19.5. Dojde k několika sporům v rodině, takže není divu, že neustále budete utíkat
a hledat svůj klid jinde. Bohužel, většinou v hospodě. Ani v práci nebudete mít na růžích ustláno,
takže očekávejte takzvaný týden blbec.
Blíženci - 20.5.-19.6. Vy se vůbec nepouštějte do
žádných obchodních transakcí! Jednak nemáte
dostatek finančních prostředků a pak co vymyslíte, to stojí za starou belu. Raději se věnujte svým
běžným pracovním povinnostem.
Raci - 20.6.-21.7. Dostanete se do různých krkolomných situací, avšak většinou z nich vyjdete
neposkvrněni a hlavně se zdravou kůží. Uprostřed týdne obdržíte zajímavý dopis, na jehož
základě se pustíte do zajímavého kšeftu.
Lvi - 22.7.-21.8. Vyhýbejte se tento týden lidem,
s nimiž jste v nedávné minulosti měli určité spory. Oni totiž na vás pořád něco šijí, takže když
je budete obcházet velkým obloukem, uděláte
jenom dobře. O víkendu si dopřejte odpočinek.
Panny - 22.8.-21.9. Váš partnerský vztah se
nevyvíjí podle vašich představ. Otázkou je, zda
právě vy nejste příčinou stále častějších sporů
a vyčítavých pohledů. Co kdybyste ubrali v zaměstnání a raději se věnovali partnerovi?

...ještě
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Váhy - 22.9.-21.10. Dobrou náladu vám v těchto dnech nepokazí nikdo, dokonce ani nadřízení.
Naopak, úsměvem nakazíte všechny okolo sebe,
takže se můžete těšit na naprosto pohodový víkend. Navíc se těšte na kapsu plnou peněz.
Štíři - 22.10.-20.11. Na úřadech se usmívejte,
sami víte, že díky své vlastní ležérnosti máte na
krku jeden malér větší než ten druhý. Budete
potřebovat menší protekci, ovšem na jakýkoliv
úplatek zapomeňte! O penězích to určitě není.
Střelci - 21.11.-20.12. Budete hodně roztržití, na
jedno místo se budete vracet několikrát a stále
budete něco hledat. V tomto rozpoložení se rozhodně nepouštějte do žádných finančních transakcí nebo řešení rodinných problémů.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Stále si vás bude někdo dobírat a snažit se podrýt vaši autoritu. Jenomže vy máte situaci pevně pod kontrolou, takže
vám nebude činit problém podobné týpky odpálkovat. Pozor na podraz z vlastních řad!
Vodnáři - 20.1.-18.2. Udělejte si volno, které
byste mohli věnovat rodinnému výletu. Každopádně se snažte zmizet z tohoto města, kde vám
začne být pořádně horko. Ne, že byste měli nějaký malér, ale začne se to na vás nějak sypat.
Ryby - 19.2.-19.3. Vůbec se neostýchejte investovat sami do sebe. Třeba si kupte nové oblečení
nebo si dopřejte atraktivní výlet za hranice všedních dnů. Jednak na to máte, jednak se nemusíte
vůbec obávat toho, že vám tady něco uteče.

s bohatými zkušenostmi z vyspělých západních zemí to přece
tak píší, poučila nás v pondělním
vydání pořadu Reportéři ČT veřejnoprávní televize. Mají přece
etický kodex.
Krom toho se nám tito etikou
nasáklí žurnalisté snaží namluvit, že v Německu či Francii čtenáře vůbec nezajímá,
ze které sociální, národnostní
či náboženské skupiny aktéři
dané události zrovna pocházejí.
To je ale spíše zbožné přání propagátorů falešné politické korektnosti, která se prokazatelně
stále více vzdaluje obyčejnému
životu obyčejných lidí.
Reportér ČT David Vondráček
si PROSTĚJOVSKÝ Večerník
evidentně vybral jako odstrašující příklad médií, které se prý
záměrně snaží pravdivými informacemi zlepšit svou ekonomiku
a ještě snad i rozdmýchávat ne-

žádoucí vášně. Omyl. Tím, že
budeme záměrně mlžit realitu,
neznamená to, že zmizí. Bude
tomu právě naopak!
My píšeme o romské kriminalitě jako o kterékoli jiné. Společenské problémy je nutné
ventilovat, protože jedině tak lze
napomoci aspoň pokusům o řešení dané situace. Ve Varnsdorfu, Rumburku, Novém Boru,
Budějovicích a kdoví kde jinde
nebouchl papiňák emocí ze dne
na den. Bobtnal týdny a měsíce,
ale „korektně“ se o potížích občanů neinformovalo, tudíž jako
by nebyly, a tedy se ani neřešily. Jakmile jednou vyjdou lidé
do ulic, je řešení vždy mnohem
svízelnější.
Kam až takové hraní na slepou
bábu může dojít, dokumentuje
další zpráva z uplynulého týdne.
Evropský soud pro lidská práva
dal za pravdu stěžovatelům, kte-

ří kritizovali neoprávněné umísťování romských dětí do takzvaných zvláštních škol. Snaživá
školní inspekce se tedy snaží
dopátrat, jak se vlastně věci mají.
Ale ouha! Speciální pedagogové
namítají, že takový průzkum je
neoprávněný a neproveditelný,
protože přece ani neexistuje
definice, jak poznat romského
žáka. Pro zjištění podílu jednotlivých etnik si skočit snad jedině
k jasnovidci. Kocourkovští by
nevěřili...
Závěrem nutno konstatovat,
že se Večerník snaží přiblížit
onomu žurnalistickému ideálu, jak může nejblíže. Proto
informuje o událostech, jak
se opravdu staly, bez ohledu
na „korektnost“, kterou lze
nazývat nejrůznějšími výrazy.
Nechceme a nebudeme se od
ideálu žurnalistiky dobrovolně vzdalovat.

sokol
ím okem ...

Kus Mnichova v každém z nás

Ve čtvrtek to bylo pětasedmdesát let, kdy jsme museli
vyklidit pohraničí a předat
ho nacistům. Donutila nás
k tomu tehdy mnichovská zrada našich anglických a francouzských spojenců. Možná
by někoho napadlo, že už to je
dávno a že je to jen další historické výročí, které málokomu
něco řekne.
V tomto případě je to ovšem
podle mého názoru trochu jinak. A nejde jen o to, že sice žijeme uprostřed Hané, ale před
tři čtvrtě stoletím se německá
hranice po mnichovském diktátu posunula nejenom kousek
k Olomouci, ale také na Konicko, takže jsme pocítili dopady mnichovské zrady přímo
v našem dnešním prostějovském okrese.

Daleko tragičtější dopad, než
posunutí hranice, mělo totiž
to, že se tehdy politici rozhodli nacistům a mnichovskému
diktátu vojensky neodporovat.
Lidé se chtěli bránit, přestože
věděli, že prohrajeme, ale politici řekli ne.
Švejkování
Když se kolem sebe dnes rozhlédneme, brzo si všimneme,
že následky tehdejšího rozhodnutí jsou stále viditelné.
Jako Češi a Moravané si moc
nevážíme svého státu. Přestože to není pravda, díváme se
na naše dějiny švejkovskýma
očima a nalháváme si, že jsme
národ zbabělců a je to u nás
nejhorší na světě. Pod tíhou
těchto názorů zapomínáme
na své hrdiny a často se bojí-

me říct nahlas, co si myslíme,
aby nám někdo silnější nedal
přes prsty. To všechno začalo
v těch dnech, kdy politici přijali mnichovský diktát a poslali
odhodlané vojáky z pohraničních pevností domů.

Pozor na korouhvičky
Až budeme za měsíc volit zase
své poslance, dívejme se proto
na kandidáty i pohledem, který
posoudí, zda jsou osobnostmi, které nepřevlékají názory
a stranické dresy, jak se zrovna
hodí. Právě takové korouhvičky totiž v krizových situacích
neobstojí a mohou poslat celý
národ na cestu plnou tragédií.
I to nás učí pětasedmdesát let
starý „mnichovský“ příběh...
Petr Sokol, vysokoškolský učitel
a poradce místopředsedy Sněmovny

Agentura
Město zřídí obecní KRIMINÁL

Prostějovští konšelé se ve snaze potírat místní kriminalitu
rozhodli vrátit se ke zvyklostem z dob první republiky
a ještě hlubší historie. Magistrát hodlá ulehčit přeplněným
věznicím a od roku 2014 bude
ve sklepení prostějovské radnice zřízena obecní šatlava!
Agentuře Hóser to potvrdil šéf
prostějovských strážníků Jan
Nagymároš společně s šéfem
bezpečnostní rady města
Ignácem Poplachem.
„Obecní věznice bude mít
kapacitu stopadesáti míst
a budou sem zavíráni kapsáři, veksláci, korupčníci, řidiči
překračující padesátikilometrovou rychlost a podobně.
Soud nad takovými hříšníky
bude probíhat rychle a okamžitě bude pravomocný,“
sdělil Hóserovi Jan Nagymároš. Na nový systém trestání
pachatelů drobné kriminality se těší i vedení města. „Ve
funkcích předsedů či před-

sedkyň soudních tribunálů
se budou střídat stejní zastupitelé, kteří jsou pověřeni
svatebními obřady. Věřím,
že se tohoto zodpovědného
úkolu zhostí dobře. Je potřeba trestat, trestat a trestat,“
nebral si servitek Miroslav
Nakaseseděl, primátor Prostějova.
„Já se na to opravdu těším,
vadí mi, že kriminalista se
v našem městě prudce zvyšuje
a četnictvo ani vojsko už na
to nestačí. Věřím, že se nám
podaří znovu zavést do našeho města pořádek a respekt
k zákonům. Obecní šatlava
sice bude stále plná a stanovená kapacita jen těžko bude
stačit, ale jednou se s tím začít musí,“ svěřila se Agentuře
Hóser se svými pocity Ivana
Hemeráková,
náměstkyně
primátora, která tedy kromě
životního prostředí bude mít
v Prostějově na starosti i trestání zločinců.

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 pětici nejzajímavějších, kterou vám
nyní předkládáme...

Ať si je nastěhují!
Dívala jsem se na televizní
pořad Reportéři ČT, kde vaši
redakci kritizují za článek
o Romech. Každému, kdo se
zastává Romů, bych do okolí jeho domu nastěhovala
pár rodin těch utiskovaných
a diskriminovaných chudáků,
aby pochopili a užili si jejich
blízkosti dosyta. Držím vám
palce!
Dagmar Šafránková, Prostějov

„Gratulace“
Po zhlédnutí reportáže v pořadu Reportéři ČT bych vám rád
upřímně pogratuloval jakoby
k zesměšnění Večerníku před
očima celé České republiky.
Skutečně mě velmi potěšilo,
že jste se toho nebáli a otevřeně jste před všemi ukázali, jací
burani ve vašem plátku pracují.
Prosím o předání této gratulace
všem pracovníkům...
Petr Černoch, Prostějov

Kdy konečně dojde na
zastávku v Drozdovicích?
Už několik let marně poukazujeme na otřesný stav
autobusové čekárny na zastávce MHD v Drozdovicích
u sídla zdejší pohřební služby. Každý rok ale čteme
v novinách, že město sice
staví nové zastávky, kterými
nahrazuje ty staré, mnohdy
budované i před padesáti lety,
ale stále v jiných lokalitách,
než v té naší. Na zastávce
v Drozdovicích se scházejí bezdomovci, často tady
i přespávají. Ráno je pak tady
neuvěřitelný svinčík, který se uklízí jednou za čas. Dočkáme se i tady nové čekárny?
Jindřich Zapletal, Prostějov

Nedá se projít!
Chtěla bych tímto upozornit
na problémy s nevalně vypadajícími lidmi, většinou
bezdomovci, kteří se denně
scházejí u laviček mezi drozdovickým rybníkem a Kolářovými sady. To, že popíjejí
krabicové víno a jsou opilí,
to bych ještě přešla. Ovšem
kdykoliv a kdokoliv prochází
okolo nich, stává se terčem
nejapných poznámek, otravných žebrání o nějakou tu
korunu či cigaretu. Pokud jim
někdo nevyhoví, je okamžitě
slovně napaden. Neměla by
toto řešit policie? Nebo máme
rybník obcházet velkým obloukem?
Marie Novotná, Prostějov

Dodržují předpisy!

První soud na prostějovském
magistrátu a tím i první „klient“ nové obecní šatlavy se
očekává hned začátkem ledna
příštího roku. „Určitě budou
mezi prvními zavřenými ti,
kteří se budou hrubě chovat
během silvestrovských oslav.
Každému vandalovi pár dní
basy bude slušet,“ dodal bojovně Josef Augustus, další
ze zastupitelů, kteří od ledna
obléknou městský soudcovský talár.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Musím se vám svěřit s úsměvným zážitkem, kterého jsem
byl svědkem předminulý víkend. Projížděl jsem autem
okolo drozdovického rybníka a na přechodu jsem dával
přednost velice zajímavým
chodcům. Po bílé zebře totiž způsobně přecházelo celé
hejno kačen! Že se uprostřed
zebry zastavily a civěly na
mě, to jsem přešel s úsměvem. V tomto případě mi nevadily ty tři minuty zdržení,
než se kachny konečně rozhodly přejít na druhou stranu
k mlýnskému náhonu.
Jiří Přecechtěl, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!

VECERNIK@PV.CZ!
...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Neděle nebo pondělí? Který den v týdnu je nejhorší? Podle výzkumů, ale i reálného uvažování je pro mnoho lidí nejhorším
dnem v týdnu právě ten poslední. Mnohé z nás totiž často při pomyšlení na pondělí začne bolet břicho, hlava a tak dále, však to
určitě znáte. V pondělí nás pak ještě většinou děsí představa, jak
zvládneme celý týden. Jakmile ale přijde pátek, nabydeme pocitu
vysvobození. A který den v týdnu mají nejméně rádi naši spoluobčané? To jsme zjišťovali v prostějovských ulicích...

KTERÝ DEN V TÝDNU JE PRO VÁS
NEJHORŠÍ? JE TO PONDĚLÍ?
Monika TANEČKOVÁ
Prostějov

Kateřina SPIELMANNOVÁ
Prostějov

NE

ANO

„I když má většina lidí nejméně ráda pondělí, u mě je to
právě naopak. V neděli se už
na pondělí těším. A to hlavně
z toho důvodu, že dcera jde
do školky, syn do školy a já
tak budu mít po náročném
víkendu alespoň na chvilku
klid. Nejméně ráda mám však
středu. Tento den nemám ráda
proto, že nevím, jestli se mám
už těšit na víkend anebo si ještě užívat všední dny...“

„Nejhorší den v týdnu je pro
mě právě pondělí. Po víkendu se mi nikdy nechce vstávat
a taky nemám ráda pondělí
z toho důvodu, že je přede
mnou celý týden. To je pro
mě hrozná představa. Stejně
tak to má ale asi většina lidí.
Další den, který nemám ráda,
je středa, to mám dlouhé vyučování a je to střed týdne, kdy
si už říkám, ať už je konečně
pátek.“

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Novomanželé vzkazují:

NEJLEPŠÍ JE TO ZEZADU!
Ale jistě kuchyňská linka, jak jinak. Vždyť přece co je
krásnějšího, než když vám vaše krásná partnerka připravuje šťavnatý steak, a vy si jako předkrm můžete
dát pár polibků, které přerostou nejen v něžné dotyky...? To jsou pak ta pravá afrodisiaka. Pokud ovšem
v rámci vášně steak nespálíte.
Je možné si jak sednout na linku, tak se jen o linku
opřít a vyšpulit zadeček. A pak je tam také samozřejmě jídelní stůl, přátelé. Kdo z vás neviděl v amerických
filmech ty úžasné scény, kdy se dva na sebe žádostivě
podívají a pak smetou ze stolu vše na zem za děsného
cinkotu a zvuku rozbíjených skel? Už pak ale neukazují, jak slečna sbírá nepořádek a střepy si zapíchávají do
bosých nohou ještě několik týdnů poté. Takže, vášeň
na jídelním stole ano, ale počítat s úklidem, nebo mít
pro tento účel přichystanou sadu plastového nádobí!

A do galoší! Novomanželé Brlicovi sice přes rozkopaný dvůr radnice přešli suchou nohou, na zpáteční
cestu si už ale vzali „betelné gumáky“!
Foto: rodinné album manželů Brlicových

Ještě jednou se vracíme k ojedinělé svatbě, o které Večerník informoval ve svém předminulém, pohodovém vydání. Novomanželé Brlicovi totiž jako
jediní odmítli odložit svůj svatební obřad právě kvůli
kolizi s Hanáckými slavnostmi a své „ANO“ si řekli
na radnici i přesto, že do obřadní síně se museli
prodírat přes rozkopaný radniční dvůr...
Prostějov/mik
„Přestože se nám mnozí snažili
naši svatbu rozmluvit, tak jsme
si stáli za svým a nelitovali jsme.
Knihařská ulice nás zaujala více
než náměstí T. G. Masaryka,
a proto příští svatba už jedině

zezadu,“ napsala do redakce
Večerníku nevěsta Nicole Grossertová, nyní už pochopitelně
Brlicová. „I přes nepřízeň počasí
jsme si celou svatbu užili, možná
více než Hanáci a jejich dlouho
plánované slavnosti,“ doplnil
novomanžel David Brlica
Brlica.

Ženich s nevěstou nelenili
a pro jistotu si na svůj svatební velký den pořídili
trendové gumáky a doufali,
že to na dvoře radnice bude
vypadat tak, jak slibovali na
matrice. „Bohužel se tak nestalo, ale přesto jsme potřebovali fotku u bagříku. Tak jsme
si ji pořídili...,“ prozradila nám
se smíchem rozjařená dvojice.
„Děkujeme paní náměstkyni
Hemerkové za profesionální
přístup při svatebním obřadu.
Zkrátka a dobře, není svatba
jako svatba,“ dodali společně
novomanželé Nicole a David
Brlicovi.

INZERCE

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

J. B. Pecky

Bývalý pivovar využívá likérka. Ulice se původně od května1939 nazývala U Vlečky (německy Schleppbahn-Gasse) podle železniční vlečky odbočující sem z místního nádraží. Na vlečku se v minulosti napojilo několik
firem, pro obchodní sladovny zde byla dokonce vybudovaná malá točna.
Vlečka vedla až k areálu pivovaru bratří Winterů, dnes areál GRANETTE
& STAROREŽNÁ Prostějov. Současný název ulice platí od 18. listopadu
1949 podle Josefa Boleslava Pecky-Strahovského (1849 až 1897), českého sociálně demokratického novináře a básníka, který v letech 1884
a 1885 působil v Prostějově.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: ulice Dr. Josefa Horáka

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

PRO PEČENÍ....

Mouka
polohrubá
1kg

Cukr
krupice
1kg

Cukr
moučka
250g

Mouka na
domácí chléb
900g

Perník
v prášku
550g

Palačinky sypká
směs Dr. Oetker
250g

12,90

22,90

16,50

26,50 (500g)

36,90 (540g)

25,50

12,90

-

24,90 (1kg)

33,90 (1kg)

-

-

12,90

26,90

24,90 (1kg)

-

39,90

26,50

12,90

22,90

15,50

18,90

39,90

23,90

12,90

22,90

16,90

21,90 (1kg)

33,90

25,90

12,90

22,90

16,90

25,90 (1kg)

43,90

28,90

Naše RESUMÉ

Tentokrát
T
t k át jjsme zavítali
ít li
k regálům, kde najdeme
potraviny v prášku a dochucovadla. Bez zajímavosti není, že polohrubou
mouku koupíte všude za
navlas stejnou cenu, stejně
jako - až na Billu - je na tom
i krupicový cukr. Nejlevnější
moučkový cukr stejně jako
mouku na domácí chléb
a sypkou směs na palačinky
nabízí Kaufland, perník
v prášku pak zakoupíte
nejvýhodněji v Tesku.
Přejeme dobré pečení!
Průzkum proveden
ve středu 25. září 2013

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Nálady hokejových fandů

jsou jak aprílové počasí
Budou letos spokojeni?

Prostějov/mls
PONDĚLÍ 24. ZÁŘÍ 2012
Peštuka, Paška, Smejkal i Žajgla jsou zatím out! S velkým
a dost nečekaným oslabením se musel v úvodním kole druhé
ligy mužů 2012/2013 vyrovnávat hokejový tým LHK Jestřábi.
V sestavě chyběli stabilní obránci Ivo Peštuka a Jiří Paška plus
zkušení útočníci Filip Smejkal s Petrem Žajglou, a to nikoliv ze
zdravotních důvodů. „Tihle čtyři hráči u nás hostují z Olomouce
a bohužel jsme se s vedením tohoto oddílu zatím nedohodli, aby
mohli za Prostějov v novém soutěžním ročníku nastupovat,” řekl
hlavní trenér Jestřábů Petr Zachar s tím, že bude lepší nerozebírat
podrobnosti...
ZÁŘÍ 2013
Přes nepříznivé zprávy z úvodu sezóny zvládli Jestřábi loňskou
základní část překvapivě velmi dobře, aby nakonec šli do play off
z lichotivého třetího místa. Konec však byl hodně hořký. Hned ve
čtvrtfinále kouzla zbavené Jestřáby přejela Karviná a už po třech
zápasech jim předčasně ukončila sezónu. Fanoušci, kteří v průběhu celého roku mohli se „svými“ hokejisty oslavovat řadu vítězství,
v jejím závěru zaházeli led světlicemi a nejrůznějšími předměty.
Bylo přitom štěstím, že se žádnému z hráčů nic nestalo.
Letos zažívají Jestřábi vstup do sezóny z říše snů. Po pěti zápasech
si drží neporazitelnost, kralují tabulce východní skupiny druhé hokejové ligy a s novými sponzory za zády se vůbec netají ambicemi
po několika letech opět postoupit do první ligy. Fanoušci, kteří před
půl rokem házeli na led vše, co měli právě po ruce, tak nyní mohou
stejné ruce zvedat vítězoslavně nad hlavu. Je však třeba mít na paměti, že nálady fandů se mění jako aprílové počasí a do posledního
klaksónu letošní sezony je stále ještě hodně daleko...
napsáno před

10

lety

Chtěl někdo vyhodit

přehradu do vzduchu?
Pod hrází nalezena trhavina!

O víkendu nalezl správce
plumlovské přehrady pod
betonovou hrází podezřelou
igelitovou tašku, ve které
bylo uloženo značné množství
plastické trhaviny společně
s roznětkami. Přestože je
policie přesvědčena, že o teroristický útok nešlo, protože
výbušnina a rozbušky byly
oddělené, skutečnost je pro
laika více než alarmující.
„Během minulého víkendu
oznámil sedmatřicetiletý správce plumlovské přehrady na
tísňovou linku 158, že v blízkosti
přehrady nalezl v igelitové tašce
neznámou výbušninu. Po tomto
oznámení policisté ihned vyjeli
na místo nálezu, zajistili ho, aby
nebylo přístupné veřejnosti. Po
příjezdu pyrotechnika vyšlo
najevo, že exploze přítomné

výbušniny nehrozí. V igelitové
tašce bylo patnáct až dvacet
kilogramů průmyslové trhaviny
a deset kusů rozbušek. Pyrotechnici tuto trhavinu odvezli
na bezpečné místo, před vlastní
likvidací však nález musí být
postoupen odborné expertíze,“
sdělila Alena Slavotínková,
tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
Kdo ale výbušninu pod
hráz umístil? „Výbušnina
se nacházela třicet metrů od
výpusti přehrady. Společně
s plastickou trhavinou byly
v tašce i kameny, které ji zatížily,
aby nevyplavala na povrch.
Nevylučujeme, že trhavina
mohla ležet na dně přehrady
i několik let. Další okolnosti
jsou předmětem pátrání,“ uvedla Alena Slavotínková.

Zpravodajství
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NEČEKANÝ ZVRAT: „STOTŘICÍTKA“ SE VRACÍ NA DÁLNICI!
„Řidiči jsou rádi, ale určité riziko tu je...,“ upozorňují varovné hlasy

Tak to je překvapení! Před třemi lety nechalo Ředitelství silnic a dálnic snížit nejvyšší povolenou rychlost na dálnici z Olomouce do
Vyškova na pouhých sto kilometrů v hodině. Opatření, které vzbudilo emoce nejenom
u samotných řidičů, ale také mezi krajskými radními, bylo zdůvodněno snahou zajistit bezpečnost na této komunikaci. Ovšem
brzy už toto nařízení nebude pravdou
a na rychlostní komunikaci se vrátí na některých
úsecích „stotřicítka“!
Prostějov, Olomouc/mik
Důvodem je hlavně fakt, že
nedávno skončila rozsáhlá rekonstrukce rychlostní komunikace, jak vozovky, tak svodidel

i vybudování nových nájezdů.
„Během dvou let jsme vyměnili
nebezpečná středová svodidla,
opravili povrch vozovky na více
než třiceti kilometrech a modernizovali mimoúrovňovou křižo-

vatku u Vranovic-Kelčic. Jsem
také rád, že se podařilo dodržet
časový plán oprav,“ konstatoval
Martin Smolka, ředitel krajské správy Ředitelství silnic a
dálnic. „Výsledkem je kvalitní
a především mnohem bezpečnější silnice, což následně umožnilo opětovné zvýšení maximální rychlosti. Byli jsme si vědomi,
že tento poslední krok ke spokojenosti řidičům chybí,“ dodal šéf
krajské správy ŘSD.
„Maximální rychlost bude zvýšena na stodeset kilometrů v hodině
v úsecích od letiště ve Vyškově
přes Brodek u Prostějova, Prostějov a až do Olomouce. Ovšem
s lokálním omezením na devadesát kilometrů za hodinu v místě
křižovatek bez připojovacích

pruhů,“ vysvětluje na webových
stránkách Ministerstva dopravy
ČR jeho mluvčí Tomáš Neřold.
Řidiči se ovšem skutečně dočkají také návratu stotřicítky,
s čímž dlouhodobě nesouhlasí
prostějovští dopravní policisté.
„Bude mezi Brodkem u Prostějova a Prostějovem s výjimkou
dvou zatáček u Žešova, kde bude
maximální rychlost snížena na
na již jednou uvedených stodeset
kilometrů v hodině,“ přidal dále
Tomáš Neřold.
Mimo jiné velmi spokojen je
s opětovným zavedením povolené rychlosti na stotřicet kilometrů
v hodině náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák,
který je v rámci krajského území
zodpovědný právě za dopravu.

„Od prvopočátku, kdy se rychlost snížila na sto kilometrů
v hodině, jsme toto opatření
kritizovali! Na Ředitelství silnic
a dálnic jsme vyvíjeli enormní
tlak na znovunavrácení původní
povolené rychlosti. Zároveň jsme
tlačili na co nejrychlejší generální
rekonstrukci rychlostní komunikace z Olomouce do Vyškova. To, že se povolená rychlost
opět v některých úsecích zvýší,
je velmi dobrá zpráva. Jednání
byla velmi těžká, ale zdravý rozum nakonec zvítězil,“ svěřil se
Večerníku Alois Mačák. „Řidiči
z toho budou mít nepochybně
radost, ale určitá rizika tu jsou,“
podotkla pak Alena Rašková, náměstkyně primátora statutárního
města Prostějov.

Řidiči se těší. Radost z navrácení nejvyšší povolené rychlosti
130 kilometrů za hodinu mají především řidiči. Policisté už mnohem
méně.
Foto: Martin Zaoral a ilustrační

AGRESIVNÍ BEZĎÁK

ze soudní síně...
musí dát rodičům pokoj VYKOUPIL KRADENÝ elektromotor od lokomotivy. HROZÍ MU TREST
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svého vlastního opilého
syna. Ten by po rozhodnutí svého
bratra
odsoudil
prostějovského soudu měl podmíněně na jeden rok do
konečně skončit.
vězení. Zkušební doba jeho
Dvaapadesátiletý Bezdomovec trestu jsou dva roky. „Během
Jan K. své rodiče v podstatě této doby se musí zdržet kondenně doslova otravoval u jejich taktu se svojí matkou i brabytu v prostějovské ulici Emila trem s výjimkou soudních či
Králika. Často zcela opilý jim správních jednání. Rovněž je
klepal na okno, sprostě nadával bez vyzvání nesmí navštěvovat
a dožadoval se peněz.
v jejich bydlišti na ulici Emila
Prostějovský okresní soud Králika v Prostějově,“ píše se
ho za tyranizování vlastních v rozhodnutí prostějovského
od čů a napadení
apade přítelkyně
př te ky ě okresního
o es o soudu.
rodičů

„Šrot jako šrot,“ hájí se u přerovského soudu obžalovaný Valdemar Klich BYLI JSME

Přerov/mls - Majitel prostějovské sběrny surovin na Joštově náměstí Valdemar Klich
má problém. Státní zástupce
jej totiž obvinil z podílnictví
na krádeži elektromotoru od
lokomotivy v hodnotě tříset
tisíc korun. Jeden z jeho zaměstnanců totiž loni v listopadu vykoupil sedmsetdvacetikilový motor v přerovské
pobočce, za který vyplatil na
první pohled pouhých sedm
tisíc dvěstě korun. Jelikož
poškozená společnost DPOV
tuší, že ze skutečných zlodějů
tři sta tisíc „nevyrazí“, zkouší to u podnikatele... PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl
ve čtvrtek naživo přítomen
jednání u Okresního soudu
v Přerově.
Státní zástupce postavil žalobu
na tom, že zaměstnanci sběrny

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz
Sportovní a E. Valenty se oblékne

do nového hávu. JEŠTĚ LETOS

Prostějov/mik - Co Večerník
už na konci letošních letních
prázdnin předpovídal, to se
nyní stává skutečností. Prostějovští radní v úterý na svém
pravidelném zasedání schválili vyčlenění nezbytných
finančních prostředků na rekonstrukci povrchu vozovky
v ulicích E. Valenty a Sportovní. Neskutečný tankodrom
tak konečně bude minulostí!
„V současnosti se na sídlišti
Edvarda Beneše dokončuje revitalizace komunikací a parkovacích ploch v jeho jižní části
a během několika dní se plynule přejde do části severní.
Zvlášť se pak provede investiční akce, na kterou mnozí občané a hlavně řidiči čekali několik
dlouhých let. Dojde i na rekonstrukci povrchu vozovky na
silnici od křižovatky u domu
služeb v Olomoucké ulici až
po ulici Pod Kosířem,“ potvrdil

Konečně! Ještě letos bude silnice v ulicích E. Valenty a ve Sportovní vybavena novým asfaltovým kobercem. Foto: archiv Večerníku
Večerníku Zdeněk Fišer, náměstek primátora statutárního
města Prostějova.
Zatímco na generální opravu
vozovky bylo vyčleněno z rozpočtu města 3,2 milionu, některým radním se tato částka
na opravu zhruba kilometrového úseku zdála nízká. „Nebude

Mohla řidička neštěstí zabránit?

Osmiletý chlapec SRAŽEN AUTEM

Prostějov/mik - K nešťastné
nehodě došlo v úterý 24. září
před třetí hodinou odpoledne
v blízkosti hlavního nádraží v
Prostějově, když konkrétně
v Janáčkově ulici řidička
Renaultu srazila osmiletého
chlapce. Podle některých
svědectví držela malého
klučinu na chodníku starší
dívka, hoch se jí však vytrhl,
vběhl do vozovky a řidička už
nedokázala střetu zabránit.
Chlapec skončil s těžkým
zraněním v nemocnici...
„Z prvotního šetření vyplývá,
že jednačtyřicetileté řidičce Renaultu Clio, která jela od Vrahovické ulice, měl do vozovky
vběhnout osmiletý chlapec. Ten
měl stát na dělícím ostrůvku
po levé straně vozovky
v přítomnosti zatím nezjištěné
dívky, přičemž na tomto místě
se nenacházel přechod pro

chodce. V okamžiku, když
se Renault Clio k ostrůvku
přiblížil, se měl chlapec dívce
ze zatím nezjištěných příčin vytrhnout a vběhnout do vozovky.
Řidička již nedokázala střetu
zabránit a do chlapce narazila,“
popsala nešťastnou nehodu Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Při nehodě utrpěl malý chlapec těžké zranění, se kterým
byl letecky transportován do
jedné z brněnských nemocnic. „Alkohol byl u řidičky
na místě vyloučen dechovou
zkouškou, hmotná škoda na
vozidle byla vyčíslena na deset
tisíc korun. Policisté nehodu
nadále šetří. Přesné příčiny,
okolnosti a míra zavinění jsou
předmětem dalšího policejního šetření,“ dodala Irena
Urbánková.

se jednat o komplexní rekonstrukci komunikace. V ulicích
E. Valenty a Sportovní se pouze
odfrézuje starý asfaltový povrch a položí se nový koberec. Navíc se opraví kanálové
vpusti,“ vysvětlil Zdeněk Fišer
s tím, že řidiči by se po novém
povrchu měli projet ještě letos.

museli na základě svých zkušeností poznat, že objemný
motor byl kradený. S tím Klich
důrazně nesouhlasí. „Jak to
mohli vědět? Podobných elektromotorů vykupujeme ročně
několik, navíc tento byl poškozený. Ti, kteří ho k nám přivezli, uvedli, že jim patří. Pro
nás to tedy byl prostě šrot, nic
jiného,“ hájil se sebevědomě
Klich, který více jak sedmset
kilogramů těžký kolos převezl
z Přerova do Prostějova.
Asi po třech měsících ho prodal dál. „Byl to pro mě prostě
obchod jako kterýkoliv jiný.
Tohle mě živí,“ upozornil podnikatel, který nepopřel, že motor skutečně vykoupil. Upozornil však, že hlavní chyba
se stala na straně nečinných
policistů, kteří o jeho vydání požádali až půl roku po

krádeži. „Telefon na mě mají.
Pokud by mi před tím zavolali,
nebo se zastavili přímo u nás
ve sběrně s tím, že byl ukradený takový a takový elektromotor a jestli u nás není, tak
ho bez problémů vydáme. Mimochodem tak to v případech,
kdy u nás někdo objeví kradenou věc, běžně děláme. Jenže
půl roku se ohledně tohoto motoru nikdo neozval. Až v březnu na nás začali policisté tlačit,
kde ten motor máme. Jenže to
už bylo pozdě, asi v lednu jsem
ho prodal. Předpokládám, že
skončil někde v Číně a je z něj
teď nějaký nový výrobek,“ popsal další osud Klich.
Jeho slova potvrdila i zaměstnankyně podniku. „Nikdo
z policistů po nás motor dlouhé
měsíce vydat nechtěl. Přitom
od majitele máme jasný pokyn

U TOHO!

Věří v úspěch. Valdemar Klich ve čtvrtek vstupoval do soudní síně
v Přerově s plným sebevědomím. Je přesvědčený, že právo je na
jeho straně a on se stal pouze obětí pozdní aktivity policistů či poškozené společnosti...
Foto: Martin Zaoral
neházet policistům klacky pod
nohy. Vždyť je sami kolikrát potřebujeme,“ sdělila šéfka přerovské sběrny Magdalena Vojtková.
Za podílnictví dosud netrestanému Klichovi a jeho
dvěma zaměstnancům hrozí
relativně nízké podmíněné,

případně alternativní tresty.
Ve hře je však poměrně vysoká třistatisícová škoda.
Rozsudek v této věci po čtvrtečním líčení nepadl. Před
jeho vynesením bude soud
25. listopadu ještě vyslýchat policisty, kteří případ vyšetřovali.

Robert Kovařík napsal z vazby EXKLUZIVNĚ PRO VEČERNÍK

„Kdybych nechtěl, nikdo by mě z USA nedostal!“

Brno, Prostějov/mik - Týden po zahájení obnoveného
soudního procesu s Robertem Kovaříkem u Krajského
soudu v Brně napsal bývalý
prostějovský hokejista přímo z vazební věznice do naší
redakce rozsáhlý dopis! Muž
odsouzený za dvojnásobné
loupežné přepadení, který se
nyní po návratu z USA snaží prokázat svoji nevinu, si
právě Večerník vybral jako
jediné médium k tomu, aby
otevřeně projevil své názory!
Ostatně byl to Večerník, kdo
před časem poslal Kovaříkovi do vazby prostřednictvím
jeho dcery Barbory dopis,
v němž ho žádal o rozhovor.
A tak se při nejbližší možné
příležitosti stalo. Od Roberta
Kovaříka máme nyní k dispozici šestistránkový elaborát, v němž se kromě jiného

svěřil ze svých současných
pocitů, zopakoval svoji obhajobu a vysvětlil i to, co přes
deset let od doby jeho útěku
zůstávalo v Prostějově takzvaně tabu.
Ne na všechny naše otázky
odpověděl sice přímo, přesto
Večerník získal jedinečnou
a exkluzivní zpověď muže,
který sice není hrdý na svoji
kriminální minulost, nicméně v případě dvou loupežných přepadení, v nichž šlo
o miliony korun, se cítí být
naprosto nevinný.
„Není pravda, že jsem byl
z USA do Česka deportován.
Kdybych nechtěl, nikdy bych
se do republiky nevrátil,
mohl jsem v Americe požádat
o propuštění na kauci,“ píše
například Robert Kovařík.
„Souhlasil jsem s převozem,
protože jsem sám požádal

o obnovení soudního procesu. Dokážu, že jsem dodávku
s riflemi ani realitního makléře nepřepadl. A kdo v tom
má prsty, to už jsem řekl u
soudu a nyní to podrobně píši
i Večerníku,“ dodal v úvodníku svého dopisu z vazby Robert Kovařík.
Během minulého týdne jsme
se snažili v Prostějově kontaktovat muže, o kterých
Kovařík tvrdí, že skutečně
v roce 1999 a 2000 spáchali
uvedená loupežná přepadení. Po Karlu Menyházovi
se však jakoby slehla země
a nepodařilo se nám získat
ani vyjádření Patrika Galety. „Já se k obvinění Kovaříka rád vyjádřím, ale až po
skončení soudního líčení,“
zareagoval v naší diskusi
alespoň Jan Radič.
Příliš jsme nepochodili ani

u Romana Zemánka, prostějovského podnikatele a ma-jitele baru. Tento muž byl
s Kovaříkem před lety rovněž obviněn, posléze byl však
zázračně viny zproštěn. „Co
dnes říká Kovařík, je mi úplně jedno. Já se vám nemám
k čemu vyjadřovat, a ani nechci,“ odmítl nás při návštěvě
jeho baru Roman Zemánek.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
i nadále zůstává v úzkém
kontaktu se členy rodiny
Roberta Kovaříka. „Jsem
ráda, že jste byli přítomni
soudnímu jednání a objektivně informovali veřejnost,“
poznamenala dcera Barbora
Peštuková, za svobodna Kovaříková.
Obsáhlý a unikátní rozhovor
s Robertem Kovaříkem si
můžete přečíst už v příštím
čísle Večerníku!

Spořitelna chce po bývalém správci OP 209 MEGA
Vedení Oděvního podniku, které si od ní půjčovalo, zatím neobvinila. Proč?

Prostějov/mls - Kam se poděly
stovky milionů ze zkrachovalého Oděvního podniku Prostějov? Zatímco Policie ČR si nad
tímto problémem stále láme
hlavu, Česká spořitelna má
jasno. Za její rekordní „manko“ může někdejší insolvenční správce Jaroslav Svoboda.
Jeho působením měla bance
vzniknout škoda v ohromující
výši 209 milionů korun. Brněnský právník ovšem tento požadavek považuje za absurdní...
Rozprodej OP Prostějov ani zdaleka nevynesl tolik, co si jeho
věřitelé představovali. A ti tak
nyní hledají viníky. Ten největší
z nich Česká spořitelna svého
času do potápějícího se podniku
„nalila“ minimálně 675 milionů
korun. Zpět na účet jí zatím dorazilo pouze něco přes sto dvacet
milionů korun. Kdo za to může?

„Škoda 209 304 646 korun
vznikla prodejem zásob, které
byly zastaveny ve prospěch
České spořitelny. Tento prodej
proběhl, aniž by to insolvenční
správce s bankou coby největším věřitelem konzultoval,“
vysvětil právní zástupce České
spořitelny Ladislav Smejkal.
Správce Jaroslav Svoboda
Oděvní podnik Prostějov fakticky vedl od vyhlášení insolvence v lednu 2010 do června
2011. Současnou žalobu České
spořitelny považuje za nesmyslnou. Připustil, že v době jeho
působení k rozprodávání zásob
skutečně docházelo. „Prodávaly
se však i nové výrobky, pronajímaly se nemovitosti a tak dále.
Podstatné je, že většina z těchto
peněz byla využita na provoz
podniku. V té době ještě fungovala nejen měřenková, ale

i sériová výroba, byly otevřeny
podnikové prodejny a tak dále,“
reagoval Jaroslav Svoboda
s tím, že celkové zisky za dobu
jeho působení dosáhly 296 milionů korun, výdaje na provoz
pak byly 207 milionů korun,
z toho osmašedesát milionů šlo
na mzdy zaměstnanců. „Není
tedy například pravda, že v té
době byla provozována pouze
měřenková výroba, jak tvrdí
Česká spořitelna,“ argumentuje
Svoboda.
Proč Česká spořitelna stále nepožaduje náhradu škody za své
stamilionové nedobytné úvěry
v OP od členů managementu podniku, kteří si tyto úvěry
před krachem podniku brali?
Ti tak přitom činili v době, kdy
faktický stav Oděvního podniku nesvědčil o ničem dobrém.
„Česká spořitelna provoz firmy

Koláž Večerníku
v této době de facto ovládala,“
upozornil již před lety soudce
Krajského soudu v Brně Jan
Kozák, který kvůli tomu banku
vyloučil z věřitelského výboru.
Byl to právě on, kdo na místo
insolvenčního správce dosadil
Jaroslava Svobodu. Po tuhých
sporech byl však jeho postup
označen za nezákonný a on byl
málem zbaven taláru. Česká

spořitelna coby největší věřitel
následně celý konkurz ovládla.
O tom, zda na nezákonném
vyvedení posledních milionů korun z potápějícího se
Oděvního podniku měl svůj
podíl i Jaroslav Svoboda, tedy
rozhodne soud. Jisté však je,
že více jak dvoumiliardový
dluh už nikdy nikdo všem věřitelům nevrátí...

Téma Večerníku
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Předvolební kampaň odstartovala

BLÍŽÍ SE VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Podle známého celosvětového úsloví má každý národ takovou vládu, jakou si zaslouží... A ten český si
tu svoji bude volit již za necelý měsíc. Předčasné parlamentní volby se uskuteční v pátek 25. a v sobotu
26. října 2013. Koho si zvolíme do čela státu?
Například Prostějované budou mít u volebních uren
na výběr celkem z osmnácti stran, které se zaregistrovaly v Olomouckém kraji. Teď je jen otázkou, koho
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pošleme a budeme tak spoluzodpovědní za chod
České republiky v příštích čtyřech letech.
Ať už jste levičáci či pravicově zaměření voliči,
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám všem přeje při parlamentních volbách šťastnou ruku. Ať se za svoji vládu nemusíme stydět a ať tuto zemi konečně dovede
k prosperitě!
Stranu připravili: Petr Kozák a Michal Kadlec

Volby se na území České
republiky konají ve dvou
dnech, kterými jsou pátek
25. října 2013 a sobota 26. října 2013. Hlasování proběhne
tradičně v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je státní občan České
republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně
18 let. Na Krajský úřad Olomouckého kraje bylo podáno

VOLEBNÍ MODEL (ZÁŘÍ 2013)
zdroj: www.cvvm.soc.cas.cz

celkem osmnáct kandidátních listin pro říjnové parlamentní volby,
které zaregistrovali zmocněnci
politických stran a hnutí.

Seznam podaných
kandidátních listin:
Česká strana sociálně demokratická, Suverenita - Strana
zdravého rozumu, Občanská
demokratická strana, Komunistická strana Čech a Moravy,
Strana svobodných občanů,

25.–26. října 2013

z 18 stran a hnutí

Dělnická strana sociální spravedlnosti, TOP 09, Koruna
Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska),
Křesťanská a demokratická
unie - Československá strana
lidová, ANO 2011, Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, HLAVU VZHŮRU- volební blok, Česká pirátská strana,
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI, LEV 21-Národní socialisté, Strana soukromníků

České republiky, Strana zelených a politické hnutí Změna.
Podle předvolebních průzkumů agentury STEM mají
u voličů zatím nejvýraznější
podporu sociální demokraté,
kteří ale týden po týdnu ztrácejí. Stejně jako TOP09. Naopak posilují komunisté a také
ODS, která zároveň těmito
volbami bojuje o obnovení
důvěry po zpackaných třech
„vládních“ letech.

Za čtyři týdny ale může být
všechno jinak, než předpovídají současné předvolební průzkumy. Zatím má chuť přijít do
volebních místností něco málo
přes šedesát procent voličů
České republiky. Ani tento údaj
nemusí být o posledním říjnovém víkendu pravdou.
Tak uvidíme, necháme se
překvapit. V každém případě
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
bude u toho...

NOVÁ KREV V POLITICE:
Petr Sokol ví, jak na „zneužívače“ dávek

Prostějov/pr - Politika potřebuje novou
krev. Bez ní se totiž nezačnou řešit problémy, které nás i na Prostějovsku každodenně trápí, avšak politici o nich dosud
jen mluvili a nic pro jejich řešení neudělali.
Příkladem kandidáta, u kterého je šance,
že bude jiný, je prostějovský vysokoškolský učitel Petr Sokol. Také on si totiž myslí,
že česká politika potřebuje změnu.
„Řeší se bohužel často věci, nad kterými
zůstává rozum stát. Jako příklad bych uvedl
současnou situaci právě s Prostějovským Večerníkem, kdy si tento list dovolil informovat
o nárůstu kriminality ve městě, načež se hned
na něj sesypala kritika a téměř popotahování
s žalobami,“ říká Sokol a dodává: „Pokud by
se pokračovalo v zametání problémů s kriminalitou a zneužíváním dávek pod koberec,
můžeme se dočkat demonstrací a nárůstu
rasismu. Musíme proto začít se zaváděním
pravidel, která vyústí v to, aby platilo, že stát
měří každému stejně. Nejde, aby se ´nemaka-

čenkové´ smáli lidem, kteří tvrdě pracují,
navíc často za velmi nízké platy. Stejně tak
musíme zasáhnout proti pouliční kriminalitě,“
míní Petr Sokol.

Strop na dávky

Večerník samozřejmě zajímalo, zda Petr Sokol přichází s konkrétními návrhy, jak situaci
zlepšit, nebo zda i on bude o problémech
jen mluvit. „Když budu zvolen, navrhnu
a podpořím několik zákonů, o nichž věřím,
že opravdu pomohou. Prvním je zavedení
stropu na sociální dávky. Musí existovat
maximální suma peněz, které jednotlivec
a domácnost mohou získat na dávkách. Tím
se třeba zabrání tomu, aby někdo v rodině,
kde nikdo nepracuje, automaticky počítal, že
si pořídí další dítě a hned mu bude stát posílat více peněz,“ odpověděl přesvědčivě Petr
Sokol, podle kterého není nutné ani vhodné
brát dětské přídavky rodinám, které mají více

dětí. „Když někdo v rodině pracuje, má mít
nárok na podporu každého dítěte, i protože
dětí obecně ubývá. Potomci ale zároveň nemohou být způsobem obživy pro notorické
´dávkaře´,“ má jasno Petr Sokol.
Když se podle Sokola zavede strop na dávky, zbude více pro lidi, kteří to opravdu potřebují - postižení, staří, nemocní nebo třeba
ti, kteří po celoživotním zaměstnání přijdou
o práci v období před důchodem a nemohou
sehnat novou práci. „Těm patří sociální podpora, kterou jim ale dnes fakticky berou ´zneužívači´ dávek,“ uzavírá Petr Sokol.

INZERCE
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Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Divadelní pá
pátky
átk
tky v Němč
Ně
Němčicích
ěmčiicííchh
začnou Dovolenou po česku
Němčice nad Hanou/mls - Divadlo žije! Alespoň v Němčicích
nad Hanou, kde v pátek 4. října
zahájí v pořadí sedmou sezónu Divadelních pátků. Diváci
mohou do místního kina Oko
zamířit na komedii souboru z
Kroměříže nazvanou Dovolená
po česku. V rámci Divadelních
pátků bude v Němčicích v průběhu nadcházejícího půl roku k vidění celkem šest představení. Postupně dorazí soubory z Ostravy,
Kojetína, Dobronína a Klapého.
Cyklus bude v březnu příštího
roku zakončen uvedením zbrusu
nové hry divadla z Kroměříže.
Jednotné vstupné na představení
činí sedmdesát korun.

V Prostějovičkách
poběží „Mezi lesy“
Prostějovičky/mls - Jedinečnou
šanci proběhnout se krásnou, ale
obvykle zapovězenou přírodou
Vojenského újezdu Březina dostanou všichni milovníci pohybu
na čerstvém vzduchu v Prostějovičkách. V neděli 6. října zde
občanské sdružení Sopka ve
spolupráci s SDH Prostějovičky
pořádá třetí ročník čtvrtmaratonu
„Mezi lesy.“ Závodníci se mohou
registrovat od 13.00 hodin, start
závodu je naplánovaný na 14.30
hodin. Závodníci budou rozděleni do dvou věkových kategorií,
které bude dělit věková hranice
patnácti let. V kategorii dospělých účastníci uběhnou přibližně
jedenáct kilometrů lesem po převážně zpevněných cestách. Děti
budou mít trať zhruba poloviční.
Nikdo se nemusí bát, že se ztratí,
trať bude vyznačena fábory. Pro
závodníky na trase i v cíli bude
připraveno občerstvení zdarma.
Startovné je sedmdesát korun,
děti zaplatí třicet.

„Suprovka“ se
otvírá veřejnosti
Němčice nad Hanou/mls - Město
Němčice nad Hanou zve všechny
občany na Den otevřených dveří
ve víceúčelové hale Suprovka.
Centrum
sportovně-kulturního
vyžití bude pro všechny zájemce
volně otevřeno v úterý 1. října od
13.00 do 17.00 hodin. Sportovcům
je zde k dispozici hlavní sál s hrací
plochou čtyřicet krát jednadvacet
metrů, dále squashový kurt, posilovna a technické zázemí.

V Konici zahraje
mladý klavírista
Konice/mls - Klub přátel hudby zve ve středu 2. října 2013
od 19.00 hodin do Obřadní síně
místního zámku na klavírní recitál Marka Kozáka. Tento mladý
klavírista loni ukončil studium na
Janáčkově konzervatoři v Ostravě
maturitní zkouškou a byl přijat na
HAMU v Praze, kde nyní studuje
ve třídě prof. Ivana Klánského.
K jeho posledním úspěchům patří
třetí cena v Mezinárodní klavírní
soutěži Leoše Janáčka v Brně
a první cena na Mezinárodní klavírní přehlídce v Praze.

RODINA SMRŽICKÉ STAROSTKY MOŽNÁ PĚKNĚ VYDĚLÁ
V obci to před jednáním o změně územního plánu vře...

Smržice/mls
Nedávno po Smržicích někdo vylepil letáky upozorňující na skutečnost, že z ´orné půdy vykoupené
starostkou obce na jméno jejího
syna se přes noc stanou lukrativní
stavební pozemky´. Prostým rozhodnutím zastupitelstva by totiž
jejich cena přibližně dvacetkrát
vzrostla. „Děsí mě představa, že
by se mělo v budoucnu stavět tam,
kde se již stavět nikdy nemělo.
Důvodem je mimo jiné hranice
ochranného pásma vodního zdroje. Jsem obyvatelem ulice Jižní,
a proto se mě tato kauza přímo
dotýká,“ upozornil Večerník například Michal Smékal ze Smržic,
který nechce být v této věci pouze
pasivním přihlížejícím.

O co jde?
Před několika lety Tomáš Lebeda,
syn smržické starostky Hany Lebedové, koupil několik pozemků.
Z minimálně z jednoho z nich se
už dříve měl stát stavební pozemek.
Nyní by to mělo platit i pro rozsáhlý
pozemek o výměře osmnáct tisíc
metrů čtverečných. Jelikož standardní výměra místa pro stavbu
rodinného domu je tisíc metrů čtverečných, mohlo by tedy na něm stát
osmnáct domů. Nic takového však
dosud nebylo možné. Pozemek
byl dosud v katastru veden jako
orná půda, na které se stavět nesmí.
I proto je její hodnota mnohonásobně nižší. To by se však po schválení
plánované změny územního plánu
změnilo...

Zemědělci se půdy
vzdát nechtějí

Zažijí Smržice historické
zastupitelstvo?

Michal Smékal není jediným, kdo
upozorňuje na fakt, že s něčím podobným se v minulosti rozhodně
nepočítalo. „Připadá mi to jako podvod na lidi. Pamatuji si, že naproti
uvedeným pozemkům chtěla jedna
paní stavět, a proto žádala o změnu
územního plánu. Její žádost však
byla zamítnuta. Bylo jí tehdy řečeno,
že se Smržice už nebudou rozšiřovat
směrem „ven“. Musím říct, že změna názoru vedení obce v čele se starostkou mě hodně překvapila. Přijde
mi to minimálně nemorální. Přitom
jsem s ní nikdy neměl problém a celá
tato záležitost mě hodně překvapila,“
vyjádřil se Rostislav Přikryl, předseda Zemědělského družstva Smržice
a někdejší dlouholetý zastupitel.
Právě ZD Smržice má pozemky od
Tomáše Lebedy v nájmu a hospodaří na nich. „Je to nejlepší půda,
jakou máme k dispozici. Neradi bychom o ni přišli. V nájemní smlouvě je sedmiletá výpovědní lhůta,
na jejímž dodržení hodláme trvat,“
potvrdil Večerníku Přikryl, který
byl členy zemědělského družstva
vyzván, aby se veřejného jednání
zastupitelstva zúčastnil.

Vedení obce bude o změně územního plánu jednat 24. října. Jednání
je ze zákona veřejné, může tedy
na něj dorazit kdokoliv. Obcí se
ale proslýchá, že jeho začátek byl
posunut už na dvě hodiny odpoledne, což je konkrétně ve Smržicích
přinejmenším neobvyklé. „Pokud
by tomu tak skutečně bylo, vypadalo by to jako hodně účelové. Co
si pamatuji, tak zastupitelstvo se
od roku 1991 vždy scházelo v šest
hodin, tedy až poté, co přišli lidé
z práce,“ reagoval Rostislav Přikryl.

Starostka je na dovolené
Na celou situaci byla upozorněna i organizace Transparency
International, která se zabývá
bojem s korupcí. Podle mnohých by se totiž v případě hlavy
Smržic mohlo jednat o ukázkový příklad střetu zájmů. Smržická starostka se k celé záležitosti
v průběhu uplynulého týdne vyjádřit nemohla. „Paní starostka je
na zahraniční dovolené,“ sdělila
nám pracovnice úřadu. Pro jeden
z regionálních serverů se už dříve

Ve Smržicích. Orná půda v majetku syna starostky Hany Lebedové
by se po změně územního plánu měla změnit ve výrazně dražší stavební parcely.
Foto: Martin Zaoral
novým. Tehdejší prostějovský
starosta Jan Tesař a místostarosta Vlastimil Uchytil svého času
koupili pozemky za velodromem
za cenu orné půdy přibližně měsíc
před tím, než se z nich změnou
územního plánu staly výrazně
dražší stavební parcely. I v této
souvislosti se živě spekulovalo
o tom, že využili informací, které
Prostějov už má něco
coby zástupci města měli k dispopodobného za sebou
zici. Případem se tehdy zabýval
Kauza, kdy politik výrazně vy- Útvar pro odhalování korupce
dělá na změně územního plánu, a finanční kriminality z Brna. Žádné
není v komunální politice ničím zákonné pochybení však nezjistil.

v této věci vyjádřila v tom smyslu,
že se změna na stavební parcelu
v daném místě netýká pouze pozemku jejího syna a že ji navrhuje
sám architekt, který na územním
plánu spolupracoval. Vyjádření
Hany Lebedové se bude snažit Večerník získat v tomto týdnu a přineseme vám jej už v příštím čísle.

PLUMLOVSKÁ PŘEHRADA: Takhle vypadá konec po čtyřech letech?!

Plumlov, Mostkovice/mls - Tohle
už snad není možné! Po všech
problémech s dodržováním termínů a prodražováním projektu
by se měla revitalizace Plumlovské přehrady brzy uzavřít. Jenže, ouha. Přestože se přehrada
po čtyřech letech už napouští, na
jejím dně stále bují neproniknutelný prales! Povodí Moravy tvrdí, že se vegetace za starou hrází
začne sekat až krátce před zaplavením dna vodou. Jak jsme však
v pátek zjistili, na některých místech už se to evidentně prošvihlo...
Na neutěšenou situaci upozornilo
Večerník hned několik čtenářů.
„Jel jsem minulý víkend na kole
kolem Plumlovské přehrady a byl
jsem zděšen. Voda už začala zaplavovat prostor před starou hrází, kde
stále rostou metrové rostliny. Od
staré hráze až po začátek přehrady
je to jeden velký neproniknutelný
prales. Když jsem si pak v pondělí koupil Prostějovský Večerník a
viděl titulek ´Přehrada hlásí KONEC revitalizace, tak jsem nevěřil
vlastním očím. Byl se vůbec někdo
podívat, jak to na přehradě vypadá?! Pokud se nyní zaplaví její
dno, tak to tam všechno shnije.
K čemu pak to slavné bagrování
za tolik milionů bylo?” netajil své
rozhořčení například náš pravidelný čtenář Zdeněk.
Ještě před tím než Večerník v pátek
vyrazil na místo, požádali jsme o reakci Povodí Moravy. „Vegetaci sekáme průběžně v závislosti na tom,
jak se zvedá vodní hladina. Pokud

bychom ji odstranili dříve, hrozilo
by, že do zaplavení dna opět vyroste. Je to standardní postup, po posekání rostlin dno ještě vyvápníme,“
reagovala celkem logicky tisková
mluvčí Gabriela Tomíčková. Problém však vězí v tom, že na některých místech už bylo včera pozdě...

Svatý Václav bdí nad Muzeem kočárů o strom. AUTO DOSLOVA ROZPÁRAL!
Akce v Čechách pod Kosířem vzdala hold zavražděnému patronu české země

Čechy pod Kosířem/mls - Nádherná skladba Agnus dei čili
Beránek boží v podání Karolíny
Žmolíkové plachtila v sobotu
osmadvacátého září prostorem
jedinečného depozitáře Muzea
kočárů v Čechách pod Kosířem.
Půvabná sopranistka byla zlatým
hřebem stylového komorního programu připraveného k poctě svatého Václava, u něhož nechyběl ani
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Přesně před rokem zažily Čechy
pod Kosířem neobyčejnou slávu.
Na svátek svatého Václava zde
byl otevřen depozitář Muzea
kočárů, v jehož útrobách se skrývá
největší smuteční kočár všech dob.

Připomenout si tuto událost stejně
jako tím pravým způsobem oslavit
svátek svatého Václava sem o víkendu dorazilo několik desítek příznivců
Muzea kočárů. Se známými duchovními písněmi při této příležitosti
vystoupila sopranistka Karolína
Žmolíková. Krátce po skončení první
série skladeb si vzal slovo její otec.
„Svatý Václav sice byl na svou dobu
velmi vzdělaný, v žádném případě
to však nebyl žádná třasořitka. Byl
to chlap, který v kruté době prošel
mnoha boji. Svědčí o tom třeba i
dvě jizvy na jeho lebce. Snaha řešit
spory mírovou cestou u něj tedy byla
projevem jeho moudrosti, nikoliv
slabosti. Můžeme být hrdí, že máme

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

takového patrona. Náš národ takové
potřebuje,“ nechal se slyšet známý
televizní a rozhlasový moderátor a
scénárista Václav Žmolík.
Vystoupením zpěvačky Karolíny
Žmolíkové byla zahájena podzimní
hudební sezóna v Muzeu kočárů.
Ta stejně jako v předchozích letech
přinese vystoupení řady zajímavých hudebníků. Už v úterý prvního
října se tu představí další z plejády
Václavů, houslový virtuóz Václav
Hudeček. Na koncertě zahraje spolu
se členy Moravské filharmonie Olomouc. Další akce budou následovat.
Vše vyvrcholí třemi adventními koncerty, které se v depozitáři uskuteční
7., 14. a 21. prosince.

Do šrotu! Hrozivě vypadající havárie u Smržic dopadla pro samotného řidiče dobře, auto už ale nemá cenu opravovat…
Foto: archív Policie ČR
Oduševnělá krása. Dvě půvabné mladé ženy zahrály a zazpívaly
výběr z duchovně zaměřených skladeb.
Foto: Martin Zaoral

jaké bylo plumlovské vinobraní...
3x foto: Martin Zaoral.

Smržice/mik - Obrovské štěstí měl
muž z Lutína za volantem svého
vozidla. Na silnici mezi Smržicemi
a Kaplí vyletěl pod vlivem alkoholu
ze silnice a tvrdě narazil do stromu.
Mu samotnému se skoro nic nestalo. Jeho auto se ale rozpadlo na
několik kusů…
„V neděli dvaadvacátého září těsně
před osmou hodinou ranní řídil pod
vlivem alkoholu třiatřicetiletý řidič
z Lutína osobní vozidlo značky
Citroen Xantia. Na silnici ve směru
Smržic na Kapli z důvodu zřejmě
nepřiměřené rychlosti a snížené pozornosti po projetí levotočivé zatáčky
sjel s vozidlem vlevo do příkopy,
kde čelně narazil do listnatého
stromu. Od něj byl odražen, otočil

se o stoosmdesát stupňů a zůstal
stát v levé příkopě. Při nárazu došlo
k utržení motoru z vozidla, který zůstal
uprostřed silnice. Nárazem došlo také
k utržení převodovky od motoru,
která byla později nalezena v pravé
příkopě,“ pospala Večerníku drsné
následky havárie Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté záhy přišli na to, že muž nehavaroval jen tak bez příčiny. „Řidič
na místě při orientační dechové
zkoušce nadýchal 1,63 promile alkoholu v dechu. Neboť došlo k lehčímu
zranění řidiče, byl odvezen k ošetření
do nemocnice v Olomouci. Policisté
dopravní nehodu nadále prověřují,“
vysvětlila Urbánková.

Vícov: Řidič v příkopě kosil stromy
Nemohl se dočkat. Václav Obr v pátek před depozitářem Návštěva z minulosti. V kočáře taženém čtyspřežím Setkání dvou Václavů. Vévoda české země a majitel MuMuzea kočárů vyhlížel vzácnou návštěvu.
k němu dorazil sám patron české země.
zea kočárů následně společně oslavili Den české státnosti.

Opilý jako kára, se zákazem řízení
a s kradeným autem!

Druhý díl exkluzivního rozhovoru se starostou Konice Františkem Novákem

„Nelze říct, že bychom jen šetřili a nic nedělali...“
Konice - Jsou tomu již téměř tři roky, co si koničtí zastupitelé zvolili za nového starostu Františka Nováka. Bývalý místostarosta se tak na podzim 2010 postavil do čela města se
zhruba osmadvaceti stovkami obyvatel a tušil, že to nebudou jednoduché roky. V prvním díle interview pro Večerník,
který jsme zveřejnili v minulém vydání, Novák vzpomenul
nákladné budování kanalizace spojené s nutností omezit veškeré ostatní výdaje. V následujících odpovědích se
věnoval zejména plánům do blízké budoucnosti, tedy dokončení rekonstrukce zámku, úpravám zámeckých zahrad
a náměstí, myšlenkám na další využití sokolovny a budovy
bývalého kina. A tak nyní přichází na řadu druhá část obsáhlého rozhovoru s prvním mužem konické radnice...
Tohle není ilustrační foto! Takhle to v pátek vypadalo na Plumlovské přehradě. Nádrž se pomalu plní vodou, která zaplavuje vzrostlou zeleň
na jejím dně.
Foto: Martin Zaoral
chce celý projekt po čtyřech letech už co nevidět uzavřít. Není
Navzdory tomu, že polovina se co divit, opětovné napouštění
plumlovské přehrady stále při- ohlásilo už koncem srpna. A tak
pomíná neproniknutelnou buš, toto úterý, tj. zítra 1. října, by mělo
potvrzuje Povodí Moravy, že dojít k pracovnímu jednání na opra-

Na přehradu dorazí hejtman

Vepřové hody nabídly i exkurzi do středověku
lesknoucími se od omastku jedna
z návštěvnic oblíbené akce.
Cestu na ni si vzhledem k velikosti
obce našel nečekaně vysoký počet
lidí. Zásluhu na tom nepochybně
mělo i středověké ležení složené
z přibližně šesti stanů. Ty patřily olomouckým šermířům ze spolku Non
Sancti a také členům pořadatelské
skupiny historických aktivit Eques
Tempus. „Pro děti je to tady skvělé.
Mohou vidět, jak lidé ve středověku
žili, bavili se, bojovali či vyráběli
různé předměty. Ze všeho nejvíc
je baví, když si to mohou samy
vyzkoušet,“ pochvalovala si jedna z
přítomných maminek.

dila Večerníku Marie Štrbáková, vyšetřovatelka hasičů, psovod
tisková
mluvčí
Krajského a chemik ze speciální skupiny
ředitelství Policie ČR Olomouck- Policie České republiky včetně
ého kraje.
kriminalistického
technika.
Vyšetřovatel Hasičského záchran- „Společně provedli podrobné
ného sboru Olomouckého kraje ohledání a zajistili akceleranty
uvedl, že k požáru mohlo dojít potřebné k objasnění vzniku a
úmyslným založením. Na místo příčině požáru,“ potvrdila policepožářiště se tak dostavila další jní mluvčí Štrbáková.

www.vecernikpv.cz

vené hrázi, na které dorazí i hejtman
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.
„Všechny přítomné seznámí s termínem ukončení revitalizace plumlovské přehrady, průběhem napouštění nádrže a také s financováním

provozu srážedel fosforu na přítocích,“ uvedla Gabriela Tomíčková.
My budeme pochopitelně u toho
a prostřednictvím internetových
stránek www.vecernikpv.cz vás
bude neprodleně informovat...

V Ochozi Václava oslavili s mastnými ústy Kostelec na Hané: Osmnáctiletý řidič
Ochoz/mls - Kdo z mladých nezná přirovnání „fronta, jak na
maso“, ten si jeho význam mohl
ozřejmit v Ochozi. V obci, známé
především svojí kyselkou, se v
sobotu 28. září konaly Vepřové
hody. A o pochoutky byl skutečně
zájem.
Přímo před obecním úřadem
v Ochozi se o víkendu servírovalo
pečené sele i jehně a další speciality z udírny. K mání byly
i domácí koláče. „To víte, že
mi chutná. Je krásně, a tak jsem
ještě dopoledne pracovala na
zahradě. A tam člověku pořádně
vyhládne,“ usmívala se ústy

www.vecernikpv.cz

„V sobotu osmadvacátého září
kolem půl třetí ráno došlo k
zahoření rodinného domu v obci
Ludmírov. Provedeným šetřením
bylo zjištěno, že došlo k požáru
střechy a vnitřního prostoru
rodinného domu s předběžnou
škodou ve výši čtyřista tisíckorun.
Ke zranění osob nedošlo,“ prozra-

Čtenáře doběla rozpálila zpráva o „konci revitalizace přehrady“

Utopí se sekáči?
Řada lidí pohybujících se kolem
přehrady nás opakovaně upozorňovala na to, že rostliny jsou už
na některých místech zaplavené.
V pátek jsme se na vlastní oči přesvědčili, že tomu tak skutečně je.
V prostoru za starou hrází se už
stihlo vytvořit jezírko, z něhož trčí
vzrostlé stvoly rostlin... „Nevím,
jestli to tady vůbec chtějí sekat, ale
jestli jo, tak se tu ti sekáči utopí! Bude
to podobné, jako když tu svého času
zapadly bagry,“ vyjádřil se v pátek
při pohledu na dno přehrady u staré
hráze jeden z kolemjdoucích. Bylo
jasné, že má pravdu. Přitom pokud
by lidé dohlížející na postup prací
na přehradě minimálně předvídali,
k ničemu takovému dojít nemuselo.
Zaplavená tráva už mohla být dávno
posečená. „A všimněte si, jak je teď
pěkně vidět, kolik se kde vybagrovalo bahna. Tam, kde stojí voda, šly
stroje pěkně do hloubky, tam kde je
zatím sucho, to jen tak polechtaly.
Přitom je to od sebe jenom pár metrů. Jen to pořádně vyfoťte, za chvilku už to bude všechno pod vodou,
tak se na to zapomene,“ vyzval nás
muž krátce před svým odchodem.

region@vecernikpv.cz

Policie ve vyhořelém domě zajistila stopy

Ludmírov/mik - Hasiči společně
s policisty vyjížděli v sobotu 28.
září časně ráno do Ludmírova. Důvodem byl nahlášený
požár rodinného domu. Podle
předběžných zjištění se jednalo o
úmyslné založení ohně, policisté i
hasičští vyšetřovatelé k tomu našli
potřebné stopy.

Opilý šofér se za Smržicemi rozplácnul

„Největší vesnice v regionu“ žije skandálem s pozemky

Smržice díky obecní zeleni opakovaně uspěly v řadě
mezinárodních soutěží, přičemž dnes zde působí několik
úspěšných firem, pořádají se tu zajímavé akce a stěhují se sem mladí lidé. Přesto se zde v tuto chvíli nemluví
téměř o ničem jiném než o tom, že rodina smržické starostky Hany Lebedové před lety účelově vykoupila pozemky v obci, aby po plánované změně územního plánu
na nich může pořádně vydělat. A to navzdory tomu, že
podle dřívějších slibů k ničemu takovému dojít nemělo...

776 159 120

V Ludmírově řádil zřejmě ŽHÁŘ

Malí rytíři. Zatímco si dospělí pochutnávali na něčem dobrém, děti
si v Ochozu mohly vyzkoušet, jak se seká pravým středověkým mečem.
Foto: Martin Zaoral

naboural do domu. Opilý a bez řidičáku!

Kostelec na Hané/mik - Takového
magora potkat na silnici by si nikdo z jiných slušných řidičů rozhodně nepřál. Policie uplynulou
sobotu ráno v Kostelci na Hané
zajistila osmnáctiletého mladíka,
který pod vlivem alkoholu a bez
řidičského oprávnění řádil s autem po městě.
„V sobotu osmadvacátého září nad
ránem řádil ulicemi osmnáctiletý
řidič osobního motorového vozidla
v Kostelci na Hané pod vlivem alkoholu. Při jízdě po ulici Sportovní

nezvládl řízení osobního vozidla
značky Seat Ibiza a na rovném
úseku místní komunikace nejenže
nerespektoval dopravní značení
´Stůj, dej přednost v jízdě!´, ale
přejel ulici a pokračoval v přímém
směru přes přilehlý silniční příkop.
Zde na ulici Palackého pak narazil
do betonového sloupku a dřevěného plotu rodinného domu,“ popsala
Večerníku divokou jízdu mladíka
Marie Štrbáková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

Ke zranění řidiče nedošlo. Vznikla
dosud nevyčíslená hmotná škoda na
plotě domu a vozidle. „U řidiče byla
na místě dopravní nehody provedena orientační dechová zkouška na
přítomnost alkoholu, při které nadýchal 1,88 promile alkoholu v dechu.
Policisté dále zjistili, že mladík z
Lutotína nevlastní žádné řidičské
oprávnění. Příčiny a okolnosti jízdy
opilého mladíka a následné dopravní nehody jsou předmětem dalšího
policejního vyšetřování,“ dodala
Štrbáková.

Jiří Možný
Hodláte v nejbližší době žádat o nějaké dotace?
„Kde možnost bude, tam se budeme
snažit, i naše spoluúčast není zanedbatelná. Momentálně jsme v podřízení bance, která nám musí schválit
každou investici nad pět set tisíc
korun, máme ale splácení v pořádku
a zaplatili jsme ještě víc, než jsme
měli. Navíc se díky Vodovodu Pomoraví, jehož jsme členem, podařilo
realizovat vodovod na Nové Dědině
a v rámci pozemkových úprav, za
něž jsme velmi rádi, se opravují polní
cesty, protože nám to vyřeší objízdné
trasy. Nelze tedy říct, že bychom jen
šetřili a nic nedělali. Jsem rád, že se
dělají i takové věci, do nichž nemusí
město vkládat své prostředky.“
Nedávno jste si zadali studii
na rekonstrukci náměstí.
Jak to s ní vypadá?
„Chceme náměstí řešit koncepčně,
takže jsme si zadali zpracování studie, jak by mělo vypadat a jakým
směrem bychom se měli ubírat.
Momentálně to řeší architekti, pak
si na to sedne celá rada a budeme se
tím zabývat. Je to ale jen studie, po
ní teprve bude následovat projekt

a realizace. Náklady se dají těžko
odhadnout. Lze to řešit jednoduše,
tedy jen spravením chodníků, může
se tam vymyslet i trošku větší zásah,
ale v první řadě musí existovat studie, abychom viděli, jak by to vůbec
mělo vypadat.“
Konice byla ještě donedávna
známá promítáním filmů.
Plánujete činnost kina obnovit?
„Kvůli závadám na elektroinstalaci
a zejména nízké návštěvnosti je kino
již rok zavřené. Chodilo tak málo
lidí, že to bylo pro Městské kulturní středisko neudržitelné a ztrátové
a dneska je situace taková, že budova
je zcela prázdná. Z jedné strany jsme
totiž ještě měli byt, stejně tak jsme
měli nájemce na bar. Hledáme cestu
dalšího využití této budovy, a jestliže
budeme mít v majetku sokolovnu
i kino, v jedné z těchto budov vytvoříme sál i promítání digitálních filmů.
Myslím si, že budova sokolovny
bude využitelnější.“
Jak se situace kolem sokolovny vyvíjí, opravdu dojde
na výměnu za budovu jinou?
„V minulých letech ji Sokol pronajal městu s tím, že zajistí opravu této
budovy. Bohužel k tomu nedošlo
a Sokol si budovu vzal zpátky. Měl
v úmyslu ji prodat, naštěstí od toho-

to úmyslu ustoupil a nabídl městu
bezplatný převod, my jsme jim za to
nabídli budovu u hřiště, která je zase
v majetku města a v nájmu je tam
Sokol. Snažíme se vytvořit kompromis, máme zájem, aby sokolovna
ve městě zůstala a byla majetkem
města. Pokud k tomu v letošním

informační centrum a průvodcovství, kultura je
tedy zajištěna a funguje
j na slušné úrovni.“
Zmínil jste se
o zámku. Je
již jeho nákladná

sunout jinam pódium na akce, co
se tam pořádají, což by mohla
vyřešit sokolovna. Je to jen
o tom udělat projekt a sehnat prostředky. Už v roce
2008 ale platilo, že úprava
horní zahrady by stála čty-

„Jestliže budeme mít v majetku
sokolovnu i kino, v jedné z těchto
budov vytvoříme sál i promítání
digitálních filmů. Myslím si,
že první budova bude využitelnější.“
Konický starosta FRANTIŠEK NOVÁK
o budoucím využití dvou městských objektů
roce dojde, budeme se snažit v příštím roce zajistit projektovou dokumentaci. Nyní se čeká na souhlas
České obce sokolské.“
Lze odhadnout kolik do ní
budete muset investovat?
„Těžko říct. Sál tam sice je, ale celá
sokolovna je dost zchátralá a bude
to řádově v desítkách milionů. Nyní
využíváme kulturní dům v Jesenci,
myslím si ale, že v Konici by se sokolovna s menším sálem pro řádově
dvě stovky lidí využila. Také by se
získalo zázemí pro spolky, které momentálně nemají kde být.“
Jak je na tom Konice z hlediska kulturního vyžití?
„Stěžejními akcemi jsou pro nás
červnový Žváčkův festival a vánoční
trhy. Uskutečnilo se i letní divadlo na
zámku, kde rovněž probíhají výstavy. Zbudovali jsme tam muzeum, za
což jsme rádi, a promítlo se to i na
návštěvnosti. Máme tam pěkné exponáty řemesel z Konicka a raritou
je sbírka sekyrek. To návštěvnosti
pomohlo. Navíc se tam nachází také

a dlouholetá rekonstrukce kompletně dokončena?
„Zdaleka není hotovo. Před zámkem
ještě máme 'zbořenisko', které je
od roku 2008 památkou. Podle stavebně-historického průzkumu jsme
zjistili, že osmdesát procent by se
muselo nahradit, a požádali jsme
ministerstvo kultury o 'odpamátnění'. Jsou na to různé názory, proto
jsme to přenechali odborníkům.
Budeme čekat na jejich vyjádření,
a pokud to tam bude muset zůstat,
museli bychom v příštím roce zpracovat projektovou dokumentaci
a určitě by oprava nebyla levnou záležitostí. Pokud by se 'odpamátnění'
podařilo a dodělali bychom fasádu
v přední části zámku, tak by část za
zámkem a kostelem byla dodělaná.“
Počítáte i s úpravou parku?
„Nechali jsme v roce 2008
udělat studii a byli bychom velice
rádi, kdyby se alespoň horní zahrada
podařila upravit na klidovou část a
vytvořilo se tam dětské hřiště. Tím
pádem bychom ale potřebovali pře-

Foto: Jiří Možný
ři miliony a spodní zahrada okolo
dvanácti milionů korun. Můžou se
na to objevit vhodné dotační tituly
a chceme být připraveni.“
Projevilo se budování kanalizace na podpoře sportu?
„Ano. Byly doby, kdy se dávalo
na charitu a na sport mnohem víc,
třeba v roce 2012 ale už nebylo
z čeho dávat a nedostali nic. Alespoň
koncem roku se nám podařilo dát
jim po sto tisících, čímž se to trošku
spravilo. Pro letošní rok jsme v rozpočtu vyčlenili dvě stě tisíc pro charitu a sto tisíc pro Sokol. Doufám, že
to tak půjde dál, tyto organizace budou bez přispění města horko těžko
fungovat.“
g
Příští rok vám končí
funkční období, budete
opět kandidovat?
„Je to až za více než rok, těžko říct.
Jsou chvilky, kdy si člověk říká 'ani
omylem', ale nechtěl bych od něčeho
utíkat. Kdybych se rozhodl, že budu
kandidovat, tak abych rád pokračoval v práci, kterou jsem tu rozdělal.

Dojel! Až na třetím stromě v pořadí skončil se zánovní škodovkou mladý
řidič na silnici mezi Vícovem a Plumlovem.
Foto: archív Policie ČR
Vícov/mik - Chlapče, a máš vyděláno! Na dodržování nějakých
zákonů a předpisů úplně kašlal
čtyřiadvacetiletý řidič, který ve
středu havaroval na silnici mezi
Vícovem a Plumlovem. Silně
podnapilý šofér neměl za volantem co dělat, navíc auto vzal bez
souhlasu majitele!
„Ve středu pětadvacátého září
po druhé hodině odpoledne došlo mezi Vícovem a Plumlovem
k dopravní nehodě Škody Octavie.
Z dosavadního šetření vyplývá, že
čtyřiadvacetiletý řidič, který s ní
jel od Vícova na Plumlov, zřejmě
nezvládl řízení a ze zatím přesně
nezjištěných příčin vyjel mimo silnici. Přejel přes příkopu, kde urazil
dopravní značku. Příkopou pokračoval dál, poškodil dva stromy
a nakonec čelně narazil do dalšího
listnáče. Při nehodě utrpěl zranění,
se kterým byl převezen do prostějovské nemocnice. Podle lékařské
zprávy utrpěl lehké zranění, přesná
doba léčení nebyla zatím stanove-

na,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
To pravé překvapení ale čekalo
policisty až při samotném vyšetřování nehody. „Při šetření policisté zjistili, že řidič nebyl za jízdy
připoután. Provedli u něho dechovou zkoušku, která byla pozitivní,
a naměřili mu 2,36 promile alkoholu v dechu. Hmotná škoda byla
vyčíslena na 63 500 korun. Během
šetření policisté zjistili nejen to,
že řidič má vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel, ale také
skutečnost, že vozidlo, se kterým
havaroval, užil k jízdě bez svolení a
vědomí oprávněné osoby,“ popsala
výčet prohřešků mladého šoféra
mluvčí krajské policie.
Teď je mladík podezřelý ze tří
trestných činů - ohrožení pod
vlivem návykové látky, maření
výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání a neoprávněného užívání cizí věci. Za to všechno mu
hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

NÁMĚSTÍ v Konici

po opravě změní tvar

Konice/mls - Budoucí podoba centra Konice už získává konkrétní
obrysy. Architekti by za několik
týdnů měli připravit finální verzi,
která vznikla po připomínkách
konických radních. Jisté je, že
náměstí v Konici ztratí svůj
současný lichoběžníkový tvar. Vyplývá to ze studie, kterou s architekty v průběhu uplynulého týdne
projednali koničtí radní.
„Bude z něj téměř pravidelný
obdélník. Líbilo se nám, jak se
autorům návrhu podařilo zapojit
podniky místních živnostníků do

života na náměstí. Připomínky jsme
měli k počtu parkovacích míst.
Chceme, abych jich tu bylo přibližně
devadesát. Také jsme usilovali o to,
aby zde rostlo dostatek zeleně kvůli
stínu v parných letních dnech. Už
nyní mohu říct, že vzrostlé lípy na
náměstí budou zachovány,“ sdělil
Večerníku místostarosta Konice Petr
Vařeka.
Konická radnice plánuje rekonstrukci náměstí především kvůli jeho
dlouhodobě neutěšenému stavu,
který je patrný například při chůzi po
místních chodnících.

Kultura v Prostějově a okolí...
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APOLLO 13 ODLÉTLO
DO KALIFORNIE
V klubu vystoupily revivaly
dvou slavných amerických kapel

Ze studeného středoevropského podzimu až do slunné
Kalifornie se mohli v pátek přenést
všichni fanoušci
dobré kytarové muziky. Stačilo přitom
nastoupit do kokpitu
prostějovského klubu Apollo 13 garážovaného v Barákově
ulici.
Prostějov/mls
V klubu, který jako jediný v Prostějově neúnavně prosazuje kvalitní
a živě hranou muziku, vystoupily
revivaly slavných amerických kapel. Nejprve se publiku představili
následovníci rockových legend
ze San Francisca Faith No More.
Skupina, která vznikla relativně
nedávno, ve městě koncertuje
velmi často. Naposledy hrála na
letošním prostějovském Majálesu.

Paprikacze. Členové pražského Red Hot Chili Peppers revivalu se u svých hudebních vzorů inspirovali nejen v muzice. Svědčí
o tom i tetování Alexe Rešla.
Foto: Martin Zaoral
„Faith No More, to je prostě muzika mého mládí. Jsem moc rád, že
si ji tady můžu poslechnout. Škoda jen, že nepřišlo trošku víc lidí,
možná by do toho kapela na pódiu
dala i víc energie,“ mínil pětatřicetiletý Tomáš.
Po Faiht No More vzali kytary
do ruky ostřílení borci z revivalu
Red Hot Chilli Peppers. V tomto
případě si milovníci ostrých fun-rockových papriček přišli skutečně na své. Špičkoví muzikanti

nenechali nikoho na pochybách,
že se v případě skupiny „Paprikazce“ skutečně jedná o nejlepší český
revival „Redhotů“. „Byl to prostě
fajn večer. Kvůli práci mám pořád
míň času, ale na dobrou kytarovou
muziku si ho vždycky najdu. Sním
však o tom, že jednou v Apollu
zahrajou přesně tyto dvě kapely,
akorát bez toho přívlastku revival.
To by bylo něco!“ nechal se unést
vlastní fantazií jeden z odcházejících návštěvníků.

Výstava fotografií Sáry a Jana

Saudkových skončila. Jaká byla?
Plumlov/peh - Výstava fotografií Sáry a Jana Saudkových,
která probíhala takřka po
celé prázdniny, skončila.
Během dvouměsíčního období potěšila více než dva
tisíce přívrženců umění, což
je číslo, které zprvu nebylo
organizátory ani vysněné...
Dočkáme se tedy dalších osobností na plumlovském zámku,
případně v Prostějově?
Unikátní výstavu v prostorách
plumlovského zámku zahájila
pátého července na slavnostní
vernisáži sama Sára Saudková,
která při své návštěvě okouzlila stovky návštěvníků svým
sympatickým a bezprostředním
vystupováním. V průběhu
prázdninových měsíců si další
a další milovníci unikátních
snímků odnášeli příjemné
zážitky nejen z přímého kontaktu se špičkovým fotografickým uměním současnosti, ale
i z návštěvy jedinečné architektonické památky, jakou je
Zámek Plumlov.
„Díky výstavě Sára a Jan Saudkovi FOTOGRAFIE se naplnil
jeden z našich cílů - pomoci
zámeku Plumlov představit
INZERCE

se široké veřejnosti,“ konstatoval pořadatel akce Bohumír Frelich. „Fotografie si
po skončení výstavy převzala
sama Sára Saudková se svým
manželem Samuelem a za
vydatné pomoci dvou svých
starších dětí. Jako vždy to bylo
velmi příjemné setkání. Sára se
vyjádřila opět velmi pochvalně
o prostředí galerie na zámku
Plumlov i o průběhu vernisáže.
Nevyloučila dokonce ani další
možnou spolupráci v letech
příštích,“ doplnil organizátor
mimořádné akce.
Že byla Sára Saudková plumlovským zámkem a jeho
malebným okolím nadšená,
dokazuje i zmínka v rozhovoru pro Českou televizi, kdy
se velmi hezky vyjádřila o své
probíhající výstavě na zámku
Plumlov. Uvedla, že byla velmi
mile překvapena jak samotnou
památkou, kterou považuje za
originální a zcela ojedinělou
stavbu v České republice, tak
i organizací výstavy samotné.
A jak hodnotí výstavu sami
pořadatelé? „Doufejme, že ze
strany města Plumlov - majitele zámku, tak i ze strany

Olomouckého kraje získá naše
výstavní činnost větší přízeň.
Samozřejmě máme svoje
představy o dalších výstavách
a rozhodně bychom kvalitou
děl představených umělců
návštěvníky našich výstav nezklamali. Konečně, dokázali
jsme to již v předchozích
dvou ročnících výstav na
zámku Plumlov. Pokud budou vytvořeny podmínky,
můžeme v dalších letech
nabídnout Plumlovu i případně
Prostějovu výstavu dalších
kvalitních současných umělců.
Se svou bohatou historií si
určitě zaslouží větší publicitu
a všeobecnou známost, než je
prezentována doposud,“ udělal
symbolickou tečku Bohumír
Frelich.

Předvojem bude páteční TESTOSTERON v podání Divadla Point

Prostějov/lv - Činoherní klub
Praha, Husa na provázku
z Brna a další pražské Divadlo
v Dlouhé budou ozdobami
již šestého ročníku divadelní
přehlídky Aplaus 2013. Přední
divadelní scény se představí
s inscenacemi Kukura, Tichý
Tarzan a Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120
minutách. Předskokanem bude
prostějovské divadlo Point
s dílem Testosteron. Pořadateli
Aplausu jsou tradičně marketinková společnost TK PLUS
a Městské divadlo v Prostějově.
Jak Večerník předznamenal,
i letošní ročník divadelního festivalu APLAUS, jehož rozmach
již dosahuje celorepublikových
rozměrů, bude mít hvězdné obsazení. A start klání s pořadovým
číslem šest je již doslova za
dveřmi. „Jsme prostějovská

firma, a proto nás pochopitelně
těší, že můžeme být u takové
akce,“ nechal se slyšet Miroslav
Černošek, šéf agentury TK PLUS.
V pozici ředitelky bude poprvé
přehlídku
dozorovat
Jana
Maršálková, která nastoupila do
funkce na teprve začátku srpna
a na vlastní dramaturgii se nepodílela. ,,Letošní ročník jsem vlastně
zdědila po své předchůdkyni
Aleně Spurné, takže jsem spíše
v roli pozorovatelky. Těším se, že
s příštím Aplausem už budu mít
mnohem více práce,“ zopakovala Maršálková. S novou šéfkou
prostějovského stánku umění
bude společnost TK PLUS spolupracovat také v dalších letech.,,Na
nedávném pracovním setkání s vedením divadla jsme se vzájemně
ujistili, že Aplaus bude pokračovat
i po změně na ředitelském postu.
Aplaus jsme zkrátka neodpískali,“
ujišťuje Černošek.
Mottem letošního ročníku je
tvůrčí hledání. Tři inscenace
letošní divadelní přehlídky odkazují k tvůrčím osobnostem
a k jejich hledání. „Velké umění
bývá nekonformní a mnohotvaré,
umanuté a znepokojivé, často až

nebezpečné svým tvůrcům, jež
stravuje a ničí. Skutečné umění
není nikdy nudné či povrchní
a jeho tvůrci jsou nositeli totožných
vlastností. Jsou to posedlí hledači
zkoumající opodstatněnost naší
existence, ženou se za krásou
a dokonalostí,“ poznamenala
bývalá ředitelka divadla Alena
Spurná, která ještě stojí za výběrem
inscenací letošního ročníku.
A sáhla tentokrát do repertoáru
Činoherního klubu Praha, který
10. října představí inscenaci Kukura, brněnského divadla Husa
na provázku, jež 15. října přijede
s Tichým Tarzanem, a pražského
Divadla v Dlouhé, které
25. října ve dvou hodinách sehraje celou Shakespearovu tvorbu
v představení nazvaném Souborné
dílo Wiliama Shakespeara ve 120
minutách. Všechna představení
slibují, jak je na Aplausu zvykem,
setkání s umělci zvučných jmen
v pozoruhodných rolích. Kvalitu
inscenací potvrzuje skutečnost, že
výkony Juraje Kukury v Kukurovi a Ivany Hloužkové v Tichém
Tarzanovi byly dokonce oceněny
prestižními divadelními cenami
Alfreda Radoka a Thálie.

Část výtěžku z Aplausu připadne
stejně jako v minulých letech
studentskému Divadlu Point při
Gymnáziu Jiřího Wolkera. „Point
má v poslední době takové výsledky, že by byl hřích jeho tvorbu
v rámci Aplausu neukázat,“
prohlásila Jana Maršálková s tím,
že předskokanem přehlídky
bude 4. října inscenace Testosteron. Představení je ověnčené
řadou cen z divadelních festivalů
a všude, kam s ním Point zavítá,
budí mimořádnou diváckou pozornost. Jednatel TK PLUS
Miroslav Černošek prohlásil:
„Podporujeme projekty, které
si to zaslouží.“ Divadlo Point
svou činností dokazuje, že je to
správná volba.
Nedílnou součástí Aplausu je divácká anketa, která umožňuje publiku vyjádřit se prostřednictvím hlasovacích lístků k úrovni zhlédnutých
představení. Loňské vavříny vítězů
si odvezlo Divadlo Na Jezerce
a jeho Paní plukovníková s výtečnou
Jiřinou Bohdalovou.
Vstupenky jsou v předprodeji
v pokladně divadla. Cena pro abonenty byla stanovena na 150 Kč,
běžná cena lístku je 300 korun.

INZERCE

Městské divadlo v Prostějově
pátek 4. října 2013 v 19 hodin
jeviště za oponou - omezený počet míst - přístupné od 15 let
,,předskokan“
Andrzej Saramonowicz: TESTOSTERON
Divadlo Point Prostějov
Muži o ženách a také sami o sobě v drsné komedii, která si ani na svatební hostině nebere servítky.
Hrají: Vítězslav Lužný (na snímku), Aleš Procházka,
Vojtěch Pospíšil, Jakub Mojžíš Krejčí, Lukáš Kameníček, Jan Šprynar, Miroslav Ondra nebo David Kolba.
Překlad: Tomáš Svoboda
Režie: Jakub Hyndrich

Městské divadlo v Prostějově
Středa 16. října 2013 v 19 hodin
Simona Petrů, Petr Jan Kryštof: TICHÝ TARZAN
Husa na provázku
Fotograf Miroslav Tichý, svými sousedy považovaný spíše za podivína a úchyla, je dnes pokládán za jednoho z nejvýznamnějších fotografů 20. století, jeho fotografie jsou vystavovány na
prestižních světových výstavách a jednotlivé fotografie
stojí až 360 tisíc korun. Jeho život a podivuhodné dílo
nastolují řadu otázek. Některé zodpoví představení
známého divadelního souboru.
Hrají: Ivana Hloužková (na snímku), Anna Duchaňová, Anežka Kubátová, Gabriela Štefanová, Robert
Milouš, Vladimír Hauser.
Režie: Anna Petrželková

Městské divadlo v Prostějově
čtvrtek 10. října 2013 v 19.30 hodin

Městské divadlo v Prostějově
pátek 25. října 2013 v 19 hodin

KUKURA (Doktorandská práce o stavu kultury)... Činoherní klub Praha
Hravě ironická hra, inspirovaná osobností známého slovenského herce Juraje
Kukury, zamýšlející se sebeironií a hořkým humorem především nad mizerným stavem kultury obecně. Hru Kukura s podtitulem
„doktorandská práce o stavu kultury“ napsal Martin
Čičvák
pro dvě divadla - pro Činoherní klub, jehož je kmenovým režisérem, a bratislavské Divadlo Aréna, jehož
ředitelem je herec Juraj Kukura.
Hrají: Juraj Kukura (na snímku), Jan Hájek/Matěj Dadák, Veronika Žilková, Lenka Skopalová.
Loutku navrhl a vyrobil: Ivan Martinka.
Režie: Martin Čičvák

Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer: SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH
Divadlo v Dlouhé Praha (divadelní fastwood)
Komediálně laděná divadelní pocta velkému dramatikovi. Tři herci sehrají v
jednom večeru celé dílo velkého barda. Autorovu genialitu ilustrují pomocí současných kulturních fenoménů.
Američtí autoři scénáře a zároveň představitelé všech
rolí Jess Borgeson, Adam Long a Daniel Singer uvedli
tuto hru v premiéře 9. června 1987 v Kalifornii, evropskou premiéru měla v březnu 1992 v londýnském
West Endu, od té doby je s úspěchem hrána po celé
Evropě. Divadlo v Dlouhé se rozhodlo tento nevšední
text inscenovat jako první v České republice.
Hrají: Jan Vondráček (na snímku), Miroslav Táborský, Martin Matejka.
Režie: Jan Borna a kolektiv

„LATINSKÉ RYTMY VYVOLÁVAJÍ TOUHU A CHUŤ TANCOVAT,“
vysvětlil jeden z důvodů žhavých vystoupení KUBÁNSKÝ SHOWMAN

Prostějov - Narodil se v hudební rodině a vystudoval zpěv v kubánské metropoli. V rámci zahraničního turné se představil publiku ve Venezuele,
Španělsku, Francii, Řecku a Rakousku. V roce 2007
přicestoval i se skupinou Monte Rey na Slovensko,
kde v současnosti tento charismatický zpěvák působí převážně jako sólista. Eusebio Nicolás Mena,
jehož repertoár je nabitý žhavými latinskými rytmy
jako salsa, čača, merengue či reggaeton, vystoupil
se svou originální show také předminulou sobotu
v prostějovské restauraci Fiesta. Jak se z Kuby dostal až na Slovensko, čím baví své publikum a mnoho dalšího nám na sebe prozradil v avizovaném
exkluzivním interview pro Večerník.
Josef Popelka
Co vás přimělo k tomu,
že jste se z Kuby usadil
až na Slovensku?
„Přicestoval jsem na Slovensko i s kapelou, protože jsme
v Bratislavě získali angažmá.
Po osmi měsících, kdy nám
kontrakt vypršel, jsem se
rozhodl na Slovensku zůstat
a věnovat se sólovému zpěvu.
Velmi se mi tu líbí, což je také
důvod mého setrvání.“
Kdo vás přivedl do
Prostějova a jak se
vám tady líbí?
„Do Prostějova jsem přijel na pozvání, na Kubánskou párty, která
se tu organizovala. Doufám, že

jsem tady nebyl naposledy. Přijeli jsme těsně před akcí, takže
jsem zatím neměl možnost projít
si město, ale co jsem viděl cestou, tak se mi líbilo. Zůstáváme
v Prostějově do neděle (22. září
- pozn.red.), určitě si čas na prohlídku centra najdu.“
Jak často navštěvujete
Českou republiku?
„Jezdím sem velice často,
nejčastěji právě na Moravu.
V podstatě každé dva týdny
či jednou za měsíc zde vystupuji - v Olomouci, Šumperku
a v dalších moravských městech asi vůbec nejvíce.“
Co je hlavní náplní vašeho vystoupení? Je to
jen zpěv či něco jiného?

„Prostřednictvím své show
bych chtěl slovenskému či
českému publiku přiblížit latinskou hudbu, odevzdat jim
všechnu tu radost a temperament. Převážně jde o zpěv,
ale samozřejmostí je i tanec.
Pocházím z Kuby, bez toho by
to snad ani nešlo. Jsem velmi
rád, že se tu má práce uchytila,
že ji lidé přijali a dokážou si ji
užít.“
Jaké jsou tedy povětšinou ohlasy na vaši
show?
„Lidé tu jsou velmi milí a rádi
se baví. Latinské rytmy v nich
vyvolají touhu a chuť tancovat. Možná zpočátku jsou trošku překvapení, co to asi bude,
jak vše bude probíhat, většinou se však připojí a večer si
naplno užívají, čímž vytvoří
jedinečnou
atmosféru.“
j
Na kontě máte tedy
svůj první singl, co
dalšího můžeme očekávat?
„Přesně tak. Na singlu jsem
se podílel i autorsky, v současné době pracuji na vzniku
prvního vlastního sólového
alba. Na Kubě jsem spolupracoval s několika skupinami, na
Slovensku či v Čechách jsem
tu možnost prozatím neměl,
rozhodně se nebráním. Také
belgické seskupení Los Callejeros má na svém albu jednu
moji píseň.“

Delší dobu žijete na stránku www.facebook.com/
Slovensku, našel by se eusebionicolasmena.official,
někdo, s kým byste si rád za- ale také vlastní internetové
stránky www.eusebionicolas.
zpíval?
„Co se týká spolupráce, v pod- wix.com/eusebio-nicolasstatě s kterýmkoliv umělcem -mena, kde máte možnost
bych dokázal pracovat. Jak najít jak videa, tak spoustu
na Slovensku, tak v Čechách fotografií z mých vystouje mnoho dobrých zpěváků. pení. Najdete tam také můj
Moc jich ještě neznám, ale na- první singl ve spolupráci se
hal David slovenským rapperem Čistypadá mě třeba Michal
či Lucka Bílá, na Slovensku chovem, který se jmenuje
Rytmus... (úsměv) Nejlepší Locuras.“
spolupráce by byla s nějakými rappery, protože sám mám
ce blízko.
k tomuto stylu velice
statě takoReggaeton je v podstatě
vý latinský hip-hop,, dá se to
vhodně spojit a je to
o přijatelj i pro publikum.““
nější
Pocházíte z Kuby,
oň kukouříte alespoň
bánské doutníky?
„Dříve jsem na Kubě
kouřil, ale teď už ne,
není to dobré pro mé
hlasivky. Stejně tak to
yž
mám s pitím, i když
je
mnoho Kubánců pije
Havanu, rád si ji takéé
vypiju na zahřátí, alee
v malém množství.....
(
(smích)“
Kde se o váss
á- Pořadatelé si mnuli ruce. Kubánský
mohou čtenáři dočíst, shlédnout
ut hudebník Eusebio Nicolás Mena dokázal nedávno svým vystoupením pořádvideo či fotografie?
m ně rozparádit celou Fiestu.
„Na Facebooku mám
Foto: Michal Kadlec
svou fanouškovskouu

Ze života města
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RÁJ BEZDOMOVCŮ A ZLODĚJŮ MĚSTO VYČISTÍ

EXPRESS
z rady města

Z Močidýlek zmizí černé skládky a rozpadlé zahradní domky

Statutární město Proistějov se rozhodlo řešit neutěšený stav nevyužívaných pozemků zahrádkářské kolonie
v lokalitě Močidýlka. Bývalé zahrádky jsou zcela zarostlé plevelem a náletovými dřevinami, na místě je také několik černých skládek a rozpadlé zahradní chatky.
Prostějov/mik
Ve velké zahrádkářské kolonii je
v současnosti zhruba pět desítek
chatek s menšími či většími pozemky, které si od města pronajímají drobní pěstitelé. „Z tohoto
počtu je tady devatenáct chatek
již nevyužívaných, stejně jako
zahrádky okolo nich. Jednu chatu
dokonce před dvěma lety zničil
požár. Tyto všechny objekty od-

straníme a uvolněné pozemky již
nebudeme nikomu pronajímat,“
prozradila na tiskové konferenci
po úterním zasedání rady Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov.
Konšelé následně rozhodli o vyčlenění finančních prostředků na
úpravu pozemků. „Je třeba provést úklid černých skládek a odstranit zbytky zahradních domků,
pokácet náletové dřeviny i suché

stromy. Po posekání plevele dojde k terénním úpravám povrchu
s vyrovnáním ploch pro zabezpečení možnosti pravidelného
sečení,“ popsala revitalizaci území
Hemerková.
Město má dále v plánu vysadit na
pozemcích izolační zeleň. „Vzhledem k bezprostřední blízkosti
frekventované estakády je každý
strom v této lokalitě přínosem pro
životní prostředí ve městě,“ zdůraznila náměstkyně primátora.
Náklady na uvedené práce jsou
vyčísleny na přibližně 240 000
korun. Prostředky budou čerpány z rezervy rady města pro rozpočtová opatření.

F o t o ree p o r t á ž
Nová zeleň Fotoreportáž

jak to vypadá v močidýlkách...

za PŮL MEGA!

Prostějov/mik - V Rejskově
ulici, na Petrského i Přikrylově
náměstí bude upravena veřejná zeleň. Rada statutárního
města Prostějov na své poslední schůzi doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši půl milionu korun
na výsadbu z Fondu zeleně.
„Dlouhodobě usilujeme o zle-pšení životního prostředí ve
městě. V uvedených lokalitách
na pozemcích města budou
vysazeny nové záhony s trvalkami a keři. V celkové částce
je obsažena cena za rostlinný
materiál, výsadbu, práci, výměnu zeminy a likvidaci odpadu,“
uvedla náměstkyně primátora
Ivanaa Hemerková.

Velké změny. Na třech velkých místech v zahrádkářské kolonii
v Močidýlkách provede magistrát rozsáhlé úpravy. Foto: Magistrát
města Prostějova

3x foto: Magistrát města Prostějova

Samá spoušť. Po spoustě zahrádkářů zbyl v Močidýlkách obrovský nepořádek. Vyhořelé či zdevastované chatky, černé skládky a plevelem neprostupné pozemky...

Olomoucký Večerník
také na Facebooku!

Hasiči z Čechovic s novým zázemím

www.vecernikpv.cz
Radní pod palbou
„Plánovaná rekonstrukce křižovatky u kolejí chodník
v Olomoucké ulici neohrozí,“ ujišťuje JIŘÍ POSPÍŠIL

Prostějov - Do chodníku
v Olomoucké ulici po levé straně ve směru od Vápenice se zakously bagry. Po loňské rekonstrukci komunikace pro pěší na
opačné straně se tak dostalo
i na opravu tolik proklínaného
a rozbitého chodníku. Večerník
v tomto případě zajímalo, zda
nebude muset být na jaře
příštího roku poblíž železničního přejezdu znovu rozkopán
v souvislosti s naplánovanou
rekonstrukcí křižovatky. Na
okolnosti současné opravy
chodníku i další podobné akce v našem městě Večerníku
tentokrát v pravidelném seriálu
rozhovorů zodpověděl otázky
Jiří Pospíšil (na snímku), první
náměstek primátora statutárního města Prostějova.

rohu ulic Olomoucká - Sladkovského
bude vybudován nový silniční obrubník.“
Proč se chodník na
pravé straně Olomoucké ulice rekonstruoval vloni
a na levé až letos?
„Chodník na pravé straně se opravoval
z důvodu jeho špatného technického
stavu, ale především z důvodu navazující akce Olomouckého kraje na opravu
povrchu silnice. Na pravé straně
Olomoucké ulice se nenachází pás zeleně. Z tohoto
důvodu bylo nutné nejdříve
vyměnit silniční obrubníky
s dotčeným chodníkem.“

na ně šlo bezmála pět milionů a čtyřista
tisíc korun. Za tohle volební období už
jsme spravili chodníky o celkové ploše
sedmadvacet tisíc metrů čtverečních,
což odpovídá rozloze zhruba pěti fotbalových hřišť.“
Jaké chodníky se budou ještě do konce
roku opravovat?
„Dokončuje se oprava chodníku
v Plumlovské ulici. Dále se připravuje oprava chodníků v části
ulic Krasická a Krokova.“
V poslední
době Večerník často informoval o případech, kdy se nově zbudo-

Michal Kadlec
V Olomoucké ulici
nyní probíhá oprava
stávajícího chodníku. Můžete sdělit,
kolik tato investice bude stát a kdy
má být dokončena?
„Nejedná se o novou investiční akci, ale
o rekonstrukci a náklady na tento konkrétní chodník podle platné smlouvy
o dílo budou jeden milion čtyřista tisíc
korun. Dokončen má být do závěru listopadu. Předpokládáme však, že oprava
skončí dříve a na stavební práce naváže
nová výsadba zeleně mezi chodníkem
a komunikací.“
Tento chodník se opravuje podle všeho až po
železniční přejezd v Olomoucké ulici.
Jenomže tamní křižovatka se bude
rekonstruovat až na jaře příštího
roku. To se tento nový chodník bude
v těchto místech znovu rozkopávat?
„Uvedená část chodníku nebude dotčena investiční akcí na úpravu křižovatky u železničního přejezdu, pouze na

Foto: archív Večerníku
Kolik chodníků se už
vůbec letos v Prostějově vybudovalo či opravilo, a jakým
nákladem?
„Připomenu, že díky elektronickým
aukcím, které jsme zavedli od roku
2011, se podařilo dosáhnout úspory
cen oprav o takřka sedmdesát procent!
Vzhledem k tomu opravíme víc chodníků a v některých případech můžeme
z této kapitoly dokonce opravit celé
ulice včetně silnic. Letos to jsou ulice
Resslova a Polská. V tomto roce jsme
opravili chodníky v celkem dvanácti
lokalitách města včetně Krasic, Čechovic a Vrahovic. Z městského rozpočtu

vaný chodník po krátkém čase znovu
rozkopal kvůli rekonstrukcím veřejného osvětlení, plynových přípojek či
rozvodu elektrické energie. To op-ravdu nelze lépe komunikovat
s plynaři či energetiky a naplánovat
tyto práce společně?
„Opravované úseky chodníků jsou na
začátku kalendářního roku vždy konzultovány se správci inženýrských sítí.
Bohužel, v některých případech se investor rozhodne pro realizaci opravy
sítí až v průběhu roku, což město nemůže v žádném případě ovlivnit. Investoři pak ovšem musí uvést chodník do
původního stavu na své náklady.“

iinzerce

Prostějov/mik - Město vyhoví
žádosti Sboru dobrovolných
hasičů Čechovice a vybuduje
jim nové zázemí. Vznikne přístavbou k jejich nynější hasičské zbrojnici. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit
rozpočtové opatření ve výši pa-

desáti tisícc korun na pořízení
projektové dokumentace stavby. Nové prostory pro potřeby
čechovických hasičů budou
vybudovány rozšířením zbrojnice do prvního patra. Zázemí
bude sloužit zásahové jednotce,
k údržbě techniky a dalšího roz-

voje kvalitní členské základny.
„Plánujeme, že v nové přístavbě bude sociální zařízení a šatna pro výstroj. Další vybavení
bude řešeno při zpracování projektové dokumentace,“ uvedl
první náměstek primátora Jiří
Pospíšil.
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Pouhých pět dnů p
po svém konci v realitní soutěži „VyVolení“
Po stopách
navštívila redakci
redakc PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku první
regionální
regioná zástupkyně v této populární show TV
vyvolené
Prima Zdeňka Soušková. Při svém takřka dvouZdeňky
hodinovém
hodin
pobytu v našich prostorách se pětadvace
advacetiletá rodačka z Kralic na Hané chovala
velmi uvolněně a se všemi členy redakce mluvila s nebývalou otevřeností...
A tak není divu, že prostor dnešní Večernice zabrala tentokrát zcela výjimečně
právě ta
tato kontroverzní dívka. Jak už to totiž při podobných soutěžích bývá, někdo si Z
Zdeničku během měsíčního vysílání oblíbil, jiní naopak její vystupování
odsuzuj
odsuzují. Prostě, každý(á) z nás dle svého vkusu.
Večerník však především zajímalo, jaké má Zdeňka Soušková pocity, jak se jí
momentálně daří a co v životě plánuje dál? Nejen to se můžete dozvědět z obsáhlého
exkluzivníh
exkluzivního interview pro Večerník, který jsme pořídili právě ve středu 25. září
odpoledne
odpoledne. Přinášíme také ohlasy její rodiny a přátel...
Jestli chcete vědět a hlavně vidět ještě víc, můžete již teď najet na internetové stránky
www.vece
www.vecernikpv.cz, kde najdete fotogalerii a hlavně živý videorozhovor!

Se svým miláčkem. Pokud na tom bude skutečně po finanční stránce špatně,
je Zdeňka připravena prodat i své bílé auto.
2x foto: Josef Popelka

ZDEŇKA SOUŠKOVÁ: „NIKOL SE VE VILE POČŮRALA,

NeVyVolená dívka z Kralic na Hané přiznává, že své účinkování v televizi mohla zvládnout lépe

Prostějov - Nedlouho po svém konci ve VyVolených
navštívila redakci Večerníku první regionální zástupkyně
v této populární reality show Zdeňka Soušková. Přestože
by se zdálo, že půjde o nezkušenou dívčinu, ukázalo se, že
mediální povinnosti a PR aktivity zvládá s noblesou. Jakoby
vyrůstala v showbyznysu... „Když jsem šla do vily, tak jsem si
říkala, že na mě nikdo nemůže nic vytáhnout. A vidíte, jak to
dopadlo. Teď už vím, že média chtějí hlavně skandál. Dokud
to bude někoho zajímat, jsem připravena jim ho klidně dát,“
vyjádřila se zcela bez obalu Zdeňka Soušková, která si po
měsíci v televizní vile užívala své první dny na svobodě.
Martin Zaoral
Co jste dělala poté, když jste
byla hlasujícími diváky vyřazena a opustila jste tak Vilu VyVolených?
„Šla jsem na hotel. Pak mi zavolal
můj kadeřník Pavlík z Plumlova, takže
jsem v pátek i v sobotu nakonec pařila v místním gay clubu. Peníze jsem
u sebe neměla, zvali mě kamarádi.
Kromě toho jsem se snažila sehnat
veškeré informace o tom, co se o nás
coby VyVolených napsalo. Byl to
zvláštní pocit. Ve vile jste opravdu úplně odříznuti od všeho. Když se například Nikola vyčůrala na koberec, mysleli jsme si, že si toho nikdo nevšiml.
A tady se to přitom tak rozebíralo! Jinak ale musím uznat, že zatímco Nikol
se jenom počůrala, tak já jsem to tam
s prominutím
přímo posrala...“
p om
pr
Proč myslíte?
„Je to proto, že jsem citlivý člověk. Psychicky mě to úplně rozebralo,
byla jsem zabržděná, protože jsem
stále myslela na to, abych neublížila
rodině nebo kamarádům. Celé jsem to
pokazila, jelikož mě to psychicky hodně sebralo a já to neustála.“
Thomas, se kterým jste se ve
vile hodně sblížili, šel v pátek
do Duelu. Přála jste mu, aby vypadl,
načež jste mohli být spolu, nebo aby
si uchoval naději na královskou výhru v podobě pěti milionů korun?
„Ve mně se to hrozně bije... Kdybych
byla sobecká, tak bych chtěla, aby
vypadl. Pak bychom se mohli vidět,
popovídat si a pořešit spolu, co bude
dál. Ale když to beru z jeho pohledu,
tak by bylo lepší, pokud by hrál dál
a pokusil se zvítězit. I když uznávám,
že jjeho šance nejsou právě velké...“
S čím jste do soutěže šla vy
osobně? Naplnily se vaše
představy?
„Přiznávám, že jsem člověk, který
chce být středem pozornosti. Proto
jsem do toho šla. Dostat se ze sedmi
tisíc lidí, kteří dorazili na casting, až
do finále, už to pro mě byl obrovský
úspěch. Říkala jsem si WAU, budu
v televizi ve VyVolených! Ale když

jsem tam přišla, všechno nadšení ze
mě opadlo. Uvědomila jsem si, že najednou nemůžu nic. Musela jsem dělat
různé úkoly, do kterých se mi nechtělo.
Navíc spousta věcí mi byla proti srsti.
Brzyy jsem
se tak úplně sesypala.“
j
Do VyVolených jste šla coby
bezdomovkyně, kterou rodiče kvůli soutěži měli „vykopnout“
z domu. Oni ovšem celou věc viděli
trošku jinak. Už jste s nimi o tom
mluvila?
„Ne, všechno je to strašně čerstvý.
V tuto chvíli nemám potřebu je kontaktovat. Rodiče nejsou špatní, vychovali
čtyři děti. Ale já jsem jiná, bývala jsem
vzteklé dítě. Až po vypadnutí jsem si
uvědomila, že jsem byla sobecká v tom,
že jsem se rodiny vůbec neptala, jestli
jim to nebude vadit? Rodiče mi samozřejmě chybí. Vím, že jsem jim určitým
způsobem i ublížila, ale z jejich strany
jsem prostě necítila pochopení. No tak
co, půjdu tam, vždyť na mě nikdo nemá
co vytáhnout, říkala jsem si. Kdybych
měla nějaký škraloup, tak bych tam
nešla. Vůbec jsem nečekala, že se o mě
bude takhle
moc psát... „
t
Vztah s nepříliš oblíbeným
Thomasem vám však také
moc nepomohl...
„Ze začátku jsem se ve Vile fakt nechtěla s nikým sbližovat. Od ostatních
jsem cítila hlavně cosi negativního. Pak
přišel Thomas a začal říkat, že mě má
rád, tak jsme si spolu opravdu vytvořili takový svůj ostrůvek, jak tomu on
říkal. Na něm se to dalo přežít. Přitom
on rozhodně není můj typ. Ale nikdo
nepochopí, co jsme tam spolu prožili.
A zbytek, třeba líbání s děvčaty a tak, to
jsem vvšechno brala jen jako legraci...“
Nevadí vám, že se všude probírá, jestli jste s Thomasem
měla sex?
„Upřímně? Nevadí mi to! Nemám
problém o tom otevřeně mluvit, prostě
jsme si to navzájem dělali rukama. No
a co? Nemyslím, že bychom s Thomasem v posteli dělali něco jiného než
to, co dělají dva normální lidi, když
se mají rádi. A pokud spolu máme být,
tak spolu budeme. Proč tomu tedy nedat šanci?“

A jak to tedy bylo po této
stránce doopravdy? Co
všechno jste ve Vile s Thomasem
prožila?
„Už jsem říkala, co se dělo pod tou
dekou...(úsměv) Začalo to držením za
ruce, potom byla nějaká šmátračka,
Thomas měl hladil po prsách, líbal
mě po nich a říkal, jak jsou krásný.
Pak jsme si to prostě dělali navzájem
rukou, až došlo k orgasmu. Oboustrannému. Peřiny jsme sice prát nemuseli,
ale mo
moje tričko muselo jít do pračky...“
Proč jste tolik mluvila
o svých silikonových prsech?
„Jsem na ně fakticky hrdá! Dodaly mi
hodně sebevědomí, hlavně v sexu. Než
jsem je měla, milovala jsem se jenom
v tričku. Od té doby, co je mám, se můj
život zzlepšil.“
A co líbání s holkama? Ve vile
jste působila poněkud prostopášně...
„Já na tom nevidím vůbec nic špatného. Kdyby nezasáhl Thomas, možná by
to skončilo ještě úplně jinak... A co si
o tom myslí ostatní chlapi, to je mi celkem jedno. Než jsem šla do vily, tak mi
jeden takovej z Prostějova hrozně ublížil. Tak moc, jako mi neublížil ještě
nikdo v mém životě. Myslela jsem na
něho i ve Vile, bylo mi smutno, pořád
jsem nechápala, že mě mohl tak zradit.
Bylo mi najednou všechno jedno, cítila

jsem se strašně ublížená, brečela jsem.
No, a v tu chvíli mi Thomas hodně pomohl.“
mohl.
Čím vám ona dotyčná velká
láska z Prostějova tak ublížila?
„Tím, že přestože jsem ho nechtěla, tak
mě nechal, abych se do něj zamilovala...
Pak náš vztah trval dlouho. Sliboval mi,
že se mnou bude, ale nakonec to nedokázal. Ve finále mě nechtěl hlavně kvůli
tomu, že jsem zrovna neměla peníze.
Kdybychom to tak řešili všichni, kdo
byy s kým
ký byl?! To je prostě hnusný...“
Jak jste se vlastně dostala
z Prahy, když jste měla ve Vile
něco přes padesát korun?
„Jízdenku z Prahy do Brna mi zakoupil deník Blesk, který se mnou při této
příležitosti udělal rozhovor. S ním jsem
také podepsala smlouvu o mediální
spolupráci. Z televize ještě nějaké peníze dostanu, ale nemyslete, moc toho
nebude...(úsměv)“
nebud
Před tím, než jste šla do vily,
tak jste toho mnoho odpracovaného neměla. Přitom se netajíte tím,
že ráda nakupujete. Kde jste brala
peníze? Musela jste si půjčovat?
„Dlužím osmnáct tisíc sestře a deset
tisíc rodičům, ale jinak nikomu nic.
Žádný úvěr jsem si v životě nevzala.
Pracovala jsem na různých brigádách
a kde se dalo. Dále bych to komentovala asi tak, že jsem měla ve svém

na
video rnikpv.cz
.vece
www

Při zpovědi. První účastnice VyVolených z Prostějovska opět dokázala, že
nemá problém otevřeně hovořit o čemkoliv.
Foto: Josef Popelka
životě dva dlouhodobé vztahy. Oba
trvaly čtyři roky. Pokud s někým žijete ve společné domácnosti, tak máte
i sp
společné
peníze. Takže asi tak.“
pole
Vrátila jste se do Prostějova,
jak dlouho zde budete?
„Zatím bydlím u kamarádky, která
žije s přítelem v Držovicích. Hlídají
mi mé dva pejsky. Ovšem už v pátek se vracím do Prahy, abych viděla
Thomasův duel. Pak už chci zůstat
v Praze, budu bydlet u další kamarádky. Chtěla bych si co nejdříve
najít stálou práci, následně bydlení.
Vše se bude odvíjet od toho, kolik si tam vydělám. Stačí mi malá
garsonka, jsem zvyklá, doma jsme
v jednom pokoji byly namačkány čtyři děcka.“
děck
Jak se chcete v Praze živit?
„Věřím, že se mi podaří sehnat
práci jako kadeřnice, nehtařka či
číšnice. Bavilo by mě dělat i bachařku.
Pokud by ale přišla nabídka na focení,
tak neváhám a jdu do toho. Jsem však
v každém případě připravená pracovat, už se na to těším. Ovšem tady

v Prostějově je velká konkurence,
vydělat peníze je tu těžké, proto mě to
táhne právě do Prahy.“
Proč se vám nedaří najít
práci tady?
„Někdo na Prostějov nadává, ale já
ho mám ráda. Jenže je tu málo pracovních nabídek a platy jsou nízké.
Pokud jsem někde pracovala, tak jsem
dělala třeba za devět tisíc měsíčně,
což je strašný. Jak z toho chcete
táhnout byt, platit auto a benzín? To
nejde. Stýskat se mi ale bude po kamarádkách, diskotékách nebo třeba
po klucích
z Alpa bandu...(smích)“
klu
Jak to vidíte s láskou do budoucna?
„Chtěla bych být sama sebou, pracovat, pařit...(úsměv) Jenže vždycky se
mi do té mé cesty nějaký chlap připlete,
i když ho nechci. To je třeba také případ
Thomase. A když už s ním pak chci
začít žít natrvalo, pokaždé to dopadne
špatně. Ale ve svém životě jsem spala
s patnácti chlapy a několika ženami.
Třeba ten šestnáctý bude konečně ten
pravý a už spolu zůstaneme...“

kdo je
zdeňka soušková

U nás na dvorku. Zdeňce se ve Večerníku velice líbilo. Foto: Josef Popelka

P í účastnice
První
úč
i televizní
l i í reality
li show
h VyVolení
V V l í z ProsP
tějovska se narodila 16. září 1988. Má ještě bratra Richarda (29) a sestry Markétu (28) i Kristýnu (16). Na
základní školu chodila nejdříve
j
do Kralic na Hané,, ppozději do Bedihoště. Poté studovala SŠ Šířava v Přerově
zaměřenou na ggastronomii a služby,
y, následně ppřešla na
prostějovskou SŠ Švehlova a nyní je studentkou třetího ročníku Trivisu,
kde by si ráda dodělala maturitu. Při škole si přivydělávala jako kadeřnice,
později vystřídala řadu zaměstnání, v žádném z nich však delší dobu nevydržela. Zdenča miluje nakupování značkového oblečení a své dvě fenky
Jessicu a Isabellu. O ně se však nyní musí postarat její kamarádi. Také
ráda běhá, jezdí na kolečkových bruslích, nějaký čas zkoušela amatérsky
hrát divadlo. Každý den si chce užít naplno, aby se cítila šťastná a naplněná. V budoucnu by se chtěla vdát, pokud se prý ovšem najde někdo, kdo
by měl odvahu si ji vzít...

„ZDENČA BYLA VE VILE TAKOVÁ, JAKÁ JE!“ Její milý Duel zvládl

INZERCE

Maminku Souškovou v televizi nezklamala...

Kralice na Hané/mls -Přišla
z práce domů a hned nastoupila na „druhou“ směnu. Bylo
potřeba se postarat o zvířectvo, o zahrádku i o domácnost. Práce na obydlí nepočká,
i když dceru v televizi ještě donedávna sledovaly stovky tisíc
diváků. Přestože pětadvacetiletá Zdeňka Soušková šla do televizní soutěže navzdory přání
svých rodičů, její maminka ji
rozhodně nezatratila. Večerník
se byl o tom na vlastní kůži přesvědčit ve čtvrtek odpoledne...
Paní Souškovou jsme v jejím
domě v Kralicích na Hané zastihli v poměrně dobrém rozpo-

ložení. Vyřazení své dcery z reality show nijak extra neprožívala.
„Přála jsem jí to, ale nedá se nic
dělat, dopadlo to jinak,“ konstatovala. A přestože měla od manžela téměř zakázáno se s kýmkoliv ohledně VyVolených bavit
a na domě měla spoustu práce,
její přirozená vstřícnost ji zabránila, aby redaktorovi Večerníku
práskla dveřmi před nosem.
„VyVolené jsem samozřejmě
sledovala, nedalo mi to. Myslím, že tam byla Zdenča sama
za sebe, určitě to není člověk,
který by byl schopen se měsíc
přetvařovat,“ mínila sympatická
paní Soušková. Co říkala na to,

že si její dcera našla ve vile nového přítele a zároveň se vůbec netajila svojí náklonností
k některým dívkám? „My
jsme byli úplně jiní, ale co s tím
dnes už naděláte? Současná
doba už je asi taková,“ krčí rameny paní, která se svým manželem žije už třicet let. Společně
také vychovali čtyři děti.
Na svoji dceru kvůli reality
show rozhodně nezanevřela.
„Pokud jsme s ní měli nějaké
konflikty, rozhodně to nebylo
kvůli VyVoleným, tím to celé
pouze vyvrcholilo,“ zdůrazňuje
žena, která litovala hlavně toho,
že se její dceři nedařilo najít na

Prostějovsku trvalé zaměstnání.
„Bylo by to i pro její dobro. My
jsme jí ale žádné peníze nedávali. Vždy dokázala být finančně
soběstačná, aniž by se zadlužila,“ dodala paní Soušková.
Zdeňka se rodičům ani po několika dnech, co opustila vilu, stále
neozvala. „Mrzí mě to. Určitě se
nemusí ničeho bát. Je to naše
dcera, nikdy ji nezavrhneme.
A to i přesto, že bude dělat věci,
které se nám třeba nemusí líbit.
Pokud chce nyní žít v Praze, je
to její volba. Strach o ni nemám,
věřím, že bude schopná se o sebe
postarat,“ uzavřela naše krátké
povídání paní Soušková.

Čeká na pravou. Jak dlouho a zda vůbec si bude muset Zdeňka
ještě počkat na polibek od Thomase?
Foto: facebook

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz
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MOHL VYLETĚT DO LUFTU
Odvoz na záchytku? KOVOŠROT
Mezi starým železem našli kopu válečné munice!

DLUH 120 TISÍC!
Prostějov/mik - „Rozhodně nejde
o žádnou výdělečnou činnost pro město,“
komentoval starost o silně podnapilé
osoby, které jsou strážníci nuceni vzhledem k jejich stavu převézt na záchytnou stanici. A bodejť by taky šlo, když
poplatek ve výši patnácti stovek korun
za odvoz do protialkoholní stanice spousta „týpků“ prostě nikdy neuhradí...
Prostějovští radní rozhodli v úterý
čtyřiadvacátého září odepsat celkovou
částku sedmi a půl tisíce korun z části
neuhrazených pohledávek za odvoz pěti
občanů na záchytku. Tři z nich nedávno
zemřeli, u dvou je poplatek naprosto
nevymožitelný. Nemají trvalé bydliště a jejich jediný příjem je pouze dávka v hmotné nouzi,“ vysvětlil tento krok Miroslav Pišťák, primátor statutárního města
Prostějova.
„Situace s úhradou poplatku za odvoz
na záchytku je skutečně problematická.
V současné době registrujeme celkové
pohledávky ve výši zhruba sto dvaceti
tisíc korun. Vymáhají se těžce, většinou
tyto peníze dluží městu lidé bez domova
s jen chabým příjmem ve formě sociálních
dávek,“ pokrčil rameny Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.

Dobrou noc! Nejčastěji patří mezi opilce, které strážníci doslova sbírají z příkopů a chodníků, bezdomovci. Jednoho takového v úterý dopoledne Večerník
nachytal na Joštově náměstí, kterak zde v příkopu
vychrapoval opici...
Foto: Michal Kadlec.

Prostějov/mik - Pořádně horko
až výbušno mohlo být v úterý
čtyřiadvacátého září dopoledne
v Kovošrotu na Joštově náměstí.
Dva zaměstnanci sběrny totiž
při třídění železa našli desítky
kusů válečné munice! Pracovníci druhotných surovin přivolali
Večerník, který okamžitě vyjel
na místo nebývalého nálezu...
„Dali jsme se do třídění přivezeného železa, převážně litiny.
Najednou jsme přišli na to, že
pod hromadou běžného železa se
nachází bedna se zrezavělou municí. Většinou šlo o velké náboje,
zřejmě dělostřelecké, a také snad
části min. Když si pomyslím, jak
jsme předtím s tou bednou třískali
a strojově převáželi, tak mi teď
z toho běhá mráz po zádech. Kdyby to bouchlo, tak nevím,“ pokrčil
rameny jeden z pracovníků sběrny.
„V úterý čtyřiadvacátého září
kolem tři čtvrtě na jedenáct
dopoledne přijali prostějovští
policisté oznámení o tom, že
třiatřicetiletý muž nalezl na skládce v jedné ze sběrných surovin
v Prostějově munici. Na místo
přivolaný pyrotechnik zjistil, že
se jedná o sedmačtyřicet kusů
dělostřeleckých granátů různého
typu a druhu. Munici, pocházející

zřejmě ze druhé světové války,
zajistil a převezl k odbornému
zneškodnění,“ uvedla oficiální
zprávu Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Kde se ale ve sběrně tolik munice vzalo, a zda byla ještě
nebezpečná, to v tuto chvíli nikdo
neumí zodpovědět...
„Když
k nám přivezli tu bednu, byla plná
železa. Nenapadlo nás, že pod ním
se skrývá tolik nebezpečných věcí.
Těžko říct, zda munice byla ještě
činná, ale bouchnout to klidně při
neodborné manipulaci mohlo.
Nic podobného si nepamatuji,
i když rozhodně větší strach mám
ze současné munice,“ poznamenal pro Večerník Valdemar Klich,
majitel sběrny surovin na Joštově
náměstí.

Volejte pyrotechniky! Zaměstnanci sběrných surovin na Joštově náměstí našli mezi železem
spoustu válečné munice.
2x foto: Michal Kadlec

U JEČMÍNKA ŠLO O ŽIVOT! DORAZILA SANITKA BEZ ZÁCHRANÁŘE
Starší muž nedýchal, záchranka neměla k dispozici „ani kolo“...

Tohle by se stávat nemělo! Ale asi nikdo nikdy nezajistí, aby se něco podobného neopakovalo. Pro muže,
který se ocitl v bezvědomí, musela totiž z prostějovské
nemocnice přijet sanitka dopravní služby. Nebyl v ní
tedy ani lékař, ani záchranář, ale pouze samotný řidič.
Nikdo jiný. Přitom starší muž ještě před pár okamžiky
bojoval o život! Po pohotovém zásahu personálu jedné
místní restaurace sice přišel k vědomí, stále však hrozilo, že převoz pro něj může být kritický. Důvodem bylo,
že všechny vozy záchranky v Prostějově i v Olomouci
byly v tu chvíli v terénu. „Taková situace se stává jednou,
maximálně dvakrát do roka,“ konstatoval Jan Weinberg,
náměstek Krajské záchranné služby v Olomouci.
Prostějov/mls
O hodové neděli krátce po
poledni prožila prostějovská
restaurace U Ječmínka drama.
„Staršího pána při odchodu na
dvoře areálu přepadla náhlá slabost. Ztratil vědomí a bezvládně se svalil do rukou své ženy.
Nedýchal. Jeho žena si myslela,

že nastala jeho poslední hodinka...,“ popsala dramatické okamžiky jedna ze svědkyň události. Díky pohotovému zásahu
personálu restaurace se muži
podařilo vytáhnout zapadlý jazyk. Posléze začal opět dýchat
a probral se k vědomí. Nebyl
však vůbec v dobrém stavu.
„Všichni jsme si oddychli a če-

kali na příjezd záchranky. Jenže
pak následoval šok s číslem dvě.
Přijela sanitka, kde nebyl ani
lékař, ani záchranář, ale pouze
řidič!” pokračovala v popisu
událostí svědkyně, která si nepřála být jmenována.

„To jsme si rovnou
mohli zavolat taxík...“
Přítomní k řidiči sanitky neměli příliš velkou důvěru. „Co
kdyby se muži během převozu
přitížilo? Jak by mohl zároveň
řídit a poskytnout mu pomoc?
Chtěli jsme tedy postiženého
doprovodit do nemocnice. Kvůli předpisu s ním však do sanitky
nikdo nesměl,“ přidala rozlícená žena, která neskrývala své
rozčarování nad fungováním
záchranného systému. „To jsme
mu rovnou mohli zavolat taxík...
Sice jsem se později dozvěděla,
že záchranka v tu chvíli neměla

k dispozici žádnou sanitku, ale
to přece normálního člověka nemusí zajímat. Obzvláště, když
jde jeho blízkému o život,“ uzavřela naše čtenářka.

„Podobným situacím
se nedá zabránit“
Náměstek Krajské záchranné
služby v Olomouci Jan Weinberg okolnosti případu Večerníku potvrdil. „Hlášení jsme
přijali v 12.15. Dispečer měl
v tu chvíli velmi obtížnou situaci. Obě prostějovské, jedna konická i všechny tři olomoucké
záchranky byly v tu chvíli
v terénu. V naší hantýrce se tomu
říká, že jsme neměli ani kolo.
Volná byla pouze posádka letecké služby. Vzhledem k tomu,
že bylo nahlášeno, že se muž
už probírá k vědomí, rozhodl se
dispečer oslovit dopravní službu
prostějovské nemocnice. Pokud

by tam poslal vrtulník, riskoval
by, že v daný okamžik nebude
mít k dispozici ani jednu posádku. A co kdyby se v tu chvíli stala
vážná dopravní nehoda? Proto
jsem přesvědčen, že se rozhodl
správně,“ postavil se Jan Weinberg za své kolegy.
Nás ale zajímalo, zda-li podobná situace nesvědčí o nedostatku lidí v rámci záchranného
systému Olomouckého kraje.
„To si nemyslím. I kdybychom
měli dvacet posádek, nikdy
nelze zaručit, že nenastane situace, kdy budou všechny vyjeté,“ reagoval Weinberg, který
zároveň ubezpečil, že k využití
dopravní služby „záchranka“
sahá pouze u případů, kdy není
přímo ohrožen život pacienta.
„K podobným situacím, kdy
musí vyjíždět k člověku, který
byl nějaký čas v bezvědomí
a nemáme tam fakticky koho
poslat, dochází jen velmi zříd-

Foto: koláž Večerníku
ka. Statisticky se to stane tak péči v nemocnici podařilo zajednou dvakrát do roka,“ uza- chránit. „Jeho manželka si mi
však nedávno stěžovala, že jeho
vřel Weinberg.
zdravotní stav není stále právě
Hlavně, že přežil...
nejlepší. Je však moc ráda, že to
Život staršího muže se tedy všechno vůbec přežil,” uzavřela
hlavně díky pohotovosti per- očitá svědkyně, která Večerník
sonálu restaurace a následné na situaci upozornila.

Magistrát už nechce

Příští středu se otevřou Smetanovy sady

Radní jsou ROZEZLENI kvalitou vysazeného trávníku další reklamy v ulicích

Prostějov/mik - Už příští středu
9. října, přesně v devět hodin
ráno budou po rekonstrukci
oficiálně otevřeny Smetanovy
sady. Obnova parku byla přitom zahájena v březnu tohoto
roku a navíc tímto rekonstrukční práce nekončí. Postupně
bude ještě vybudováno oplocení
přiléhající k Vápenici a napojení vody z historické studny pro
závlahu zeleně.
Jak totiž informovalo vedení města již v únoru tohoto roku, pro
zavlažování parku hodlá využít
požární studnu, která vznikla za
druhé světové války jako rezer-

voár vody pro hašení v případě
leteckého náletu na město. Historická studna o šířce pěti metrů s
hloubkou dvanácti metrů je dnes
skryta pod povrchem vozovky na
Přikrylově náměstí.
K jejímu napojení dojde boční přípojkou směrem od zámku. „Bude
pokračovat do zásobníku vody
o objemu dvou set hektolitrů
umístěného v severozápadním
rohu parku. Potrubí bude instalováno protlakem bezvýkopovou
technologií, čímž nedojde k narušení komunikace, cyklostezky
a chodníku z Přikrylova náměstí
směrem k radnici,“ vysvětlil Ve-

černíku Zdeněk Fišer, náměstek
primátora statutárního města
Prostějov. Ten dále zdůraznil, že
využitím této studny ve vlastnictví
města dojde k úspoře finančních
prostředků za spotřebu vody potřebné k závlaze.
Ne všechno je ale v souvislosti
s brzkým otevřením Smetanových sadů tak růžové. „Jsme
velice nespokojeni s pracemi, Místo WC zásobník. V podzemí Smetanových sadů, kde byly dříve
které firma odvedla při zatravně- veřejné záchodky, je nyní zásobník vody na dvě stovky hektolitrů vody
ní parku. Už nyní jsou totiž tyto určené k zavlažování parku.
Foto: Magistrát města Prostějova
plochy zaplevelené, což jasně
signalizuje, že záhony v parku firma, ještě než nám Smetanovy uvedla důrazně náměstkyně
nebyly správně založeny a ošet- sady předá, veškeré travnaté plo- prostějovského primátora Ivana
řeny. Budeme trvat na tom, aby chy zbavila plevele, a to trvale,“ Hemerková.

Regenerace sídliště E. Beneše pokračuje
Stavbaři se přesunou z jihu na sever, přibude parkovišť

Prostějov/mik - V současné
době vrcholí stavební práce
na
rekonstrukci
komu
-nikací a chodníků v jižní
části sídliště Edvarda Be
-neše směrem od Olomoucké ulice k fotbalovému hřišti. Na ně už brzy
naváže rozšíření parkoviště
v severní části sídliště u kotelny, čímž bude řešen kritický
nedostatek parkovacích míst
v této lokalitě.
„Na tuto investici využijeme
státní dotaci z ministerstva financí, původně určené na nové parkoviště
v jižní části sídliště. V územním řízení došlo k odvolání
některých obyvatel sídliště
a z důvodu průtahů hrozilo propadnutí dotace. Proto se město
po dohodě s ministerstvem rozhodlo využít schválenou dotaci
až do výše sedmi milionů korun

Pracanti makají. V jižní části sídliště už stavbaři s rekonstrukcí
pomalu končí, brzy zmizí i rozpadající se přístřešek na popelnice.
Foto: Magistrát města Prostějova
na další etapu regenerace,“ nastínil Zdeněk Fišer, náměstek
primátora statutárního města
Prostějova.
„Vzhledem k tomu, že ve
variantě severní části sídliště se
bude jednat pouze o rozšíření

stávajícího parkoviště, investice
bude nižší. Počítáme s čerpáním
dotace ve výši čtyř a půl milionu
korun, spoluúčast města bude ve
stávající výši deseti procent, tedy
kolem půl milionu korun,“ dodal
Zdeněk Fišer.

Prostějov/mik - Prostějovští
si
radní na svém úterním zasedácháme
ní řešili tři žádosti o umístění re„Nene město,“
elit
klamních a navigačních poutazaplev ují konšelé
čů na veřejných prostranstvích.
ň
zdůvod
Ani jedné však nevyhověli!
Podle primátora i jeho náměstků je v našem městě již reklam na ploše veřejné zeleně. Město
tolik, až z toho bolí hlava...
nevyhoví ani žádosti o umístění
„V době, kdy se snižuje počet reklamního pylonu v Plumlovské
billboardů u silnic, jdeme stej- ulici. Penny Market měl od roku
nou cestou. Nechceme zaple- 2010 platnou smlouvu na reklamvelit město dalšími venkovními ní sloup, ovšem v letošním roce jej
reklamami,“ zdůvodnil rozhod- bez konzultace s městem v rámci
nutí radních Jiří Pospíšil, první rekonstrukce zařízení zvětšil o jenáměstek primátora statutárního den metr. Zároveň došlo k posuměsta Prostějov, které neposkyt- nutí pylonu na pozemku o přibližne pozemek pro navigační poutač ně dva metry západním směrem.
o rozměru 1,4 krát jeden metr ve „Až poté se podnikatelský subjekt
Fanderlíkově ulici, ani druhému obrátil na město s požadavkem
žadateli ve Vrahovické ulici, jež úpravy nájemní smlouvy. Žádost
chtěl vybudovat navigační pou- nebyla schválena. Dojde k posouzení, do jaké míry byla porušena
tač čtyři krát jeden metr.
Pronájem obou pozemků nedo- nájemní smlouva a nevylučuji
me nárok po někom vymáhat. poručil ani odbor životního pro- ani její vypovězení a odstranění
Proto jsme si ji rozdělily na tři díly středí magistrátu s tím, že re- reklamního pylonu,“ upozornil
a zaplatily samy. Zároveň jsme klamní zařízení mají vzniknout závěrem Jiří Pospíšil.
ale učinily bezpečnostní opatření
INZERCE
v tom smyslu, že každý zákazník
dostane zboží do ruky nebo na pult
až ve chvíli, kdy ho zaplatí,“ dodala
Večerníku trafikantka z nádraží.
„Zajímavé je, že stejná dvojice,
otec a syn, to tento týden zkoušela se stejným trikem znovu. Měly
+.*,Ă */02!* Þ!(5
jsme v trafice brigádníka, který je
ještě neznal. Byl však obezřetný,
malý kluk neměl šanci na karto!* +$+ +1
ny cigaret dosáhnout. Jeho otec
nakonec podotkl, že si tedy dojde
pro peníze a cigarety si koupí. Od
0!(
začátku tak bylo jasné, že peníze
u sebe neměl a chtěl prostřednictvím svého syna zase krást...,“
TH,.+/0ì&+2/'+
uvedla v pátek prodavačka z trafiky na hlavním nádraží.

Trafikantky se
o škodu podělily

(Pokračování ze strany 3)
Vyšetřování případu skončilo tak, jak se dalo očekávat
- vzhledem k nezletilosti pachatele byl odložen!
Na nový cikánský zlodějský trik
Večerník upozornily samotné prodavačky. Ty se nyní musí o škodu
ve výši 1 920 korun podělit. „Obdržely jsme vyrozumění od policie,
že pachatel byl sice vypátrán, ale
protože je nezletilý, bylo vyšetřování zastaveno a případ odložen,“
potvrdila nám s rozčíleným výrazem ve tváři jedna z prodavaček
trafiky. „Kdyby to udělalo bílé
dítě, jsou popotahováni rodiče,
dítě bude mít průšvih ve škole
a podobně. Když něco udělá
cikán, nestane se mu naprosto
nic! Je to nepochopitelné. Škodu, která nám vznikla, nemá-

,.+ ),+6!)'5
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Erik Hurčík
23.9.2013 55 cm 4,45 kg
Prostějov

Ellen Navrátilová
22. 9. 2013 51 cm 3,15 kg
Prostějov

Michal Stříž
23. 9. 2013 52 cm 3,25 kg
Kralice na Hané

Monika Pospíšilová
22.9.2013 50 cm 3,45 kg
Bedihošť

Martin Tabery
23. 9. 2013 50 cm 3,55 kg
Smržice

ČERNOŠKOVI PŮJDOU SPOLEČNOU
CESTOU V PRÁCI I V ŽIVOTĚ
Prostějov/lv - Sportovní manažer marketingové společnosti
TK PLUS, šéf prostějovského tenisového klubu Miroslav
Černošek a bývalá úspěšná
tenistka, dnes ředitelka tenisových projektů Petra Langrová
společně bok po boku spolupracují už dvacet let. Od uplynulého pátku 27. září je nepojí pouze pracovní vazba. Na dalších
projektech budou pracovat jako
manželský pár. „Předpokládám,
že společně ještě vytvoříme
ještě řadu dalších zajímavých
projektů s našimi týmy z České
sportovní a TK Plus,“ svěřil se
Večerníku exkluzivně přímo ze
svatby Miroslav Černošek.
rozhovory s ženichem a nevěstou
si můžete přečíst na straně 29

Už jsou svoji. Petra Langrová a Miroslav Černošek si v pátek v jednom ze zahraničních
letovisk řekli své „ANO“.
Foto: archív manželů Černoškových

U Yettika dostanou ZDARMA dospělí kávu nebo čaj a děti něco na zub

Prostějov/pr - Je venku škaradě a vám se s vaším dítětem
nechce sedět doma? Nebo
plánujete svému potomkovi
připravit narozeninovou párty
a nemáte chuť s ním vyrazit do
běžné restaurace? Pak příliš
možností v Prostějově nemáte.
Jednu z mála chce rodičům
a jejich ratolestem nabídnout
nová baby kavárna U Yettika,
která první říjnový den, tj.
v úterý, otevře v Kostelecké
ulici.
Baby kavárna U Yettika dětem nabídne velkou prolézačku
i s tunelem jakou široko daleko nenajdete, součástí hracího
koutku bude také skluzavka do balónků a trampolína. Připravena je i dráha pro
odrážedla, která jsou dětem
k dispozici přímo v kavárně.
A o děti se přitom nemusíte bát,
všechny atrakce splňují velmi
přísné bezpečnostní normy. Je
tedy předpoklad, že by se na nich
dítěti nemělo nic stát. „Nápad
zřídit si baby kavárnu se zrodil
díky tomu, že máme dvě děti
ve věku čtyř a šesti let. Obě už
novou prolézačku vyzkoušely
a mohu potvrdit, že jsme je z ní
téměř nemohli dostat,“ prozradila Večerníku Renata Macha-

lová, která bude novou kavárnu
s manželem společně provozovat. S nápadem na název přišel
právě její muž. „Chtěli jsme kavárně dát osobitý charakter, aby
si ji děti dobře zapamatovaly.
Můj muž přišel s tím, abychom
ji udělali ve stylu malého sněžného muže. Tomu jsme podřídili i výzdobu interiéru,“ dodala
Machalová.
Majitelé se snažili myslet na
vše, co se maminkám s dětmi
bude hodit. V kavárně mimo
jiné nechybí koutek pro batolata, místa pro odložení kočárků, skříňky na oblečení, dětské
knížky či přebalovací pult.
K dispozici je i mikrovlnná
trouba, kde si hosté mohou
ohřát jídla pro ty nejmenší.
Během toho, co se děti „vyblbnou“ na prolézačce, mohou si
dospělí popovídat nad šálkem
skvělé kávy či zákuskem. Díky
wi-fi budou moci trávit čas na
internetu nebo si přečíst noviny.
Zajímavostí je určitě i speciální
„narozeninová“ místnost, kde
rodiče budou moci se svými
potomky oslavit jakékoliv jejich
významné výročí či úspěch. Pro
tyto oslavy bude místnost k dispozici především v dopoledních
hodinách nebo na rezervaci.

V Kostelecké ulici. Nová kavárna má svůj vlastní svébytný styl,
jemuž kraluje malý sněžný muž.
Foto: Renata Machalová
Všem, ať už dospělým nebo dětem, se nepochybně vyplatí dorazit už na slavnostní zahájení provozu nové kavárny. Pro dospělé
tu v úterý 1. října bude připravena káva zdarma a pro děti nějaká ta malá pozornost „na zub.“
Novou Baby kavárnu U Yettika
najdete na adrese Kostelecká 28
v Prostějově. Do kavárny se vchá-

zí z průchodu na Palečkovu ulici,
pokud tedy půjdete z Kostelecké
ulice, musíte tedy projít takzvanou
„myší dírou“.
Otevřeno bude každý všední den od 9.00 do 19.00 hodin
a o víkendu od 13.00 do 19.00
hodin. Více informací o kavárně
už brzy najdete také na internetových stránkách www.uyettika.cz .

Elen Králová
24. 9. 2013 50 cm 2,95 kg
Prostějov
Fotografie narozených
miminek pořizujeme každou středu
v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminku v pokoji
nezastihneme, můžete nám zasílat
své snímky i s potřebnými
údaji na e-mailovou adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům zašleme
jako poděkování dárek
- přímo domů graficky zpracovaný
portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Jakub Tříska
22. 9. 2013 49 cm 3,15 kg
Ptení
INZERCE

Oheň způsobil škodu za PŮL MILIONU korun
Prostějov/mik - K likvidaci
čtvrtečního požáru, o němž
informujeme na straně 3
dnešního vydání, vyjely
ještě před prvním ranním
rozbřeskem hned tři hasičské
jednotky. Hustý černý kouř
valící se z prostor kantýny
v prostějovské nemocnici po
chvíli pronikl i do dalších částí
budovy. Alespoň na chvíli zde
panovalo zděšení, neboť nikdo nedovedl odhadnout, jak
je situace vážná...
„Jednotky po svém příjezdu
provedly násilné vniknutí
do
restauračních
prostor
a vzápětí ve velmi hustě
zakouřených místech nalezly ohnisko požáru. Došlo
zde po technické závadě
k zahoření chladícího zařízení
a k rozšíření na část vybavení
i uskladněného zboží. Hasiči
prostory ochladili a odvětrali
pomocí přetlakové ventilace,“
informoval bezprostředně po
zásahu Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. „Včasná lokalizace požáru
zabránila možnému rozhoření
většího rozsahu do celého
prostoru kantýny, nicméně
požár a převážně zakouření,
značně poškodilo nejen vybavení provozovny. Během
něj byla provedena evakuace
několika osob - jedenáct hospitalizovaných bylo z chirurgie
a k tomu i několik dětí z novorozeneckého oddělení,“ prozradil Hošák.
Podle provedeného šetření
k požáru došlo po technické
závadě na elektrozařízení,
výše škody byla prozatím
stanovena v částce půl miliónu korun. Během požáru
i samotného zásahu hasičů
nedošlo k žádnému zranění
osob.
Několik hodin po zveřejnění
informací ze strany krajských
hasičů rozeslala tisková
mluvčí společnosti Agel, provozující prostějovskou nemocnici, vlastní prohlášení.
„Požár vznikl v kantýně
brzy nad ránem a prakticky
okamžitě byl uhašen. Vzhledem k tomu, že byl objekt
zavřený, žádní pacienti se
zde nevyskytovali, a tak ani
k žádnému ohrožení na
životech nedošlo. Prostory
kantýny i vestibulu zahalil
akorát hustý kouř. Vzhledem k tomu, že nemocnice

Zatím na chodbě. Jelikož vnitřní prostory nemocniční kantýny se
dnes asanují, vybrané druhy zboží se nabízí pacientům na chodbě
před prodejnou...
Foto: Michal Kadlec
pravidelně provádí na jednotlivých odděleních požární
nácviky, zdravotnický personál je pro tyto situace velmi
dobře proškolen a zareagoval
tak velice pohotově. Pacienti
na chirurgickém oddělení,
které se nad kantýnou nachází,
se pouze z preventivních
důvodů přesunuli za asistence
hasičů a zdravotnického personálu do druhé části oddělení,
velice pohotově zareagovali
také zdravotní sestřičky na
porodnickém oddělení, které
si novorozence vzali k sobě na
sesternu, opět pouze z preventivních důvodů,“ poskytla svůj
pohled Hana Szotkowská, tisková mluvčí společnosti Agel,
která prostějovskou nemocnici provozuje.
„Rozhodně nedošlo k žádnému rozsáhlému požáru,
který by ohrožoval pacienty
nebo zdravotnický personál,
jak dezinformují některá média. Nejednalo se tedy o nic
dramatického, všichni pacienti se po necelé hodině vrátili
do svých pokojů. Kantýnu
neprovozuje nemocnice, ale
soukromá osoba, která si prostory od nemocnice pronajala.
Škoda tak vznikla převážně
provozovateli kantýny,“ dodala na vysvětlenou Szotkowská.
Z celé události je viditelně
nešťastný především samotný
provozovatel nemocniční kantýny Stanislav Holinka. „Jediným štěstím v neštěstí bylo,
že disponujeme kvalitním
bezpečnostním protipožárním
systémem, který na začínající
požár ihned upozornil, a hasiči
tak přijeli v samotném zárodku

nebezpečí. I tak je ale hmotná škoda obrovská,“ začal se
Večerníku svěřovat Stanislav
Holinka. „Co se týká samotné
příčiny, už dnes mi hasiči potvrdili i moji původní verzi, že
k neštěstí došlo vinou ledničky
na značkové limonády. Došlo
u ní k technické závadě, zřejmě
zkratu. Přitom je skoro nová
a jako jediné zařízení v kantýně není v mém majetku. To
je prostě pech, ale taková věc
se může prostě a jednoduše stát
každému,“ uvedl provozovatel
občerstvení v prostějovské nemocnici.
Jak již bylo řečeno, hasiči
v oficiální zprávě uvedli, že
předběžná výše škody činí
půl milionu korun. Podle
provozovatele bude však
mnohem vyšší. „Několikanásobně! Půl milionu je škoda
čistě jen na zásobách zboží.
Další ale vznikla na zařízení
a hlavně spoustu peněz bude
stát asanace všech škod i práce na tom, aby kantýna byla
dána do původního stavu. To
vše mi zajišťuje speciální firma a podle jejího vyjádření
by vše mělo být hotovo do
týdne, maximálně čtrnácti
dní, kdy bychom měli znovu otevřít v plném provozu,“
prozradil Stanislav Holinka.
„Zatím vybrané druhy zboží
prodáváme pacientům nemocnice alespoň na chodbě
před kantýnou,“ dodal to,
o čem jsme se ,mohli přesvědčit na vlastní oči.
Jak Večerník od provozovatele nemocniční kantýny
ještě zjistil, škodu by měla
uhradit pojišťovna.

Co, kdy, kde, kam ...?


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
Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky a
polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299
Regionální pracoviště
TyfloCentra Olomouc
v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

ICM Prostějov,
Komenského 17, Prostějov
Připojte se do virtuální třídy:
Samostatnost občanů – pondělí
7. října od 17.00 do 21.00 hod.
Mezinárodní kontext dobrovolnictví – středa 9. října od 17.00
do 21.00 hod. Pro účast na online
kurzu je nutné se přihlásit na stránkách projektu www.nebudovcan.cz
Chcete-li se kurzu účastnit v prostorách ICM, přihlaste se také na
emailu info@icmprostejov.cz
Od října začínají v ICM jazykové konverzace s dobrovolnicí
Lucií Ballon z Francie. Zájemci se mohou hlásit na emailu
info@icmprostejov.cz
Semtamník SONS
Rehabilitační cvičení pro posílení tělesné kondice a zraku
se koná v pondělí 30. září 2013
od 14.30 do 15.30 hodin.

Ekocentrum Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Sobota 5. října 2013 od 9.00 do
13.00 hodin - Úklid Hloučely a
MC Cipísek,
Sídliště Svobody 6, Prostějov Den zvířat - tradiční podzimní
Psychomotorický vývoj dětí do jed- ,,úklid,, obou břehů říčky Hlounoho roku – beseda v rámci Mi- čely. Sraz se koná u občerstvení
miklubu pro maminky s miminky. U Abrhámka.
Individuální psychologické poStřípky z cest po Korsice
radenství – konzultace s psychoAž do konce září si v atriu Kaložkou dle objednání
Individuální právní konzulta- várny ve Špalíčku budete moci
ce – konzultace s právničkou - prohlédnout fotografie z cestovaprávní minimum pro rodinu dle telského pobytu fotografa Josefa
France na ostrově Korsika. Krásy
objednání
Individuální výživové poraden- korsických hor i malebného poství – výživové poradenství pro břeží u Bonifacia na jihu ostrova
děti i dospělé s výživovou porad- vám jistě učarují a možná i pokyní dle objednání
skytnou inspiraci k dovolené.
Burza podzimního a zimního
oblečení pro děti do 6 let - proSvaz neslyšících
dej v sobotu 12. října od 8.30 do a nedoslýchavých v Prostějově,
13.00 hod. Formuláře pro pro- Svatoplukova 15, pořádá kurz
dávající se vydávají od 23. září Znakového jazyka pro začáteční– omezený počet předem nahlá- ky, který se uskuteční od října do
šených prodávajících.
prosince tohoto roku.
Bližší informace ke všem akcím Přihlásit se můžete buď osobně na
naleznete na www.mcprostejov.cz výše zmíněné adrese, e-mailem na
snncr.pv@volny.cz , nebo na tel:
Svaz tělesně postižených v ČR, 582 331 806 do 30.září 2013
a. s., okr. org. v Prostějově,
zve své členy i nečleny na prodej- Od 13. září do 3. října můžete
ní výstavu FLORIA KROMĚ- v prostorách Městského divadla
ŘÍŽ – 12. 10. 2013. Jste srdečně
v Prostějově navštívit výstavu
zváni! Bližší info. na tel: 724 706 fotografií Magdaleny Jansové
773, 588 008 095
s názvem Světla a stíny.
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TIP Večerníku

Kino Metro 70

ALJAŠKA
– POBŘEŽÍ PACIFIKU
KDY: úterý 1. října 2013 v 15.00 a 19.00 hodin
KDE: Městské divadlo, Vojáčkovo náměstí 1, Prostějov
Leoš Šimánek uvádí velkoplošnou panoramatickou live
- diashow se sedmi projektory aljaška - Pobřeží Pacifiku
Na lunech panenskou přírodou Severní Ameriky
Leoš Šimánek je známý tím,
že společně s celou rodinou manželkou, synem a dcerou
podniká náročné expedice a
cesty do těch nejzazších koutů
naší planety. Nejzajímavější ze
všech byla bez pochyby plavba
na nafukovacích člunech podél
pobřeží Aljašky v severním
Pacifiku. Celé krátké severské
léto mohli Šimánkovi obdivovat zcela jedinečnou panenskou
přírodu. Byli nadšeni krásou ledovcových velehor, množstvím
divokých zvířat a pohostinností
místních obyvatel.
V šesti, doprovázeni dvěma
přáteli, vypluli z přístavního
městečka Haines, které leží
na březích fjordu Lynn Canal.
V národním parku Glacier
Bay, největší ledovcové zátoce
Aljašky, se setkali se stádem
velryb – keporkaků a pozorovali je při naprosto specifickém
způsobu lovu ryb. Proplouvali
Aikido Prostějov přijímá nové
členy se zájmem o japonské
bojové umění. Kde: Sportcentrum DDM Vápenice 9. Bližší
info tel.: 728605129 nebo
aikidoprostejov@seznam.cz
SYSTEMA Russian martial
art oznamuje stále probíhající
nábor nových členů se zájmem o ruskou školu bojového
umění v Prostějově. Bližší informace tel. 774 142 382 nebo
koblasap@seznam.cz
Galerie u Hanáka zve na vernisáž Michala Wolfa ,,Zabíjačka“
která se uskuteční v pátek 4. října
2013 v 17.30 hodin.

kolem kolonie lvounů a viděli
četné medvědy baribaly i grizzly. Na koncích fjordů se jim
naskytla úžasná podívaná na
lámající se ledovce.
Z Glacier Bay pokračovali členové expedice v plavbě kolem
pacifického pobřeží dál do světoznámého zálivu Prince William
Sound. Dominantnost tamních
hor, mohutnost ledovcových
splazů a nedotčená příroda konkurovala všemu předešlému.
Nechyběly i dramatické momenty. U jednoho z ledovců
uvěznily expedici kry, kde
k rozdrcení člunů scházelo
velmi málo. Jinde jen o vlásek
unikli napadení rozzuřeného
grizzlyho. Tyto zcela nepředvídatelné situace však neznamenají, že by Šimánek riskoval.
Plně si uvědomoval přítomnost
ostatních a hlavně nejmladšího
člena expedice – šestileté dcery.
Zážitky z této plavby nyní pre-

Foto: archiv Leoše Šimánka
zentuje Leoš Šimánek ve své
nově sestavené panoramatické live-diashow ALJAŠKA
- Pobřeží Pacifiku: Na člunech
panenskou přírodou Severní
Ameriky. Diashow doplňuje vydání fotografické knihy
POBŘEŽÍ PACIFIKU, kterou
vydal v nakladatelství ACTION-PRESS.
Více informací o autorovi, jeho
diashow a knihách (včetně internetového knihkupectví) na
webových stránkách:
www.leossimanek.cz

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

HODINOVÉ
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST
sobota 5. 10.
15.15 - 16.15 hodin
neděle 6. 10.
9.45 - 10.45 hodin

Sportoviště za „základkou“ v Palackého ulici

projde razantní obnovou. Přibude hřiště i fitness

Prostějov/mik - Rada statutárního města Prostějov na
své úterní schůzi schválila
odeslání žádosti o poskytnutí
státní dotace na rekonstrukci hřiště u Základní školy
Palackého. Město požádá
o podporu ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v
rámci vyhlášeného programu Státní podpora sportu
pro rok 2014, o čemž Večerník informoval již v předminulém vydání.
Projekt řeší rekonstrukci stávajícího venkovního hřiště
v areálu Základní školy Palackého. „Nově zde budou vymezena dvě hřiště s plochami pro

basketbal, volejbal, nohejbal
a badminton. V rámci sportoviště jsou dále navrženy dvě
dráhy na běh, dráha i doskočiště na skok daleký a současně je
navrženo i osazení posilovacích a relaxačních strojů, tedy
takzvaný venkovní fitness.
Cílem projektu je modernizace
sportoviště na podmínky odpovídající dnešním standardům.
Hřiště budou moci využívat
nejen žáci školy, ale i sportovní oddíly a široká veřejnost,“
zopakoval Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora.
Jednou z podmínek dotačního
titulu je i uzavření smlouvy
o využívání sportoviště mini-

málně na dobu deseti let ode
dne podání žádosti o dotaci
s nestátní neziskovou organizací, která má ve své náplni provozování sportovní činnosti. „Protože už dnes slouží sportoviště
k tréninkům mládeže občanského sdružení VK Prostějov, uzavřeme s volejbalovým klubem
smlouvu o bezplatném využívání hřiště,“ dodal Pospíšil.
Předpokládané náklady na
rekonstrukci činí 7,5 milionu
korun včetně DPH. Pokud
město uspěje s žádostí, získá ze
Státní podpory sportu pro rok
2014 dotaci ve výši 50 procent
uznatelných nákladů, tedy
zhruba 3,75 milionu korun.

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...
Hedvika Hrušková 1922 Prostějov Jaroslav Kratochvíla 1921 Prostějov
Karel Srostlík 1947 Stařechovice Ing. Radoslav Vašina 1955 Dlouhá Ves
Frída Bečvová 1927
Prostějov Ludmila Vágnerová 1950 Prostějov
Prostějov
Michal Valach 1930
Hradčany Josef Štěpánek 1956
Pivín
Otilie Hájková 1917
Prostějov František Pospíšil 1916
Vlasta Řezníčková 1924 Prostějov Jaroslav Šalamoun 1931 Prostějov
Smržice
Jiří Snášel 1942
Prostějov František Kébl 1939
Drahomíra Dvořáková 1925
Ludmila Rambousková 1949
Vrahovice
Prostějov
Zdenka Störová 1929 Prostějov Bohuslav Hruban 1948
Čelechovice na Hané
Anna Dostálová 1931
Žešov
Rozloučíme se...
Pondělí 30. září 2013
Anežka Mlčochová 1921 Čehovice 10.15 hod. Obřadní síň Prostějov
Milan Procházka 1926 Prostějov 11.00
Obřadní síň Prostějov
Anežka Krasavinová 1921 Prostějov 11.45
Obřadní síň Prostějov
Středa 2. října 2013
Miloslav Černošek 1930 Klenovice na Hané 11.00 Obřadní síň Prostějov

Z důvodu plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Protivanov
Dne: 14. 10. 2013 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Protivanov od č.
239, 367, 110, 46, 82, 107, 44,
96 po konec obce sm. Buková ...
Obec: Bedihošť
Dne: 14. 10. 2013 od 7:30
do 12:00 hod. Vypnutá oblast: Bedihošť areál bývalého
cukrovaru s firmami AVIA,
Řeznictví Kouřil, Khýr, část
Václavovice včetně všech
podnikatelských subjektů s
celými ulicemi: Komendova,
Zátiší, Jiráskova, Lahůdková, L. Svobody, Nerudova,
Palackého. Odběratelská tra-

čtvrtek 3. října
17:30 Gravitace
americký sci-fi thriller
20:00 Rivalové
americké životopisné drama
pátek 4. října
17:30 Gravitace 3D
20:00 Rivalové

v Prostějově
úterý 1. října
15:00 Leoš Šimánek
- Aljaška - pobřeží Pacifiku
velkoplošná, panoramatická
live - diashow
19:00 Leoš Šimánek
- Aljaška - pobřeží Pacifiku
pátek 4. října
19:00 APLAUS 2013
Andrzej Saramonowicz:
TESTOSTERON
sobota 5. října
10:00 Čtyřlístek
– Michalovi Mazlíčci
veselé představení s Michalem Nesvadbou, kterého děti
znají z Kouzelné školky
19:00 Návštěvy
u pana Greena
divadelní sál

KULTURNÍ KLUB DUHA

sobota 5. října
17:30 Rivalové
20:00 Gravitace 3D

středa 2. října
15.00 Bio Senior – Láska
na druhý pohled

neděle 6. října
17:30 Rivalové
20:00 Gravitace

sobota 5. října
15.00 Krušnohorské
pohádky
pásmo pohádek
17.30 Martin a Venuše
česká komedie
20.00 Martin a Venuše

Apollo 13
pátek 4. října
20.00 DEPECHE MODE
NIGHT IN BLACK
sobota 5. října
20.00 HENTAI CORPORATION
křest CD NO FUTURE

SVÉ TIPY na zajímavé
akce nám posílejte
na e-mail: vecernik@pv.cz

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 30. 9. DO 6. 10. 2013

TELEFON 582 344 130

Čtvrtek v 18:00 hodin přednáška a vernisáž výstavy GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ – ANO ČI NE? SERIÓZNÍ VĚDECKÁ
HYPOTÉZA NEBO NEJVĚTŠÍ PODVOD V DĚJINÁCH?
Přednáší Mgr. Milan Dvořák. Vstupné 40 Kč.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná pouze za příznivého počasí
v pondělí a ve čtvrtek v 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí ve 20:30 hodin a ve čtvrtek po ukončení přednášky. V případě špatného počasí
se koná náhradní program. V sobotu bude Měsíc v novu a jsou proto
pozorovatelné objekty vzdáleného kosmu. Vstupné 20 Kč.
Výstavy GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ – ANO ČI NE?, Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a expozici OPTIKA si
můžete prohlédnout na začátku výše uvedených pozorování.
Astronomický klub GEMINI se schází ve čtvrtek v 16:30 hodin.

Blokové čištění
v Prostějově
Plán je na stole. Hřiště za budovou základní školy v Palackého ulici
se příští rok změní k nepoznání. Foto: Magistrát města Prostějova

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo nám. 19,
tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098.

úterý 1. října
17:30 One Direction: This is us
americký hudební film
20:00 Sunset Blvd.
– Filmové návraty
středa 2. října
17:30 One Direction: This is us
20:00 Donšajni
česká filmová komedie

Předprodej: Městské divadlo, Vojáčkovo náměstí 1, tel.:
582 333 390; Informační služba, náměstí T. G. Masaryka
12-14, tel.: 582 329 722;
Regionální informační centrum, Perštýnské náměstí 8
(zámek), tel.: 582 329 723
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PROSTĚJOV
Skálovo nám. 6, Prostějov
Od 30. září do 6. října se koná
TÝDEN KNIHOVEN
Od 2. října do 31. října bude
probíhat v prostorách knihovny
KNIŽNÍ BAZAR.
středa 2. října v 17.00 hod NA KOLE KOLEM SVĚTA
- Cestovatelská prezentace o
tom, jak první Češka objela
svět.
čtvrtek 3. října od 15 do 17
hod - poradna SOS - každý první čtvrtek v měsíci se
v Městské knihovně Prostějov
bude konat pravidelná ,,Poradna pro spotřebitele“ .

pondělí 30. září
17:30 Make your move 3D
americký-jihokor. taneční film
20:00 Hra na hraně

fostanice Bedihošt silnice (č.
300680), odběratelská trafostanice Bedihošť závlaha
(č. 300681), odběratelská trafostanice Bedihošť Probiotech
(č. 300668)
Obec: Okluky
Dne: 15. 10. 2013 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
celá osada Okluky (od č.61 po
chatu č.275.)
Obec: Držovice
Dne: 15. 10. 2013 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
část ulice Z. Fibicha od č.30
po č.436 včetně.
Obce: Smržice, Držovice
Dne: 16. 10. 2013 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Smržice vymezené
ulicemi: Jižní, Za kovárnou,
Ve stěžkách, V.Ondroucha,
Gegřice, Příční (mimo řadovky od č. 512 po č,507 +
454), Za farskou, Trávní-

ky, J. Kotka, Blíšťka, včetně všech podnikatelských
subjektů ve vypnuté oblasti.
Obec Držovice ul. Anenská,
Lomená, Svadůvky celé,
SNP č.6, Smržická po č.468,
Olomoucká od č.480 a ul.
Svadůvky po konec obce vč.
podnikatelských subjektů ve
vypnuté oblasti. Odběratelská
trafostanice Smržice Laski
(č. 300788), odběratelská trafostanice Smržice drůbežárna
(č. 300787), odběratelská stanice ZD Smržice (č.300457)
Obec: Protivanov
Dne: 17. 10. 2013 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Protivanov od č. 46,
82, 107, 44, 96 po konec obce
část Bařina.
Obce: Lešany, Zdětín, Bělecký Mlýn
Dne: 17. 10. 2013 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:

Prostějov/red - Na tomto místě přinášíme pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde čistící práce společnosti .A.S.A.
Technické služby budou probíhat.
úterý 1. října 2013: Újezd - komunikace * Újezd - O2 - okruh * Nám.
E. Husserla * Nám. E. Husserla - parkoviště * Sušilova * Sádky
středa 2. října 2013: Plumlovská - parkoviště Billa - 3 stání (mimo
2 stání u Penny a 4 stání u Billy) * A.Slavíčka - parkoviště (K. Svolinského - vjezd k Penny)
čtvrtek 3. října 2013: Hanačka * Pod Kosířem * Palečkova * Bří.
Čapků * Tyršova - Pod Kosířem - cyklostezka podél trati * Tyršova *
Sportovní (Pod Kosířem - Bří. Čapků) * Olympijská * Sportovní - parkoviště (Pod Kosířem - Bří. Čapků) * Pod Kosířem - parkoviště 1 * Pod
Kosířem - parkoviště 2
inzerce

Zdětín, chatová oblast Bělecký Mlýn - Mokřiny a Kamenolom, část obce Lešany horní
konec po obchod č.10, 59, 34,
kaple, / včetně všech podnikatelských subjektů ve vypnuté
oblasti./ odběratelská trafostanice Bílovice ZD (č. 300746)
Obec: Okluky
Dne: 18. 10. 2013 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
osada Okluky chaty od č. 66
po č. 275
Obec: Mořice
Dne: 18. 10. 2013 od 7:30 do
12:00 hod. Vypnutá oblast:
RD p. Fidra + sousední novostavba.
Obec: Prostějov
Dne: 18. 10. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
ulice Waitova č.12-20, Dr.
Horáka č.1-7.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s frontmanem populární slovenské kapely No Name

IGOR TIMKO: „VÁS MORAVÁKY TAK NAMAZAT NA CHLEBA A SNÍST!“
Prostějov - Přestože již mají všichni školou povinní za
sebou měsíc pilné docházky, neškodí si připomenout
krásný konec letošních prázdnin. Aby totiž tolik nebolel,
dorazilo na něj v rámci letošního Prostějovského léta na
náměstí T. G. Masaryka opravdu luxusní překvapení v podobě slovenské hudební kapely No Name. A ještě teď si
všichni pamatujeme, že takový rachot Prostějov už dlouho nezažil! Kapela to spolu s fanoušky pořádně roztočila
a výsledkem tak byla jedinečná atmosféra, která se bude
opakovat jedině až při další návštěvě showmanů z Košic...
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám nyní jako bonbónek
k ohlédnutí nabízí exkluzivní rozhovor se zpěvákem
a současně jedním z původních zakladatelů kapely No
Name - Igorem Timkem, který si v průběhu koncertu
svým zpěvem i bezprostřední komunikací s publikem
získal srdce fanynek ai sympatie fanoušků z Prostějova
a širokého okolí. Jak konec léta vnímal Igor Timko v dobách svého dětství? Které školní předměty si oblíbil a jak
na tom je se vztahem k učitelům? To vše a mnohem víc
se dozvíte v dnešním exkluzivním interview....
Petra Hežová
Nejprve návrat ke koncertu - co vy na prostějovské
publikum? Jak se vám na konci
srpna hrálo?
„Pro každého, kdo se našeho prostějovského koncertu zúčastnil, je
odpověď myslím jasná: protože vás
Moraváky tak jen už namazat na
chleba a sníst, jak jste prostě úžasné
publikum! Cítili jsme se, jako bychom hráli doma. Moraváci jsou
nám prostě velmi blízcí, takový ten
východní temperament. My jsme
z východního Slovenska a Morava
je na východě České republiky, takže
‚ruka s rukou půjde‘ (úsměv). Hráli
jsme tu před šesti lety a já si připadal,
jako bychom tu hráli včera, protože
publikum si všechno pamatovalo od
A do Z už z minula, prostě skvělé...“
Jak víme, kapela No Name
nenavštívila Prostějov poprvé a spolu s našimi čtenáři - vašimi fanoušky doufáme, že rozhodně ne naposledy. Měli jste ale
vůbec čas prohlédnout si město?
„Po koncertu nás vzali na prohlídku
vaší radniční věže a byl to parádní

INZERCE

výhled (úsměv)! Viděli jsme jako
na dlani celé náměstí, pro které
jsme koncertovali. Vaše radnice je
opravdu nádherná stavba, máte tu
i překrásnou svatební síň. Prostě
Prostějováci, máte být na co hrdí!“
Nedávno tomu bylo sedmnáct roků od založení vaší
kapely. Podělíte se s námi o zážitky z oslavy? A plánujete nějakou
narozeninovou party na příští
rok, kdy bude kapela No Name už
‚plnoletá‘?
„Na naše výročí jsme si pochopitelně
vzpomněli, ale basák Viliam a já jsme
právě v den ‚narozenin‘ naší kapely
státnicovali, takže žádná oslava bohužel nebyla. Navíc nás ještě čekalo pět
koncertů, takže se musíme víc šetřit
než oslavovat. Na oslavy bude čas
o zimních svátcích. A až přijde plnoletost kapely, tak ta oslava bude velká
(šibalský úsměv).“
Samozřejmě blahopřejeme k zisku vysokoškolského titulu. Ale jak se vám vůbec podařilo skloubit pekelné
tempo péče o rodinu a vystupování na koncertech a festivalech
se studiem?

„Snažím se efektivně zacházet
s volným časem. Pokud to jde, cestujeme nočními vlaky, abychom
zbytečně nemrhali vlastní čas přes
den, kdy můžeme být s rodinami.
Všeobecně vládne o muzikantech
takový mýtus, že jsme málo doma,
ale pravdou je, že každý je doma
tak často, jak chce....“
Váš koncert byl pomyslpomysl
nou třešničkou na závěr
prázdnin, těšíval jste se vy sám po
prázdninách do školy?
„Já jsem studentem dodnes, mám
hereckou výšku, teď jsme si na Ekonomii udělali bakaláře, od září jsem
nastoupil na doktorandské studium
znova na Akadémiu umení do Bánské Bystrice, navíc ještě učím na konzervatoři v Košicích, takže já jsem
ve ‚školním kole‘ pořád a líbí se
mi tam. Do školy jsem
se těšil vždy,
protože jsem
tam měl

v životě štěstí na pedagogy. Doufám, že své studenty motivuji podobně, jako oni mě (úsměv).“
Spousta fanoušků v průběhu koncertu oceňovala
vaše sympatické vystupování a váš
elán, se kterým jste vytvořil na náměstí úžasnou atmosféru. Kde berete energii pro svá vystoupení?
Co vás nejvíc nabíjí a co naopak?

a slovenštinu miluji, navíc jsem si
jistý, že ve vaší krajině nás máte za
své právě proto, že zpíváme někdejším bratrským jazykem (úsměv).“
Vnímáte nějaké rozdíly
mezi přijetím fanoušky
doma na Slovensku a doma
v Česku?
„Ani ne. Nedávno jsme koncertovali v Humenném, to je asi sedm

„Že budeme slavní, bylo jasné v den,
kdy se narodil Ivan Timko. Tehdy
totiž náš otec prohlásil: ´super, máme
bubeníka!‘ A od té chvíle začala jízda“
Sympaťák ze Slovenska IGOR TIMKO
vzpomíná se smíchem na začátky kapely

Hvězda ze Slovenska. Populární lídr skupiny No Name Igor Timko se nechal v Prostějově zvěčnit
mimo jiné i s touto krásnou fanynkou.
Foto: Petra Hežová
kamarády,
nebyla
nouze
i o hezké zážitky... (úsměv) Možná
je to i tím, že devět našich strýců a tet
byli učitelé, děda Timko dokonce ředitel školy, takže to učitelování spojené se studiem máme v krvi (smích).“
Který předmět vás na základní škole nejvíce bavil,
a který naopak ne?
„Měl jsem rád slovenštinu
a výtvarnou výchovu. A nevzpomínám si na předmět, který by
mě vyloženě nebavil. Vše to
totiž záleží hlavně na pedagogovi, který vás učí. Například
oba uvedené předměty nás učil
můj třídní profesor a v zásadě
i můj první velký pedagog, pan
Oska Gajdoš. Všeobecně mám

Poradíte začínajícím hudebníkům, kteří by rádi šli
ve vašich stopách, jak na to, aby
byli alespoň zpola tak populární
jako vaše kapela?
„Musí hodně hrát, setkávat se
s lidmi, filozofovat, zkoušet cesty,
kterými ještě nikdo nešel... A hlavně
se nebát jít za svým snem, to je alfa
omega celého našeho úspěchu.“

„Ten kontakt s lidmi a když vidíte,
jak se lidé na vás usmívají... To je
k nezaplacení, když si užívají to, jak
s nimi jednáme. Lidé, kteří přijdou
na No Name, už dobře vědí, že dostanou daleko víc, než jen muziku.
Samozřejmě, že když je za mnou
fantastická kapela, je to fantastické
představení navíc s kvalitním hudebním projevem (smích).“
Zpíváte ve slovenštině,
přestože název vaší kapely
je anglický. Měli jste původně
v plánu zpívat texty v angličtině?
„Já tvrdím, že zpěvák by měl zpívat
a psát texty v jazyce, ve kterém se
mu zdají sny! Jen tak dokáže na sto
procent prodat tu emoci divákovi.
Mně se v angličtině sny nezdají

set kilometrů od Prostějova a sál
byl plný k prasknutí. Takže pohoda,
když na vás lidé přijdou a znají vaši
hudbu, je úplně jedno, kde hrajete.“
S kapelou jste prozatím
vydali deset cédéček, poslední loni na podzim. Máte pro
fanoušky připravený i pro letošek
podobný dárek?
„Tuto zimu zahrajeme speciální
unplugged koncert pro televizi
„Óčko“, bude to jedinečný koncert,
na který nebude možné koupit si
lístek. Buď ho fanoušci vyhrají přes
TV Óčko, nebo na našich webových stránkách. To vše by se mělo
uskutečnit ještě tyto Vánoce a pro
příští rok chystáme nové album
a k němu samozřejmě patří turné.“

Co byl podle vás ten zlomový okamžik, který vás
katapultoval mezi stálice česko-slovenského hudebního nebe?
„To byl den, kdy se narodil Ivan
Timko. V ten den náš otec prohlásil, ‚super, máme bubeníka!‘ A
začala ta pravá slovenská jízda...
(smích)“
V kapele hrajete spolu s bratry. Mají zbylí členové kapely velký problém prosadit svůj názor v takové rodinné přesile?
„To není o bratrech nebo ‚nebratrech‘. Je to hlavně o tom, kdo jak
argumentuje. Když máte pádné
argumenty, tak si svůj názor prosadíte, když míříte mimo, tak nic...“

Jaký máte názor na současné televizní talentové
soutěže? Myslíte si, že je možné
tímto způsobem objevit nového
Gotta, Žbirku, Olympic nebo
No Name?
„Každá doba se sebou přináší
jisté možnosti, jak se prosadit.
Kdysi to byl třeba festival politické písně, jindy Marlboro
Rock in. Tak proč ne Superstar?
Nezáleží na soutěži, ale na talentu a vůli člověka, který na sebe
upozorní. Vždy je to o člověku,
ne o době!“
V případě, že byste
v současnosti teprve začínali se svou kariérou, přihlásili byste se s kapelou do podobné soutěže?
„Jasně, my jsme se nikdy netajili
tím, že jsme ambiciózní. Máme
dobrý tah na bránu, takže i kdybychom začínali dnes, určitě bychom
znova zamíchali karty v hudební
branži (úsměv).“
A na závěr otázka, která leží na srdci každému z vašich (nejen) prostějovských fanoušků, kdy se opět
můžeme těšit na vystoupení
vaší kapely u nás v Prostějově
nebo poblíž?
„Stačí kliknut na www.no-name.
sk, nebo na naše facebookové
stránky, tam je toho o koncertech
víc než v mojí momentální paměti
(smích). Děkujeme ještě jednou
zpětně Prostějovu za další nádherný večer na Moravě!“

kdo je igor timko...
Z ě ák a líd
Zpěvák
lídr slovenské
l
ké kapely
k l No
N Name
N
se
narodil 5. září 1978 v Košicích. Vystudoval
herectví, ale jako malý se toužil stát fotbalistou
nebo traktoristou. Láska ke sportu mu zůstala, a proto se ve volném čase s oblibou věnuje
tenisu, fotbalu nebo squashi. Jeho hudebními
vzory byli a jsou především legendární slovenští Elán. S manželkou Silvií má Igor syna Jakuba a dceru Ivanku. Psal
se 26. srpen 1996, když založil v Košicích spolu s bratry Ivanem (bicí),
Dušanem (kytara), Romanem (kytara) a Viliamem Gutrayem (později
se k zakládající čtveřici přidal klávesista Zoli Sallai) hudební skupinu
No Name, která se drží na špici slovenského i českého showbyznysu.
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TRHÁK TÝDNE

box
HONBA ZA TITULEM

Ohlédnutí za vítěznou
premiérou BC DTJ
v extralize
čtěte
na straně

MÁLEM TENISOVÉ DOUBLE...

21

lední hokej

Kvitová vyhrála turnaj, Berdych padl ve finále

JESTŘÁBI JEDOU!

Pod novým vedením
Prostějov ještě nepoznal
SVÉHO PŘEMOŽITELE

Tokio (Japonsko), Bangkok (Thajsko), Prostějov/lv, pk

28 a 29

čtěte

rozhovor
„MOŽNÁ TO BYLO NAPOSLED“

Kostelecký kušista
J. Nedělník se vrátil
z mistrovství Evropy
čtěte
na straně

volejbal

32

STŘEDA 2. 10.

11:00

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

VK AGEL PROSTĚJOV
SK UP OLOMOUC
hala Sportcentrum DDM, Olympijská ul.

basketbal

PÁTEK 4. 10.

20:00

STŘEDOMORAVSKÁ LIGA ŽEN - 2. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
TJ LOKO KRNOV "B"
tělocvična ZŠ Dr. Horáka Prostějov

www.vecernikpv.cz
.cz

JEDENÁCTÝ TITUL V KARIÉŘE VYBOJOVALA
PETRA KVITOVÁ UPLYNULÝ TÝDEN V TOKIU
A NAVÁZALA TAK NA TRIUMF LUCIE ŠAFÁŘOVÉ
Z QUEBECU. PROSTĚJOVSKÁ TENISTKA SE DÍKY
TRIUMFU V JAPONSKÉ METROPOLI VRÁTÍ DO
ELITNÍ DESÍTKY ŽEBŘÍČKU WTA, KDE POSKOČÍ
NA SEDMOU PŘÍČKU. SOUČASNĚ TÍM VÝRAZNĚ
POSÍLILA SVOU POZICI V POŘADÍ PŘED TURNAJEM
MISTRYŇ V ISTANBULU,
KDE SE PŘEDSTAVÍ OSM
NEJLEPŠÍCH HRÁČEK
SEZONY. KVITOVÉ V
TOMTO ŽEBŘÍČKU PATŘÍ
2x foto: internet
SEDMÉ MÍSTO.
FINÁLE SI ZAHRÁL TAKÉ TOMÁŠ BERDYCH, KTERÝ POSTOUPIL AŽ DO
POSLEDNÍHO UTKÁNÍ NA TURNAJI V BANGKOKU. DUEL S KANAĎANEM
MILOSEM RAONICEM PROHRÁL 6:7, 3:6. BYL TO JEHO LETOŠNÍ TŘETÍ BOJ
O TROFEJ, ANI V JEDNOM PŘÍPADĚ SE ALE SE ZISKU TURNAJOVÉHO TITULU
O tenisových úspěších se můžete dočíst na straně 27
NERADOVAL...

V Čechovicích bude k vidění
pohár pro vítěze LIGY MISTRŮ
Praha,
Čechovice/jim
Vítězem Ligy mistrů se
na jaře stali fotbalisté
německého
velkoklubu
Bayernu Mnichov, v sobotu
19. října se ale s pohárem
pro vítěze nejprestižnější
evropské klubové soutěže
budou moci vyfotit hráči
a fanoušci Sokola Čechovice!
Právě tým z předměstí
Prostějova se totiž stal jedním ze čtyř oddílů v České
republice, kam slavná trofej
společně s dalšími cenami
zamíří. A to opět díky široké
fanouškovské síti, která již
dříve pomohla čehovickému
„béčku“ k účasti na natáčení
filmu Okresní přebor.
„Chtěl bych poděkovat všem,
kteří nás na Facebooku podpořili.

Basketbalistky mají
NOVÉHO TRENÉRA

Prostějov/jp - V minulém
ročníku se basketbalistky
Prostějova do posledních
kol rvaly o postup do druhé
ligy, koncovku sezóny však
lépe zvládly jejich sokyně

z OSK Olomouc. Nyní tak
mají „oděvářky“další pokus
k proklouznutí do vyšších
pater ženského basketbalu.
Dopomoci by jim k tomu
měl i nový trenér. Tím se stal

zkušený Černohorec Željko
Živkovič, jenž doposud vedl
prostějovské
extraligové
kadetky.
y
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Foto: internet
Tento pohár pravděpodobně nikdo z nás nevyhraje, ale teď se na
něj budeme moci podívat zblízka a vyfotit. Zvu tak všechny
fanoušky,“ těšil se po skončení
hlasování sekretář klubu Josef
Sklenář.
(pokračování na straně 22)

ZVEME NA KORFBAL

Jak si povede? Dokáže zkušený Černohorec Željko Živkovič zkrotit ženský temperament a dovede
své svěřenkyně do druhé basketbalové ligy žen?
Foto: V. Ranik

SK RG PROSTĚJOV
vs.
KCC SOKOL ČESKÉ
BUDĚJOVICE
NEDĚLE 6. 10. 2013
14.30 hodin
hala ZŠ a RG Studentská
ul., Prostějov

boje na zelených trávnících aneb
DIVIZE „E“ – 9. KOLO
TJ SOKOL URČICE
FC VIKTORIA OTROKOVICE
NEDĚLE 6. 10. 2013 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

KAM ZA F TBALEM

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 9. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
TJ ŠTĚPÁNOV
SOBOTA 5. 10. 2013 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 9. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
SK NÁMĚŠŤ NA HANÉ
NEDĚLE 6. 10. 2013 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 9. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
TJ SOKOL MOSTKOVICE
SOBOTA 5. 10. 2013 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Nezamyslicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 9. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV
SK LIPOVÁ
SOBOTA 5. 10. 2013 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 9. KOLO
TJ SOKOL PIVÍN
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 6. 10. 2013 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

II. TŘÍDA – 9. KOLO
TJ SOKOL OLŠANY U PROSTĚJOVA
SK JESENEC
SOBOTA 5. 10. 2013 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Olšanech

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
I poslední číslo měsíce září nabízí v rámci zaběhnutého projektu
„PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“
populární klání, které najdete jedině
na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika. Také dnes se
tudíž setkáváte s fotografií jisté
známé osobnosti veřejného života,
jež je graficky „poupravena“. Vaším úkolem je odhalit náš záměr
a správně vysondovat, kdo se pod

retuší skrývá. Ti z vás, kterým se
to podaří, mohou své tipy nahlásit
do redakce a v případě, že budete
mít štěstí, máte šanci na zajímavou
výhru.
DNES přitom můžete opětovně usilovat o další atraktivní
cenu, kterou je opět poukázka
od firmy BRUTUS
na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč!



Správná odpověď z č. 38: na snímku byl dům z ulice Myslbeka
10, v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, jenž tentokrát získává
poukázku v hodnotě 400 Kč na nákup v SECOND HAND
STAR, sídlící v Otaslavicích, se stala Jančíková Jana, Sídliště
Svobody 3/8, 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 3. ŘÍJNA, 14.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 7. ŘIJNA 2013. Dnes se hraje o lůžkové povlečení - které věnovala firma Profitex, Wolkerova
ul. 37, Prostějov.

Profitex Prostějovv
Wolkerova 37, naproti
p
BUNDA

DESMAN PLUS

čerp. st. Shell

SOFTSHELL BUND

A
ZDARMA

A

LACLOVÉ
KALHOTY

DESMAN PLUS

VELKÁ PODZIMNÍ AKCE!!
www.profitexprostejov.cz

NĚCO OD KVĚTIN JIŽ POČTVRTÉ ...
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.
K NAŠEMU SORTIMENTU PATŘÍ TAKÉ ZAHRADNÍ ...

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

TIP
k obrazovce
PROBUDÍM
SE VČERA
FILM, ČR (2012)

SOBOTA 5.10. 2013

20:20 HODIN

AKCEPT, CEJN, FÁRO, KEKS, KEMP, KORYTO, LEVICE,
LOTOS, LÝTKO, MOPY, MŘENKY, NATÉ, NULA, OPTIK,
PLECÍ, PLYN, ŘÍMSY, SILO, SLEĎ, SÝČEK, TMEL, ÚTES,
VLHKO, VÝSEK, ZLOMKY, ZPĚV
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
3. ŘÍJNA 2013, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„BRNĚNSKÁ“. Dalším vylosovaným výhercem se stal Ladislav MÜLLER, Lesnická 471, Plumlov, který 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 7. ŘÍJNA.
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V minulém, celkovém součtu
stoosmadvacátém pokračování
tohoto originálního klání uspěli
všichni ti, kteří správně poznali,
že se jedná o Marka Jankulovského. Jednu z největších hvězd
novodobé éry české kopané, legendu ostravského Baníku a borce, který oblékal dresy špičkových
klubů, jako je například AC Milán, přivítal Prostějov v předminulém týdnu u příležitosti jedné charitativní akce... A tak není divu, že
jej poznala celá plejáda čtenářů...
Z porce 489 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát
usmálo štěstí na výherkyni, kterou se stala Danuše RUTHOVÁ,
Družstevní 11, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží
zajímavou cenu v podobě POUKÁZKY od RESTAURACE
U TEMPLÁŘE, sídlící v ulici
Šárka, V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do politických vod a graficky mírně poupravili vzácnou
návštěvou z celostátní scény. Do
Prostějova totiž počátkem uplynulého týdne zavítal jeden z předsedů strany či hnutí, jež se chystá na
blížící se volby do Parlamentu Poslanecké sněmovny ČR. V minulosti také usiloval o Pražský hrad...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již stodevětadvacátého kola čekáme
v redakci DO ČTVRTKU
3. ŘÍJNA 2013 do 14.00 hodin
- volejte 582 333 433, pište SMS
na 608 960 042 či pošlete e-mail
na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu od
občerstvení BRUTUS, zveřejníme v příštím čísle, které vychází tradičně V PONDĚLÍ, a to
7. ŘÍJNA 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Miloslav Šmídmajer
Hrají: Jiří Mádl, Filip Blažek, Eva Josefíková, Martina Válková, Ljuba Krbová,
Svatopluk Skopal, Jan Musil,
David Matásek, Filip Cíl,
Tomáš Matonoha.
Svobodný profesor češtiny let, do června 1989, kdy choPetr Kovář (Jiří Mádl, Filip dil do třeťáku, a napravit, co
Blažek) si díky třídnímu srazu promeškal. Má sice vzhled
uvědomí, že jedinou dívkou, osmnáctiletého, ale zkušenoso kterou kdy stál, byla spolu- ti čtyřicetiletého, z čehož vznižačka Eliška (Eva Josefíková, kají komické zápletky. Jenže
Martina Preissová). Tehdy zahrávat si s časem není jen
v sedmnácti letech nenašel tak. Petr se dostává do změti
odvahu ji říct , že jí má rád komplikací a průšvihů, které
a ona se pak vytratila z jeho naštěstí řeší s vtipem, nadhleživota. Petrovi se naskytne dem a drzostí, jakou dobře zná
jedinečná šance: vrátit se na od svých studentů. Postačí to,
měsíc do svých studentských aby Elišku přesvědčil?
NEJEN O TOMTO ÚSPĚŠNÉM FILMU
SE DOČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

JESTLI CHCETE BÝT KRÁSNĚJŠÍ...

Také v pátém zářijovém vydání
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 již potřetí v řadě ZÁPOLÍ
O MOŽNOST, UDĚLATSEBE
ASVÉ 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 POUKÁZKA
NA SLUŽBY V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč, jež 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 vy-

užít 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 3. ŘÍJNA 2013,
14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 7 - 8 - 5 - 6, načež v pořadí celé historie tohoto klání se už
celkově stoosmnáctou výherkyní
stala Iveta GOTTWALDOVÁ,
Niva 149, Drahany, 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 7. ŘÍJNA 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
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Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky
PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI NABÍZÍ

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.

Hledáme obchodní zástupce. Jednosměnný provoz. Podmínkou:
německý jazyk, strojírenská výkresová dokumentace. Kontakt:
limire@volny.cz nebo tel.: 606 351 663.

www.prace-internet.eu

Hledám kolegyni masérku, kosmetičku nebo pedikérku s ŽL do
zavedeného studia poblíž centra.
Tel.: 603 32 65 24

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 pracovníky do pekařské
provozovny (třísměnný provoz).
Tel.: 582 342 095
Příjmu personál – obsluha do
restaurace Beseda, nástup možný ihned. Více informací u pana
Bela na tel: 608 767 273
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
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
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
Hledám zručného pomocníka při
dokončení stavby. Platba denně.
Tel.: 602 719 273
Přijmu řidiče na brigádu na T 815.
Tel.: 732 215 683
AVALON music bar hledá barmanky-brigádnice. Noční provoz.
Tel.: 777 757 280
Personální agentura Bauwerk
přijme do HPP operátory do výroby do 3 - směnného provozu
v Prostějově. Mzda 75 Kč/hod.,
nástup ihned. Pož:fyzická zdatnost, spolehlivost, zodpovědnost. Životopisy zasílejte na
personalista@bauwerk-prace.cz
nebo volejte 736 626 086 po-pá
13-16 hod.
Pepinova Pizza příjme pizzaře-kuchaře. Nástup možný ihned.
Info na tel.: 773 16 42 79
Bezpečnostní agentura přijme
do HPP na zkrácený pracovní
úvazek invalidního důchodce
(důchodkyni) na pracovní pozici
operátor centrální ochrany, místo
výkonu Prostějov. Podmínka práce na PC, komunikativnost, čistý
trestní rejstřík, odborná způsobilost výhodou. Informace na tel.
čísle 602 786 692
Přijmeme fyzicky zdatného brigádníka, později možno HPP, 2-3
směny, dobrý zdravotní stav-nošení břemen, jakýkoli výuční list
podmínkou. Tel.: 606 031 220
pan Novák
Do prodejny potravin v Prostějově přijmeme prodavačku.
Požadujeme:maximální spolehlivost, samostatnost, flexibilitu,
příjemné vystupování. Práce i o
víkendech a svátcích, začátek ranní směny ve 4.30 hod. Nabízíme:
příjemné prostředí, perspektivu
dlouhodobého zam., malý kolektiv,
dobré prac.ohodnocení. Info na tel.
608 757 400 od 9.00 do 12.00 hod

Realitní kancelář STING hledá
realitního makléře pro pobočku
Prostějov. Kontaktní osoba Irena
Černá. Tel.: 606 662 813

FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
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
Zprostředkuji hotovostní SMART
půjčku, pouze pro klienty Pv a okolí.
Stačí SMS 604 787 411. Zprostředkovatelskou činnost vykonávám
výhradně pro jednoho věřitele.
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
Půjčka 5 – 15 000 Kč do 48 hodin. Vyplacení při podpisu. T.:
607 275 496 Pracuji pro jednoho
věřitele.
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychlá realizace – vyplácíme z vlastních
zdrojů NONSTOP, u 2 věřitelů. Tel.:
739 066 462
0'8;i.#8/8º2.#6#"
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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
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SLUŽBY

KOUPÍM

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

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

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
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
Stavební firma MAČKALSTAV
s.r.o. provádí kompletní stavební práce. Tel.: 774 655 459,
www.mackalstav.cz
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
Doučování angličtiny pro děti a začátečníky. 775 263 893

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

VZPOMÍNÁME

Dne 25. září 2013
by se dožil
Dušan FROHN ml.
38 let.
Vzpomíná sestra Erika
s rodinou.

AUTO - MOTO
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269
Prodám Opel Zavita, r.v. 2002, naj.
167 000 km, litá kola, 8x airbag,
7 míst, rozvody v r. 2011, oprava
brzd 2013, TK do 30.8.2014. Tel.:
603 308 975
Prodám 2 ks nové zimní protektory
s diskem – 155/70 R-13/Favorit,
Felicia/ a pneu letní nová 165/70
R-13. T.: 603 499 106

Dne 5. října 2013
vzpomene 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Alena POLÁKOVÁ
z Prostějova.

Dnes 30. září 2013
vzpomínáme
4. smutné výročí úmrtí

dcera Jana a syn Radek
s rodinami.

z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

VZPOMÍNÁME
Dík za to, čím jsi nám
v životě byl, za každý den,
který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Tatínku náš milovaný odešel
jsi tak brzy, příliš brzy. Mohl jsi
tu rozdávat ještě tolik radosti,
štěstí a smíchu. Miloval jsi
ryby, přírodu, tak snad je Tvá
dušička tam, kde jsi to měl tak
moc rád. Ty jsi odešel, ale Tvá
láska tu zůstala s námi.

Pečovatelka s praxí nabízí pomoc
seniorům u nich v domácnosti.
Tel.: 608 944 201
Nabízím zednické práce, montáže nábytku, pokládku plovoucích
podlah. Vše za rozumné ceny. Tel.:
731 456 903
Absolventka matematické fakulty
oboru matematické metody v ekonomice a aplikovaná matematika
nabízí doučování matematiky pro
ZŠ, SŠ i VŠ. Dále pomůžu se základy ekonomiky a podnikové
ekonomie. Cena 200 Kč/90min.
Kontakt: i.drabkova@email.cz

Dne 1. října 2013
uplyne 9 let od chvíle, kdy
tragicky zemřel můj manžel
RADOVAN DOBA,
kapitán Policie ČR
v Prostějově.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou

Dne 4. října 2013
uplynou 2 roky od smrti
pana Josefa ZAPLETALA
z Pěnčína.
S láskou vzpomíná
manželka, děti, rodiče
a sestra s rodinou.

Dne 26. září 2013
by oslavil své
66. narozeniny náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček
pan Vincenc RŮŽIČKA
a dne 28. září 2013
tomu byl 1 rok, kdy nás navždy
opustil. Nikdy nezapomeneme.
Petrův zdar Tvá rodina.

Měl jsi nás rád, my Tebe
ještě víc, přišla zlá nemoc
a Ty jsi musel odejít. Přijď
k nám alespoň ve snu, když
nemůžeš v bdění, ať máme
lepší sen než probuzení…

Dnes 30. září 2013
by oslavil 70. narozeniny
pan Miloslav ŠMÍD
z Malého Hradiska.
Vzpomínají dcery Radka,
Pavla a syn Petr s rodinami.

PRODÁM
Nezemřela. Spí, má-li
sen, je krásný, zdá se jí
o těch, které milovala
a kteří milovali ji.

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

Dne 3. října 2013
by se dožila 80 let naše drahá
maminka, babička
a prababička
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Zdeňka s rodinou.

Dne 27. září
před 10 lety zemřela naše
milovaná maminka a babička
Vlastimila DRÁBKOVÁ
ve věku 89 let. Žila dlouho, ale pro
nás to stejně bylo málo. Její smrtí
pro nás ztratil svět krásu a radost.
Vzpomínáme na Tebe babi!
Synové Bohumil, Vlastimil
a dcera Marie s rodinami.

Dne 3. října 2013
si připomeneme 4. smutné
výročí úmrtí naší milované
dcery a manželky,
u Brna. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu maminka.

Dne 5. října 2013
uplyne 11 roků, kdy jsme se
navždy rozloučili s panem
Janem SKŘIČKOU.
Stále vzpomíná celá rodina.

Zahradnictví Držovice nabízí:
krouhané zelí, hlávkové zelí, brambory a cibule na uskladnění, česnek a jiné produkty. 737 68 14 04
odp. ved. p. Krčmářová PD.: Po-pá
8.00-16.00, so 8.00-12.00

ZVÍŘATA
Prodám 2 dospělé fenky joršírského teriéra za 4 000 Kč obě. Jen
společně. Rodinné důvody. Tel.:
728 331 530
UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo je v PÁTEK
4. října v 10.00 hodin

Dne 29. září 2013
jsme vzpomenuli
nedožitých 70 let
pana Ivana BRUKA.
dcery s rodinami.

Dne 6. října 2013
uplyne 10 let od tragické
smrti mého
syna Robina BLÁHY.
Za vzpomínku
děkuje otec.

Zítra 1. října 2013
uplyne 9 smutných let, kdy ne
vlastní vinou zahynul policista
IVO KUČERA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Manželka Jaroslava
a synové Ivo a Daniel.

Box
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Ohlédnutí za utkáním prvního kola boxerské extraligy ČR družstev mezi Prostějovem a Dubnicí

„KONEČNĚ TO ZE MĚ SPADLO, TRVALO TO DVA ROKY“
Petr Novotný zažil nejen úspěšnou premiéru v roli trenéra, nově vlastní též i nejvyšší licenci

První krok na cestě za obhajobou extraligového titulu se vydařil. Prostějovští boxeři BC DTJ si předminulý víkend hladce
poradili v úvodním kole nového ročníku 2013/2014 se slovenským nováčkem z Dubnice. Jednoznačná výhra 14:2 je
katapultovala do čela čtyřčlenné tabulky a přisoudila jim roli
velkého favorita na obhajobu zlatých medailí. V souběžně
boxovaném duelu pak další nováček BigBoard Praha zdolal
Chimeru Plzeň „jen“ 12:4. A právě souboj vítězů uvidí na počátku listopadu ve druhém kole nejvyšší soutěže Prostějov.
Prostějov/jim
Česko-slovenský duel byl velice specifický pro kouče BC DTJ Prostějov
Petra Novotného, jenž si totiž odbyl premiéru v roli hlavního kouče.
A hned se mohl radovat z vysokého
vítězství. „Jsem spokojen. Zaznamenal
jsem pozitivní ohlasy, utkání se líbilo,
vyšlo nám to. Situace dál ale nebude jednoduchá, venku se bude těžko vyhrávat.
Pokud se nám ovšem budou vyhýbat
zranění, tak to bude skvělé a zvládneme
to,“ těší se Novotný na kladný vývoj
i zbytku sezony.

Kalucza, Bilík a Beníček
jsou blízko mistrovství světa

zentace nemá nic,“ okomentoval výrok
Sportovně-technické komise ČBA šéf
prostějovské lavičky.
Vstup do střetnutí se příliš nevyvedl ani
maďarské posile Norbertu Kaluczovi,
přesto z toho byly dva body na kontě
Prostějova. „Je v přípravě na mistrovství
světa v Kazachstánu a shazuje do dvaapadesáti kilogramů. Neměl tolik síly,
navíc byl uvolněn z kempu v Tatabányi,
kde mají intenzivní přípravu. Příště už
snad bude zcela v pořádku,“ objasnil
slabší výkonnost oblíbence prostějovského publika.
Na světový šampionát se připravuje
i další dvojice prostějovských boxerů
Robert Bilík a Kamil Beníček, naopak u Miroslava Šerbana zatím visí
otazník. „Nemohl se tomu tolik věnovat
a soustředí se spíše na ligu. Odvedl ale
dobrý výkon a svazový prezident Svatopluk Žáček se na něj informoval,“ zmínil
k tomu Novotný.
Prostějovský oddíl finančně podporují mimo jiné i město Prostějov
a Olomoucký kraj a vítěznému duelu
s Dubnicí byl jako již tradičně osobně přítomen i první náměstek Olomouckého kraje Alois Mačák. Boxerský večer si stejně jako všichni domácí
fanoušci užíval a výsledek ho nadchl.
S lehkou nadsázkou se navíc Novotnému nabídl, že v případně nutnosti potrénuje, bude připraven nastoupit do ringu
a pomůže týmu i v tomto směru...

Z osmi hmotnostních kategorií určili
rozhodčí hned sedm z nich ve prospěch
domácích borců, duel nevyšel pouze
Vasilu Ducárovi ve váze do jednadevadesáti kilogramů. „Vasil už se z toho
oklepal a uznal, že to stálo za prd. Jsem
rád, že jsem se s hozením ručníku neunáhlil, on sám má motivaci předvést
lepší výkony,“ věří Novotný ve výhry
v kategorii, které v předešlých letech neochvějně vládl. Situaci mu ulehčí rovněž fakt, že proti Praze by již měl mít
k dispozici rovněž Kamila Beníčka.
Posila z Ostravy totiž musela z disciplinárních důvodů ligovou premiéru
vynechat. „Kamil s námi měl být a těšil
se na odvetu s Tlkancem, s nímž prohrál
Kliment vyhrál, Hunanyan ne
v Rakousku. Tam se ale necítil ve své
kůži. Poté však odmítl reprezentaci a dostal stopku na deset dní. Nepřijde mi to Ve druhém extraligovém utkání zvízcela fér, je to trochu kontroverzní. Tady tězil nový oddíl z Prahy nad Plzní, což
si mohl vydělat nějaké peníze, z repre- Novotný předpokládal. „Mají silný

mančaft, kromě Davida Hunanyana
a Patrika Klimenta od nás přivedli i Michala Vodárka,“ uznal kvalitu soupeře
z hlavního města. V jednotlivých duelech zvítězila ústecká posila Erik Huliev
nad Ruslanem Shakaldaevem, na 4:0
zvýšil Štěpán Pitra, jenž neměl soupeře.
Největší hvězdou Plzně je olympionik
Zdeněk Chládek, výpomoc z Ústí ve
váze do čtyřiašedesáti kilogramů, proti Eriku Aloyanovi nezaváhala. Třetí
pražskou výhru přidal exprostějovský
Kliment nad Štádlerem, Vodárek poté
zdolal na body Burdu. Plzeň ještě jednou
zkorigovala, když Hunanyan podlehl
akvizici z Mostu Stárkovi. V závěrečné
dvojici duelů zdolal Hošek technickým
knockoutem Táborského a Eliáš Fencla,
takže se zrodilo skóre 12:4. „Jednadevadesátka skončila pro krvavé zranění,
nebylo to ale nic vážného. Tekla krev
a rozhodčí nechtěli riskovat, nevyžádalo
si to ale ani šití,“ přiblížil jedinou krev
v ringu, přestože se poprvé boxovalo bez
ochranných helem.
Další extraligové kolo se odehraje až
na počátku listopadu, kluby i samotní
boxeři tak mají více než měsíc na přípravu. „Každý bude trénovat ve svém
oddíle, k tomu ještě provedeme sparingy
a kontrolní cvičení, část se připravuje
s reprezentací. Zatím ale ještě nevíme,
kdo bude nominován,“ upřesnil Novotný s tím, že na světovém šampionátu
zcela jistě nebude moci startovat Hamo
Aperjan. „Je to velká škoda. Má tady
sice trvalý pobyt, takže může startovat na
mistrovství republiky, zatím ale nevlastní
české občanství.“ posteskl si Novotný.

Jeho prostějovský protějšek Petr Novotný by se tomu nebránil, myšlenka ho zaujala. „Šlo by o stanovení pravidel, která
by bylo nutno dodržovat. Mohlo by to
být atraktivní a přinést větší konkurenci. Na Slovensku navíc mají problémy
s členskou základnou a rozkolem asociace,“ podělil se o svůj názor.
Předloni se ale nejvyšší české soutěže
účastnila Nitra a tehdy se ročník neobešel bez problémů. Podstatné tak podle
bývalého úspěšného boxera bude, jaké
zkušenosti vyplynou z letošní sezóny.
„Nevím, jak bude příští ročník vypadat.
Pokud by to ale nyní šlo hladce, je to otevřené. Musí se o tom ale hodně mluvit
a psát. Třeba v létě jsme uvažovali o mezinárodní interlize, ale protože se rozjela
extraliga se slovenskou Dubnicí, zůstali
jsme v ní,“ podotkl.
Jisté tak zatím pouze je to, že ve druhém kole přivítá na začátku listopadu
Prostějov Prahu a o tři týdny později
pojede do Plzně. Otázkou zůstává, kde
se proti Praze bude boxovat. „Řešíme
jako dějiště Společenský dům, kde je ale
problém s termínem. Je tu však varianta Je to tam! Dušan Lánský, Pavel Duda, vedoucí práce Miroslav Kubánek a Petr
kompromisu, že by se obě akce spojily Novotný krátce po úspěšné obhajobě závěrečné práce. Foto: archiv Petra Novotného
dohromady a kapela by hrála před boxem i v jeho průběhu a po něm by násle- Psal jsem asi padesát stran o přípravě a Velkou cenou Ústí nad Labem,“ sdělil
dovala volná zábava,“ nastínil možnost vrcholového boxera se dvěma vrcho- s tím, že čerpal nejen z odborné literatuly sezony, mistrovstvím republiky ry, ale i vlastních zkušeností.
sportovně-kulturního večera.
Finální rozhodnutí by mělo padnout
INZERCE
v následujících dnech. „Možností moc
není. Prakticky jen sokolovna a zmíněné
'Kasko'. Dále přichází do úvahy pouze
DDM a tělocvična na 'reálce'. V 'Kasku'
je prostředí dobré, osvědčilo se,“ ujistil,
jakou z variant preferuje.

Česko-slovenská extraliga?
Proč ne!

Duda i Novotný trenéry první třídy

Po úvodním utkání mezi Prostějovem
a Dubnicí přišel hostující trenér s myšlenkou, že by vznikla společná česko-slovenská extraliga. Základní část
by se odehrávala zvlášť v Čechách
a zvlášť na Moravě, ve Slezsku a na
Slovensku, finále pak mezi vítězi těchto částí. „To je návrh, s nímž půjdeme za
českými kamarády. Kluby na Slovensku
jsou, ale myslím si, že čistě slovenská extraliga nebude,“ předeslal Dušan Bučko.

Ať to dopadne jakkoli, jedna změna i tak nastane. Proti Praze totiž
BC DTJ povede trenérská dvojice
s nejvyšší licencí. Petr Novotný
i Pavel Duda se totiž stali čerstvými
držiteli označení trenéři první třídy.
„Konečně to ze mě spadlo, trvalo to dva
roky, než jsem splnil všechna kritéria,“
oddechl si Novotný a prozradil, co vše
to obnášelo. „Museli jsme složit státní
zkoušku a obhájit závěrečnou práci.

INZERCE
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Společnost Mubea slavila 21.9.2013 15 let své existence Prostějově. U této příležitos otevřela své brány a
všem zájemcům umožnila prohlídky výrobních hal. Návštěvníci tak měli možnost vidět na vlastní oči, jak se vyrábí
pružiny a stabilizátory do osobních automobilů a jakým způsobem se připravuje materiál pro jejich výrobu. K
výrobě je využívána technologie tváření za studena a ve svém oboru patří výroba v Prostějově mezi nejmodernější v Evropě. Navíjení pružin, ohýbání stabilizátorů, trhací zkoušky pružinového drátu nebo možnost vyzkoušet si,
jak pevné je spojení navulkanizované gumy na stabilizátor přilákaly do firmy více jak 600 návštěvníků. Kromě
potenciálních zájemců o práci, návštěvníků, kteří chtěli vidět výrobu nebo učňovské středisko, si na své přišly i
dě , které měly k dispozici zábavní atrakce.

Pozvání na Den otevřených dveří se kromě nejvyššího vedení společnos z Německa
přijali i hosté z řad zástupců města, kraje, svazu průmyslu a dopravy, svazu automobilového průmyslu, spolupracujících univerzit a středních škol, stejně jako i zástupci
úřadu práce a dalších významných ins tucí.

Fotbal

22

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 30. září 2013

Nakládal se z Konice Kraličtí si poradili s Litovlí i bez gólmanské jedničky
přesunul do Slatinic FC Kralice na Hané
2:0

Hvozd, Slatinice, Prostějov/jim
– Staronovým působištěm talentovaného Vojtěcha Nakládala
se staly Slatinice. Devatenáctiletý brankář, jenž jarní část
i počátek podzimní sezony strávil
v Konici, kde plnil roli brankářské
jedničky, se tak přesunul o soutěž
níž a do týmu, kde již strávil část
loňského ročníku.
„Zatím u nás chytal jeden zápas
a je to kvalitní gólman, což dokazuje
na trénincích i v utkáních. Měli jsme
o něj zájem a když nám začala naše
jednička chodit na směny, tak jsme se
dohodli na ukončení jeho hostování
v Konici a příchodu k nám,“ potěšilo
trenéra Slatinic Přemysla Bilíka.
V lázeňské obci pak bude zapůjčen

minimálně do konce kalendářního
roku, pak se uvidí. „Vojta tam chtěl
a oni chtěli ho, tak jsme se dohodli na
hostování do konce podzimu. Byl trochu zraněn, takže dostal druhou šanci,“ zmínil k přesunu hrající předseda
Hvozdu Jiří Poles, tedy týmu, jemuž
Nakládal kmenově náleží.
Prvních pět duelů odchytal za čelní
tým I.A třídy Michal Weisgärber, poté
se mu ale změnila pracovní doba a při
dvanáctihodinových směnách nestíhá
tréninky ani utkání. „Vojta je tak naším jediným gólmanem a doufáme,
že zůstane zdravý. Při své premiéře
neměl ani moc práce a vychytal čisté konto,“ vrátil se Bilík k výhře 2:0
nad Hranicemi „B“ spolu s vírou, že
úspěšná střetnutí budou následovat.

Krejčí si naštípl klíční kost,
Běhalík čeká na operaci

Kralice na Hané/jim – Pouze jednoho zdravého gólmana má nyní k dispozici
trenér Kralic na Hané Petr
Gottwald. Neohrožená jednička David Krejčí si při střetu
s protihráčem naštípl klíční
kost a přes ortézu je minimálně na dva týdny mimo hru,
letní posila Ondřej Běhalík si
hned na počátku sezony vážně poranil koleno a připraven bude nejdříve na jaře.
V bráně „áčka“ tak musí zaskakovat již jednačtyřicetiletý
Radim Miler.

„Ondra si před prvním zápasem urval
vazy a čeká na operaci. Měl by na ni
jít v lednu, byl bych ale raději, kdyby
tomu bylo dřív. David tam má úlomky, je to v kloubní jamce a hůř se to
léčí. Minimálně ještě na tři zápasy tak
bude chytat Radim,“ nepotěšil Gottwalda aktuální stav.
Dlouhodobě mimo hru je rovněž
s natrženými vazy v kotníku Jan Petrásek, po zranění se pomalu začne
do tréninku zapojovat Jakub Jamrich,
Petr Dostál bojuje s nemocí, Martin
Olejník řeší osobní starosti a teprve
od konce minulého týdne je zpět
Matěj Vybíhal.

Konici posílil Čižmár,

v hledáčku je ještě gólman
Konice/jim – Čerstvě šestadvacetiletý Milan Čižmár je
nejnovější akvizicí Konice na
cestě vzhůru krajským přeborem.
Hráč využitelný na více postech si
odbyl premiéru při středečním
duelu proti Kojetínu a hned při
úvodním startu v novém působišti
dosáhl premiérové branky.
„Měli jsme o něj zájem již delší
dobu a získali jsme ho na hostování minimálně do zimy. Hrál
v Holici, Mohelnici i Přerově,
takže má zkušenosti z vyšších
soutěží a svou kvalitou nám již
nyní pomohl. Navíc je to střední
ročník, který nám v sestavě
chyběl,“ těšil se z Čižmárova
příchodu zkušený konický bek
a hrající asistent Radek Řehák.

Nový hráč je podle něj rychlostně
vybavený a využitelný do kombinace, naposledy nastupoval v záloze.
V Konici mu ale zatím patří místo na
hrotu. „Naší středové řadě se dařilo,
tak jsem do ní nechtěl sahat, navíc
nemá zcela natrénováno. A v útoku
se prosadil. Při standardce nastala
trma-vrma a dal z ní gól,“ doplnil
Řehák.
Podle konického asistenta je
pravděpodobné, že z hráčů do
pole již na podzim nikdo nepřijde,
klub ale ještě stojí o doplnění na
postu gólmana, kde má zatím
k dispozici pouze Pavla Mühlhausera.
„Brankáře
sháníme
a stojíme o doplnění kádru, protože
hrát jen s jedním je velké riziko,“ věří
v úspěšné dotažení jednání.

Kostelečanky posílila

florbalová reprezentantka
Kostelec na Hané/jim – Po hokejové a hokejbalové reprezentantce Martině Křupkové obléká již druhá hráčka Kostelce na Hané dres národního týmu. Jedná se o sedmnáctiletou Terezu Hubáčkovou, která přichází
na roční hostování ze Šternberku.
„Je to poblíž a líbilo se mi, že nejde o velké město, v Olomouci jsem totiž
hrát nechtěla. Věnuji se ale ještě florbalu, který má letos přednost, takže
nebudu stíhat všechny fotbalové zápasy,“ svěřila se krátce po úspěšné premiéře věkem stále ještě juniorka, která se s českou florbalovou reprezentací
připravuje na mistrovství světa a letošní sezonu stráví v Liberci.
Čerstvá posila nastoupila v základní sestavě již proti Drnovicím a podílela
se na vysoké výhře 10:0. „Sice jsem nedala žádný gól, ale zápas to byl
super,“ usmívala se.
A z rozšíření kádru měl radost i trenér Kostelečanek Petr Merta, podle nějž do
týmu přišla velice talentovaná hráčka. „Její sestra Zuzana hraje první ligu za
Baník Ostrava a obě pocházejí ze Šternberku, ten se ale letos nikam nepřihlásil. A díky její starší sestře Lucce, která s námi také trénuje, přišla Tereza do
Kostelce,“ představil novou členku kádru.
Mertu rovněž těší, že Hubáčkovou může využít na každém postu kromě
brankářky. „Nyní jsem díky Terce zaplnil mezeru na levé záloze, mohu ji ale
nasadit i jinde,“ zmínil s tím, že podobně jako v případě Martiny Křupkové
bude mít i tato hráčka podzim náročnější, ale jaro naopak volnější.

V Čechovicích bude k vidění pohár ...

(Dokončení ze strany 17)
Celou soutěž organizovala televizní
stanice Prima COOL, která rozdělila
fotbalové oddíly podle polohy na čtyři
oblasti - západní Čechy, východní
Čechy, severní Moravu a jižní Moravu. K týmům s nejvíce fanoušky
v každé z nich pak vyšle televizní
štáb. A společně s SK Střešovice
1911, SK Telč a Sokolem Zaječí se
mezi elitu dostaly i Čechovice.
„Viděl jsem upoutávku a zaujalo mě
to. Každý klub tam měl svůj odkaz,
tak jsem dal první hlas. S podobnou
soutěží již máme zkušenosti a zapojila se spousta fanoušků, takže jsme za
den měli tolik hlasů jako první a poté
jsme náskok navyšovali, přestože nás
pronásledovala Olympia Bruntál,“

těšilo Sklenáře, že se podařilo za krátkou dobu nasbírat celkem 377 hlasů
a uhájit vedení. Vzpomněl při tom aktivitu šestice Martina Čechmánková,
Martin Spálovský, Jiří Nakládal,
Dominik Spurný, Radek Páleník
a Petr Klimeš, kteří zajistili spoustu
hlasů.
Utkání jedenáctého kola přeboru
OFSProstějovmeziSokolČechovice
„B“ a Sokol Určice „B“ tak budou
v sobotu 19. října od 15.00 hodin
snímat kamery Prima COOL!
Reportáž se na obrazovkách
této stanice objeví ve středu
23. a v sobotu 26. října. Spolu
s tím obdrží hráči čechovické
rezervy také dárky od Adidasu
a Heinekenu.

a po zemi poslal
míč přesně k tyči.
O chvíli později se
do další šance řítil
(0:0)
Lehký, jeho střelu
na vzdálenější tyč
Branky: 48. Pořízka, 71. Z. Petržela. Rozhodčí: Sedláček – Tomeček,
stihl ale vracející se
Kološ. ŽK: Nečas, Neoral – Miklánek, Čep.
obránce zblokovat.
Hru poté ovládla
Sestava Kralic:
spousta nepřesností
Miler – Valtr, Martinka, Neoral, O. Petržela – Vitásek, Nečas, Pořízka,
a spíše nakopávání,
Cibulka – Lehký (90. Šín), Z. Petržela (81. Novotný).
navrch ale měli stále
Trenér: Petr Gottwald.
domácí.
Kraličtí nepřestávali
Kralice na Hané/jim – a zaslouženě jsme vyhráli. hrozit před soupeřovou bránou
Středeční vložená kola Hosty jsme nepouštěli do a několikrát byli velmi blízko
fotbalistům Kralic svědčí. zakončení, pouze jednou druhé brance. Jarda Lehký se
Na počátku září přestříleli vystřelili vedle. Radim si tak po dlouhém míči za obranu
Medlov 6:3, na konci měsíce v podstatě ani nesáhl na míč,“ a skákavé střele z pravé strany
se jim podařilo porazit i tým těšil trenéra domácího celku po překonání brankáře již raLitovle. Podruhé v řadě tak Petra Gottwalda zlepšený doval ze vstřeleného gólu, ale
doma zvítězili poměrem výkon oproti předešlému du- proti byla vzdálenější tyč, při
dalším brejku po pravé straně
2:0, byť spoluhráčům kryl elu v Dolanech.
záda místo Davida Krejčího Po první půli platil stav přišel místo přihrávky pod
Radim Miler.
0:0, ale již po pár minu- sebe centr, ale na zadní tyči
„Vynikali jsme v bojovnosti, tách druhé půle se měnil. Z vypálil Cibulka z první jen do
agresivitě, tvořili jsme si šance dálky vypálil Marek Pořízka boční sítě.

Po přízemním centru z levé
strany chyběl Lehkému krok,
aby míč píchl za vybíhajícího
brankáře, pojistku tak přinesl
až Zdeněk Petržela. Po
závaru se ve vápně ocitl sám
a balon si od něj našel cestu
do levé tyče a za brankovou
čáru. To hosté byli k brance
nejblíže čtvrt hodiny před
koncem, kdy přišel z pravé
strany téměř od polovin
hřiště míč do vápna. Michal
Čep se úspěšně vyhnul ofsajdové pasti, stejně tak se
jeho střela úspěšně vyhnula
domácí bráně a rozvlnila síť
z vnější strany.
„Dali jsme dva nádherné góly.
Zjistil jsem, že pokud hráčům
polevím na tréninku, nevyhovuje jim to. Jsou zvyklí
makat naplno, s míčem jim
to ani nepřijde a jsou pak
stoprocentně nachystaní do zápasu,“ vysvětlil Gottwald velkou změnu oproti Dolanům.

v
vedení,
opět ze stand
dardní
situace, tento
tokrát
díky Radku
(1:0)
Ř
Řehákovi.
Kojetínu
s až poté podařilo
se
s
ale víc už nestiBranky: Čižmár, R. Řehák. Rozhodčí: Křepský – Polanský, Vojáček snížit,
h a z Konice tak odjel
hl
Sestava Konice:
n
nováček
soutěže
Mühlhauser – Václavek, Rus, R. Řehák, F. Drešr – Bednář, Sedláček, s nepořízenou a bez
Kořenovský (80. Růžička), Schön – T. Řehák, Čižmár (75. Kováč). bodu.
b
Trenér: Roman Jedlička.
„
„Hráli
styl, který
js
jsme
očekávali
Konice, Prostějov/jim – a budeme v klidnějších a na který jsme se připravili.
Čtyři a půl měsíce si museli vodách. Snad brzy naplníme Vepředu měli dva vysoké
fotbalisté Konice počkat na naše ambice,“ věří obránce útočníky, na které nachvíli, než oslaví vítězství Radek Řehák, že se v Konici kopávali, s vysokými
míči jsme si ale poradili.
ve dvou po sobě jdoucích blýská na lepší časy.
utkáních. Poté, co to zvládli Domácí v duelu představili V první půli sice měli
na počátku letošního května, svou novou posilu Milana náznak velké šance, ale
podařilo se jim to opět ve Čižmára a právě tento ofen- nedotáhli ji, pak jsme byli
středu večer, kdy doma zís- zivní hráč poslal Konici fotbalovější my a vyplykali plný počet bodů s Ko- v první půli do vedení. Po- nuly z toho i branky,“
jetínem.
zorná obrana navíc hosty hodnotil výkon na hřišti
„Obhájili jsme body z venku, k ničemu nepouštěla a po starší z bratrské dvojice ve
teď ještě porazit Zlaté Hory přestávce přišlo navýšení službách konického týmu.

Po zkorigování na 1:2 poslali hosté do útoku třetího
vysokého hráče, ani to
jim ale na dotažení manka
nestačilo. „Nebyl to tým,
který by nehrál vůbec po
zemi, ale vzduchem je to
jednodušší, když na to máte
hráče, navíc prohrávali.
Měli dvě tři šance, ale buď
je pochytal Pavel Mühlhauser, nebo jsme je stihli
zablokovat,“ těšila Řeháka
fungující defenzíva.
Koničtí přečkali několik
náznaků hostí a tři body
si již pohlídali, sami navíc
mohli v závěru ještě více
odskočit. „Chodili jsme do
brejků, jenže Tomáš Řehák
přestřelil a Martin Schön
trefil brankáře,“ vyjmenoval
nejvýraznější příležitosti,
které
ovšem
brankou
neskončily.

TJ Tatran Litovel

Konice pookřála a proti Kojetínu nezaváhala
Sokol Konice
2:1
FK Slavoj Kojetín-Koválovice

Rozjeté Držovice

se o body podělily

Středeční předehrávka prvního
jarního kola zavála určické fotbalisty na půdu Sokola Držovic.
Oba soupeři se utkali již v prvním
podzimním kole, kdy se z vítězství
2:0 radovaly tehdy domácí Určice.
Druhé měření sil vítěze nenašlo, na
každé straně padlo po jedné brance, a tak si oba týmy připsaly do
tabulky po jednom bodu.

TJ Sokol Držovice
TJ Sokol Určice „B“
1:1 (1:0)
Branky: Zahradníček – Nakládal.
Rozhodčí: Motal. Sestava Držovic: Jetel - Pella, Valenta, Šťastný,
Pavlát - Krčmář, Šatný, Zabloudil,
Fiferna - Zahradníček (Popelka),
Rolný. Trenér: Marek Valenta.
Sestava Určic: Pokorný - Kaprál,
Mlčoch Přemysl, Pospíšil Miloslav, Mlčoch Radek - Mohelník
(Kouřil Petr), Nakládal, Pospíšil
Radek, Dreksler - Kouřil Jaroslav
(89. Procházka), Berčák (80. Múdrý). Trenér: David Múdrý
Lépe do utkání vstoupili domácí,
k většímu ohrožení branky se však
nedostali. Míč se nejvíce držel v oblasti středového kruhu, kde se odehrávala i většina osobních soubojů.
K brejkům docházelo jen sporadicky. Ještě do poločasu se vedení přeci
jen ujali držovičtí, když se nejlépe
ve vápně zorientoval Zahradníček
a uklidil míč do soupeřovy sítě - 1:0.
Druhá půle začala ve stejném duchu, Držovice si chtěly pojistit
vedení, avšak do vážné šance je určická obrana nepustila. Naopak hru
vyrovnala a sahala po vyrovnání.
To se také hostům povedlo, když se
do odraženého míče opřel Nakládal
a bombou z voleje nedal domácímu
brankáři žádnou šanci - 1:1. V tu
chvíli se o útočení více snažili hráči
Určic, přesto museli myslet i na zadní
vrátka. V obrovských šancích však
nejdříve neuspěl hlavičkou Krčmář,
po něm Rolný či střídající Popelka
i následně dorážející Zabloudil,
a když se neujaly ani akce hostujících hráčů, rozešli se oba soupeři
smírně.
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1. Nehráno:
Dorost Sokol Vrahovice – Sokol Přemyslovice.
Starší žáci FC Kralice na Hané – Sokol Brodek u Prostějova nehráno pro nezpůsobilý terén, po dohodě oddílů
bude sehráno 1.10.2013 od 16.30.
Přípravky turnaj 14.9.2013, pořadatel Olšany u Prostějova – nedostavilo se mužstvo TJ Sokol Mostkovice.
Přípravky turnaj 22.9.2013, pořadatel Nezamyslice
– nedostavil se hlavní rozhodčí pan Klobouk.
Přípravky turnaj 22.9.2013, pořadatel Němčice nad Hanou – nedostavilo se mužstvo FKM Konice.
2. Odhlášení ze soutěže:
FKM Konice vystupuje ze soutěže starších přípravek
ze soutěžního ročníku 2013/2014. Sokol Vrahovice
vystupuje ze soutěže dorostu ze soutěžního ročníku
2013/2014.
3. Změna termínu utkání:
II. třída 16. kolo TJ Otinoves – Sokol Čechovice, původní termín 25.9.2013 v 16.00. STK nesouhlasí s navrženým termínem, oddíly předloží dohodu, aby utkání
bylo sehráno do 17.11.2013. Pokud se oddíly na termínu
sehraní nedohodnou do 2.10.2013, STK nařídí termín
utkání.

Starší žáci 6. kolo Haná Nezamyslice – Sokol Plumlov, původní termín 14.9.2013, bude sehráno 8.10.2013
v 16.30. Dohoda oddílů.
Starší žáci 6. kolo FC Kralice na Hané – TJ Jiskra Brodek u Konice, původní termín 14.9.2013, bude sehráno
26.9.2013 v 17.00, hřiště Brodek u Konice (změna pořadatelství). Dohoda oddílů.
Mladší žáci 6. kolo Sokol Brodek u PV – Sokol Čechovice, původní termín 9.10.2013, bude sehráno 27.9.2013
v 16.30. Dohoda oddílů.
Mladší žáci 6. kolo FC Kralice na Hané – FK Němčice nad Hanou, původní termín 14.9.2013, bude sehráno
3.10.2013 v 17.00. Chybí souhlas FK Němčice.
Mladší žáci 8. kolo Sokol Určice – Sokol Přemyslovice, původní termín 28.9.2013, bude sehráno 26.9.2013
v 17.30. Dohoda oddílů.
Mladší žáci 8. kolo FC Kralice na Hané – Sokol Otaslavice, původní termín 29.9.2013, bude sehráno 29.9.2013
v 10.00, hřiště Otaslavice (změna pořadatelství). Dohoda
oddílů.
Mladší žáci 8. kolo TJ Jiskra Brodek u Konice – FC Výšovice, původní termín 29.9.2013 v 11.00, bude sehráno
29.9.2013 v 9.00. Dohoda oddílů.

Mladší žáci 9. kolo Sokol Přemyslovice – TJ Jiskra Brodek u Konice, původní termín 6.10.2013, bude sehráno
4.10.2013 v 17.00. Dohoda oddílů.
4. Pokuty:
Sokol Vrahovice – dorost: v souladu se SŘ a RS OFS
PV se výsledky dorostu Sokola Vrahovice anulují, soupeři
mají v dalších kolech volno, Sokol Vrahovice dle článku
23, odstavec 1. RS OFS PV uhradí pořádkovou pokutu ve
výši 6 000 korun. Družstvo, které hrálo ve Vrahovicích,
má nárok na prokazatelné náklady cestovného.
FKM Konice – starší přípravka dle článku 23, odstavec
1 RS OFS PV uhradí pořádkovou pokutu ve výši 3 000 korun
1.SK Prostějov dle článku 23, odstavec 7 částku 100 korun.
FC Kralice na Hané dle článku 23, odstavec 4 částku 100 korun.
5. Různé:
STK bere na vědomí přípis pana Františka Kocourka (Sokol Plumlov) ohledně soutěže dorostu. Informace FAČR od 4.9.2013 spuštěn nový systém elektronického členství.
Vítězem Poháru České pošty OFS Prostějov se stal FC
Kralice na Hané. Soupiska mladší přípravky FK Němčice
nad Hanou nesplňuje náležitosti.
Zapsal Pavel Peřina,
odsouhlasil garant STK Roman Minx

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 26. září 2013 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Hrabal Jiří (FC Ptení) – 1 SU od 19.9.2013, DŘ19/1.
Spisar Ondřej (FK Skalka 2011) – 1 SU od 22.9.2013, DŘ19/1.
Koleda Michal (TJ Sokol Protivanov B) – 1 SU od 23.9.2013, DŘ19/1.
Fischer Karel (TJ Sokol Mostkovice B) – 2 SU od 23.9.2013, DŘ13/1a.
2. Žádost o prominutí zbytku trestu – 3 SU podmíněně:
Zdráhal Luděk (TJ Sokol Zdětín) – žádosti se vyhovuje, činnost uvolněna podmíněně od
27.9.2013 do 27.5.2014, DŘ 57/1.
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
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
9. kolo: 1.SK Prostějov – Hulín (sobota 5.10., 15.30, Priesol – Cieslar, Krasula).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „E“:
9. kolo: Určice – Otrokovice (neděle 6.10., 15.30, Hanák
– Mikula, Mrázek).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
9. kolo: Šternberk – Kralice na Hané (sobota 5.10., 15.30),
Dolany – Konice (neděle 6.10., 15.30).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
9. kolo, sobota 5. října, 15.30: Čechovice – Náměšť
na Hané (neděle 6.10., 15.30), Hranice „B“ – Haná Prostějov (neděle 6.10., 15.30), Klenovice na Hané – Štěpánov.
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
9. kolo, neděle 6. října, 15.30: Pivín – Kostelec na Hané,
Plumlov – Lipová (sobota 5.10., 15.30), Vrchoslavice – Radslavice, Nezamyslice – Mostkovice (sobota 5.10., 15.30).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
9. kolo: Hvozd – Dubicko (sobota 5.10., 15.30).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
9. kolo: 1.SK Prostějov – Vyškov (neděle 6.10., 10.15,
Kolář – Ol KFS, Ol KFS)

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
9. kolo: 1.SK Prostějov – Karviná (sobota 5.10., 10.15,
Podaný – Ol KFS, Ol KFS)
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
9. kolo: 1.SK Prostějov – Karviná (sobota 5.10., 12.15,
Ol KFS – Podaný, Ol KFS)
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – dorost:
9. kolo: Kostelec na Hané – Čechovice (neděle 6.10.,
11.00), Určice – Nové Sady (sobota 5.10., 13.15), Konice
– Velké Losiny (neděle 6.10., 10.00).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
9. kolo: Černovír „B“ – Němčice nad Hanou (neděle
6.10., 12.15), Hustopeče – Čechovice „B“ (neděle 6.10.,
13.00), Protivanov – Šternberk „B“ (neděle 6.10., 11.00).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
9. kolo, neděle 6. října, 15.30: Určice „B“ – Zdětín (sobota 5.10., 15.30), Přemyslovice – Němčice nad Hanou,
Čechovice „B“ – Vrahovice (sobota 5.10., 15.30), Olšany
– Jesenec (sobota 5.10., 15.30), Smržice – Protivanov,
Otinoves – Brodek u Prostějova, Horní Štěpánov – Haná
Prostějov „B“, Držovice – Otaslavice (sobota 5.10., 15.30).

III. TŘÍDA:
9. kolo, neděle 6. října, 15.30: Plumlov „B“ – Zdětín
„B“ (hřiště Krumsín), Brodek u Konice – Výšovice, Pivín „B“ – Kralice na Hané „B“ (sobota 5.10., 15.30),
Ptení – Vrahovice „B“, Bedihošť – Skalka (sobota 5.10., 15.30, hřiště Hrubčice), Tištín – Pavlovice
u Kojetína, Mostkovice „B“ – Dobromilice, Nezamyslice „B“ – Vícov (neděle 6.10., 10.00).
IV. TŘÍDA:
9. kolo, neděle 6. října, 15.30: Tvorovice volno,
Želeč – Přemyslovice „B“, Ivaň – Otaslavice „B“
(sobota 5.10., 15.30), Brodek u Prostějova „B“ – Kladky
(sobota 5.10., 15.30), Biskupice – Protivanov „B“,
Doloplazy – Čechy pod Kosířem.
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
3. kolo: Plumlov volno, Přemyslovice – Nezamyslice
(neděle 6.10., 10.45), Smržice – Dobromilice (sobota
5.10., 10.45), Pivín – Držovice (neděle 6.10., 13.00).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
6. kolo: Medlánky – Kostelec na Hané „B“ (neděle
6.10., 15.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši
návštěvu!
-jim-

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Prostějovské derby v I.A třídě se odehrálo v poklidné atmosféře s minimem faulů, favorit potvrdil papírové předpoklady

ČECHOVICE TŘÍBRANKOVÝ NÁSKOK NAD HANOU UDRŽELY A BOJUJÍ O PRVNÍ MÍSTO
Domácí se vzpamatovali až na konci poločasu a po pauze spalovali velké šance

Pouze čtyři body získali hráči TJ Haná Prostějov
v aktuální sezoně na domácím hřišti. Před třemi týdny zaskočili na umělé trávě tehdy vedoucí
Štěpánov a díky hattricku Jiřího Zbožínka zvítězili
vysoko 4:1, před týdnem pak remizovali s Náměští
na Hané 2:2. Ve zbylých případech ovšem odcházeli bez bodu a po Bělotínu i Hlubočkách to platilo
také po městském derby s Čechovicemi v rámci
osmého kola skupiny „B“ I.A třídy Olomouckého
KFS. Hostům vyšel již úvod střetnutí, rychle dosáhli
tří branek a teprve pak pustili hostitele s míčem na
svou polovinu. Domácím ale nepomohl ani gól do
šatny, ihned po pauze počtvrté inkasovali a sami
snížení několikrát odmítli. Čechovičtí se tak stále
drží na čele tabulky, prostějovské Hané naopak
i nadále patří pozice na jejím opačném pólu.
Prostějov/jim
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JIŘÍ ZBOŽÍNEK - TJ Haná Prostějov:

Čechovice jsou výš. Hosté i díky výhře v derby atakují absolutní
čelo, Haná zatím výsledkově paběrkuje.
Foto: Jiří Možný
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doucí Slatinice. Od úplného čela
je dělí horší skóre, přestože disponují nejlepší ofenzivou. Nyní
se Čechovice představí na domácí půdě, když tuto neděli již
od půl čtvrté přivítají Náměšť,
Haná ve stejný čas nastoupí na
půdě rezervy Hranic na Moravě.

I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“ - 8. KOLO

TJ Haná Prostějov:

trenér:
DANIEL KOLÁŘ
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ádné drama ovšem
ani tak nenastalo.
Prostějované si pouze pár desítek sekund
po zahájení druhé půle
nepohlídali dlouhý pas
za obranu, Jahl šel zleva
sám na Pastyříka, vystřelil na
vzdálenější tyč a míč do brány
přece jen propasíroval, čížm vrátil čechovické rezervě tříbrankový
náskok.

 11. PŘESNÝ PAS. Po vybídnutí mezi obránce, si Luděk Jahl zpracoval na kraji šestnáctky míč do běhu a z penalty zakončil přesně k tyči - 0:1.
 20. NÁDHERNÝ „ANGLIČAN“. Na hranici šestnáctky pohladil
míč svou kopačkou František Kolečkář a od vzdálenější tyče skončil balon
za brankovou čarou – 0:2.
 39. POHLEDNÁ AKCE. Po ose Hatle-Klváček-Kolečkář, přesném
centru z levé strany a nechytatelné hlavičce vedli hosté již 0:3.
 40. Nenápadná přízemní střela Martina Procházky zpoza velkého vápna orazítkovala odlehlejší tyčku čechovické brány.
 44. JISKŘIČKA NADĚJE. Po Kolkopově přihrávce z levé strany
to již měl Mašík lehké a ve skluzu poslal míč před odkrytou svatyní pod
břevno - 1:3.
 47. ROZHODNUTO. Dlouhý míč za vysunutou obranu našel Jahla,
jenž proti Pastyříkovi nezaváhal a přes zákrok gólmana Hané zvýšil na 1:4.
 61. Technická Zbožínkova střela po zemi z osmnácti metrů po velké
chybě hostí prolétla těsně vedle brány.
 62. Do velké šance se z levé strany hnal čechovický Matula, gólman
jeho první střelu vytěsnil před sebe, po dorážce následoval roh.
 64. Domácí zahodili nemožné. Světlík předal po kolmici z první před
vybíhajícím Pitákem na Zatloukala, jenž ale z hranice vápna netrefil zcela
prázdnou bránu.
 66. Na rohový kop z levé strany si na první tyči naskočil Zbožínek, ale
domácím nebylo souzeno a hlavičkoval nepřesně.
zaznamenal Jiří Možný
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„Měli jsme hodně silného soupeře, Čechovice jsou mladý běhavý
tým, který má ve svém kolektivu hráče, kteří by se neztratili ani ve
vyšších soutěžích. Pohybově ani fotbalovým myšlením. Nezačali
jsme bohužel dobře, nebyli jsme schopni zachytit jejich rychlé protiútoky, o nichž jsme si říkali, že je mají silné, bohužel nám dali rychlé
góly a první poločas se nám hrálo těžko. Ke konci jsme snížili na
jedna tři a v kabině jsme si řekli, že ještě máme šanci a dá se s nimi
hrát. V loňském roce jsme doma dokázali remizovat, přestože jsme
o dvě branky prohrávali, ale teď jsme i druhý poločas začali špatně
a tři stoprocentní šance jsme nedali, to pak nemáte šanci. Gólovek
byla spousta, snad jsme si je ale nechali na příští zápasy, dneska jsme
opravdu tahali za kratší konec a bylo by nespravedlivé, kdyby Čechovice nevyhrály. Druhý poločas jsme byli lepším týmem, ale když
nedáte góly, nemůžete vyhrát... Jinak to byl pěkný zápas. Vždy se
těšíme na týmy z okolí, známe spoustu hráčů osobně.“

MILAN NEKUDA - TJ Sokol Čechovice:

„Chtěli jsme co nejdříve vstřelit gól, proto jsme kladli takový důraz na začátek zápasu, což se nám podařilo. Dali jsme dokonce dva
a pak i třetí, prakticky jsme ještě v prvním poločase rozhodli. Škoda
toho obdrženého gólu, kdy se soupeř dostal do hry, ale hned zpočátku druhé půle jsme dali čtvrtý a pak už se to jen víceméně dohrávalo.
Polevení nastalo i z toho důvodu, že je nás dvanáct, takže na kluky
dolehla únava. Na konci jsme hráli vepředu s náhradním brankářem.
Byl to třetí zápas za šest dní, což je pro některé velká zátěž. Ale odehráli to v klidu až do konce. Jsem tedy spokojen, Štěpánov tu prohrál
čtyři jedna, my jsme v týdnu prohráli ve Štěpánově dva čtyři. Naším
jediným cílem bylo vítězství, to se nám podařilo, i skóre je dobré.
Teď hrajeme dvakrát doma, doufám, že se uzdraví ještě někteří hráči
a pokud by se nám podařilo oba vyhrát, mohli bychom se dostat
na čelo. Dopředu je to slušné, ale v defenzivě se někteří teprve učí
mužskému fotbalu a doplácíme na chyby.“

„Dostáváme teď
dvakrát víc do těla,“

střídání: 65. Strouhal za Vargu
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TJ Sokol
Čechovice:

střídání: 70. Chmelík za Machynka,
77. Spálovský za Kolečkáře, 81. Zelinka za Jahla
trenér: MILAN NEKUDA

DOKONALÝ POČIN
FFRANTIŠEK
R A N T I Š E K KKOLEČKÁŘ
OLEČKÁŘ

TJ SOKOL ČECHOVICE
Lidé chodí na fotbal proto, aby se dobře bavili. A díky dvaadvacetiletému hráči Čechovic měli fanoušci tohoto týmu
i nestranní diváci možnost zhlédnout dva krásné fotbalové
momenty. Nejprve se s ničím nerozpakoval a poté, co k němu
na okraj šestnáctky doputoval odražený míč, poslal ho zpět
na bránu tak přesně, že se zatočil přesně na tyč a od ní do brány. Bez šance byl gólman Hané i o chvíli později, to když se jedenáctka v oranžovém dresu uvolnila ve vápně, našla si přesný centr z levé strany a umístila ho přesně do horního růžku.
Hosté se tak dostali do tříbrankového trháku a dokráčeli si
již pro pátou výhru v osmém utkání, navíc se dostali do čela
střeleckého souboje se Slatinicemi, Štěpánovem a ostatními.

objasnil čechovickou fazónu

kanonýr Luděk Jahl

Prostějov - Nejlepším střelcem
čechovického mančaftu je od
sobotního odpoledne opět Luděk Jahl (na snímku J. Možného). Jednadvacetiletý útočník nejprve ve středu čtvrtou
brankou dorovnal svého spoluhráče Lubomíra Machynka,
dvěma brankami do sítě Hané
Prostějov se na čele osamostatnil. Poprvé se mezi střelce
prostějovského derby zapsal
na přelomu první a druhé desetiminutovky, podruhé mu
k tomu po dalším přesném
pasu stačilo jen pár desítek
sekund od zahájení poločasu.
Po zápase pak byl k dispozici
pro rozhovor Večerníku...
Jiří Možný
Duel jste svými brankami orámoval právě vy.
Z čeho jste při zásazích těžil?
„Je to díky Matesi (Matěji - pozn.
autora) Hatlemu. To je tvořič naší
hry a díky němu se já i ostatní
dostáváme do tolika šancí, které
máme.“
Těšili jste se na duel s Hanou víc než na ostatní?
„Po prohře ve Štěpánově jsme
byli nabuzení, chtěli jsme získat
tři body a odčinit tuto ztrátu. Kluci se k tomu postavili dobře, před
zápasem byli všichni namotivovaní a chtěli jsme vyhrát.“
Velice rychle jste vedli
3:0, převyšovali jste domácí až tolik?
„Bylo to i trochu se štěstím.
Vždycky propadl míč, dali jsme

z toho rychlé góly. A čtvrtý gól
padl poté, co to domácí trochu
otevřeli, hráli na tři obránce
a chtěli se dotáhnout. Ten to
rozhodl.“
Jste na čele tabulky,
hovoří se již v kabině
o postupu?
„To vůbec neřešíme...(úsměv)
Hrajeme zápas od zápasu,
chceme získat co nejvíce bodů
a kdyby se to náhodou podařilo, tak si myslím, že by klub
chtěl postoupit. Konkrétně se
o tom opravdu nebavíme. Chceme posbírat co nejvíce bodů
a uchytit se na špici tabulky.“
Již loňský podzim se
vám osobně střelecky
dařilo, pak se to zadrhlo. Jak
se cítíte nyní?
„Přišel nový trenér, dostáváme
teď dvakrát víc do těla a forma
se mi začíná vracet. Že by se
góly očekávaly přímo ode mě,
to se říct nedá. Jako mužstvo
dáváme docela dost branek a je
mezi námi více střelců.“

www.vecernikpv.cz
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
Předehrávka 15. kola: Šternberk
- Troubky 1:2 (0:0), branky:
Frieb - Baran,Čevela ČK:Kymlička
(Šternberk), D:80 R: Kašpar. Konice Kojetín-Koválovice 2:1 (1:0), branky:
Čižmár,Řehák T. - Humpal. D:60
R:Křepský. Kralice - Litovel 2:0 (0:0),
branky: Pořízka,Petržela. D: 150 R:
Sedláček. Velké Losiny - Ústí 1:1 (1:1),
branky: Šinogl - Škařupa. D: 50 R: Knoll.
Dolany - Kozlovice 0:4 (0:3), branky:
Vlastní,Střelec,Dohnal J.,Navrátil. Zlaté
Hory - Hněvotín 2:2 (2:1), branky:
Dočkal,Brückner - Kvapil,Veselský. D:
60 R: Straka. 1. HFK „B“ - Nové Sady
2:1 (0:1), branky: Blažkovský,Fukan
- Melichárek. D: 170 R: Částečka.
Želatovice - Medlov 3:1 (1:1). branky:
Dlouhý 2x,Mackovík - Novák.
8.kolo:Kojetín-Koválovice-1.HFK„B“
1:1 (1:1), branky: Kantor - Smrčka
ČK:Gajdoš,Dočkal
(Kojetín),
branky: D: 100 R: Juřátek. Troubky
- Ústí 8:2 (3:1), branky: Jakubec
3x,Němčák 2x,Stoklásek,Baran, Nemrava - Škařupa,Škorňa. D: 200 R: Motal.
Želatovice - Dolany 4:1 (2:1), branky:
Střelci nehlášeni. D: 140 R: Jelínek.
Kralice - Velké Losiny 4:3 (2:1), branky:
Petržela,Valtr p.k.,Cibulka,Lehký - Kováč
2x,Uvízl. D: 100 R: Koláček. Medlov
- Hněvotín 1:1 (1:1), branky: Klabačka - Kvapil. D: 160 R: Hampl. Litovel
- Kozlovice 1:2 (1:1), branky: Krátký Navrátil,Mackovík. D: 80 R: Kašpar. Nové
Sady - Šternberk 1:1 (1:0), branky: Pápica - Hlaváček. D: 100 R: Polanský. Konice
- Zlaté Hory - nehráno,hosté nepřijeli.
1.Kozlovice
10 8 1 1 24:8 25
2.Nové Sady
10 6 3 1 28:10 21
3.Troubky
10 6 2 2 24:13 20
4.Želatovice
10 5 2 3 19:11 17
5.1. HFK “B“
10 5 2 3 14:13 17
6.Kralice
9 5 1 3 25:21 16
7.Šternberk
10 5 1 4 15:15 16
8.Litovel
10 4 1 5 12:16 13
9.Kojetín-Koválovice 10 3 3 4 15:15 12
10.Medlov
10 3 2 5 16:19 11
11.Velké Losiny
10 3 2 5 18:22 11
12.Konice
9 3 1 5 11:20 10
13.Hněvotín
10 2 3 5 16:17 9
14.Ústí
10 2 3 5 14:22 9
15.Dolany
10 1 3 6 17:31 6
16.Zlaté Hory
8 1 2 5 8:23 5

I.A sk. „B“ muži:
Dohrávka 6. kola: Štěpánov - Čechovice 4:2 (1:0),
branky: Tuška 2x,Zachar,Černošek - Vlach,Jahn.
8. kolo: Opatovice - Dub nad Mor. nehlášeno.

Haná Prostějov - Čechovice 1:4 (1:3),
branky: Mašík - Jahl 2x,Kolečkář 2x. Náměšť
na Hané - Bělotín 0:1 (0:0), branky: Novosad.
Hlubočky - Beňov 4:2 (3:1), branky: Goldscheid M.,Henkl,Hlaváč,Foukal - nehl.. Lipník
- Hranice „B“ 1:4 (1:1), branky: Kovařík - Ferenc 3x,Hoffman. Slatinice - Klenovice 2:1
(0:0), branky: Prucek T.,Pavlík - Všianský.

1.Slatinice
7
2.Čechovice
8
3.Štěpánov
7
4.Hranice “B“
8
5.Bělotín
7
6.Klenovice
7
7.Opatovice
6
8.Hlubočky
7
9.Lipník
8
10.Dub nad Mor. 6
11.Haná Prostějov 8
12.Beňov
7
13.Náměšť na Hané 8

5
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1

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

2
3
2
3
2
2
3
4
5
3
5
5
5

19:9 15
20:14 15
18:13 15
17:13 15
11:7 13
13:11 13
15:12 9
17:24 9
12:19 9
9:9 7
14:20 7
17:25 6
15:21 5

I.B sk. „A“ muži:

8.kolo: Radslavice - Brodek u
Př. 2:0 (0:0), branky: Zich 2x. Hor.
Moštěnice - Pivín 1:5 (0:3), branky:
Karas - Vláčilík 2x,Labounek,Filka,Šeda.
Kostelec - Býškovice 3:1 (1:0), branky:
Baláš,Hon,Vařeka - Janásek. Všechovice
- Nezamyslice 4:1 (4:0), branky: Přikryl
3x,Kozák - Přidal J.. Kojetín-Koválovice „B“
- Plumlov 0:2 (0:0), branky: Hladký,Ševcůj.
Mostkovice - Vrchoslavice 5:1 (1:0), branky:
Pospíšil3x,Hanák,Milar - Trávníček. Lipová Tovačov 1:0 (1:0), branky: Růžička.
1.Všechovice
8 5 2 1 22:12 17
2.Lipová
8 5 1 2 17:9 16
3.Mostkovice
8 4 3 1 21:10 15
4.Pivín
8 5 0 3 15:12 15
5.Býškovice
8 5 0 3 13:16 15
6.Kojetín „B“
8 4 1 3 7:5 13
7.Plumlov
8 4 1 3 15:19 13
8.Vrchoslavice 8 4 0 4 28:18 12
9.Kostelec
8 3 2 3 14:9 11
10.Radslavice
8 3 1 4 9:14 10
11.Tovačov
8 2 3 3 11:13 9
12.Nezamyslice 8 2 0 6 11:23 6
13.Hor. Moštěnice 8 1 1 6 5:16 4
14.Brodek u Př. 8 1 1 6 8:20 4

Určice dostaly těžkou lekci, výsledek je milosrdný
4:1

Valašské Meziříčí
TJ Sokol Určice

(2:0)

Branky: 10. a 81. Horák, 45. a 73. Macíček – 49. Zbožínek.
Rozhodčí: Gasnárik - Dohnálek, Skřítecký. ŽK: Pászto, Hrdlovič –
Matoušek, Los. Diváků: 120.

Sestava Určic:
Nejezchleb – Javořík, Zbožínek, Skopalík, Ján (46. Rus) – T. Zapletal
(80. Pekař), Matoušek, Vaněk, Hochman – Halouzka (70. Bokůvka),
Los. Trenér: Evžen Kučera.

Valašské Meziříčí,
Meziříčí Prostějov/jim –
Čtyřzápasová neporazitelnost Určic, vyplněná výhrou na půdě Dolního Benešova a třemi remízami,
skončila. Na vině jsou hráči Valašského Meziříčí, kteří s exkonickým
gólmanem Peterem Kmecikem vynikali ve všech herních činnostech,
dostali se do kupy nebezpečných
situací a po zásluze tak zvítězili.
„Těžko se mi to komentuje. Přišlo
asi uspokojení, celkově to bylo z naší
strany špatné. Za úvodních dvacet
minut to mohlo být klidně 7:0, naštěstí platil stav 1:0. Jenže těsně před
přestávkou jsme po hrubé chybě inkasovali podruhé,“ pustil se do analýzy
trenér Sokola Určice Evžen Kučera.

Domácí zdaleka nepůsobili dojmem
mužstva, které úvodních šest utkání
prohrálo s celkovým skóre 4:15, ale
naplno prokázali, že se po mizerném
úvodu rozjíždějí naplno. Prorokovaly
to již jejich poslední výhry 3:1 nad
Šumperkem i Otrokovicemi a proti
Určicím si ještě o gól polepšili, po
devadesáti minutách jim připadly tři
body po výsledku 4:1.

DIVIZE, sk. E
Již v desáté minutě otevřel skóre útočník Zdeněk Horák, těsně před pauzou
zvýšil záložník Marek Macíček. Urči-

cím se podařilo ihned po přestávce zásluhou přesné hlavičky Ivo Zbožínka
z nacvičené standardní situace snížit,
místo vyrovnání ale přišly další dva
zásahy domácích, o něž se podělila
stejná dvojice střelců jako v první půli.
„V momentě, kdy se zdálo, že se utkání začíná překlápět v náš prospěch,
přišla hrubá chyba a zvýšení na 3:1.
Domácí už pak hráli v klidu a pohodě.
Všechny góly jsme sice obdrželi po
vlastních hrubkách, soupeř si ale i sám
dokázal vypracovat spoustu šancí,“
těžko hledal Kučera správná slova.
Do sestavy se mu díky prominutí
zbytku trestu vrátil Radim Vaněk,
ani jeho přítomnost ale na „Valmez“
nestačila. „Za stavu 0:1 se to částečně vyrovnalo, ale Patrik Hochman
ve vyložené šanci z malého vápna
minul. Nejpovedenějším úsekem byl
úvod druhé půle, snažili jsme se kluky v šatně vyburcovat. Celkově si ale
domácí vytvořili deset dvanáct velmi
nebezpečných situací, jednou trefili
tyč,“ uznal Kučera, že v tomto případě
byl soupeř lepší a pro výhru udělal víc.
V neděli již od půl čtvrté odpoledne
se hráči Určic představí popáté v sezoně doma, tentokrát přivítají zatím
poslední Otrokovice. A co bude podle
kouče nutné k návratu zpět na bodo-

PRŮBĚŽNÁ tabulka PO devíti odehraných kolech

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

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

vou vlnu? „Musíme ke každému zápasu přistoupit tak jako k prvním šesti.
Tedy s pokorou, dřít a makat. Možná
si kluci mysleli, že porazíme každého
a chybělo mi to, co nás dosud zdobilo. Tedy nasazení, bojovnost, chuť po
výhře,“ vybízel Kučera své svěřence,
aby ze sebe vždy dokázali odevzdat
maximum.

Z
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
8
9
9
9
9
9

V
8
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
3
1
1

R
0
3
2
2
2
4
3
3
3
2
4
4
3
0
5
2

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

S
18:10
13:10
17:13
13:10
11:10
11:10
12:10
10:9
13:13
12:14
16:13
10:12
13:14
14:18
6:13
10:20

B
24
15
14
14
14
13
12
12
12
11
10
10
9
9
8
5

Výsledkový servis
DIVIZE, sk. “E”
7.kolo: Val. Meziříčí - Určice 4:1
(2:0), Dolní Benešov - Loko Petrovice
1:1 (0:0), Mohelnice - Brumov 0:1
(0:0), V. Otrokovice - MFK Karviná
B 1:3 (1:0), Slavičín - Nový Jičín 2:0
(1:0), MFK Havířov - Viktorie Přerov
2:1 (1:1), FK Šumperk - Hranice
1:1 (1:0), SFC Opava B - Lískovec
(odloženo na úterý 1.10.2013)

kam PŘÍŠTĚ
na DIVIZI E?

www.
vecernikpv.cz

9. kolo, sobota 5. října 2013,
15:30 hodin:
Viktorie Přerov - SFC Opava
B, Nový Jičín - Dolní Benešov,
Hranice - Val. Meziříčí, Loko
Petrovice - FK Šumperk, MFK
Karviná B - Mohelnice (sobota
5.10., 16:00), Brumov - MFK
Havířov (neděle 6.10., 10:15),
Určice - V. Otrokovice (neděle
6.10., 15:30), Lískovec - Slavičín
(neděle 6.10., 16:30).

sport@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

I.A třída: První šestku dělí po osmi kolech jen dva body
Prostějovsko/jim – Do pravého cyklistického trháku se po zhruba třetině soutěže dostala první šestice účastníků „B“ skupiny I.A
třídy. Vedoucí čtyřka, Slatinice, Čechovice, Štěpánov, Hranice
„B“, je narovnána bok po boku na patnácti bodech, duo BělotínKlenovice na Hané ztrácí jen dva body. A z pohledu regionálních
zástupců mohlo ještě lépe, kdyby se Čechovicím podařilo bodovat ve středeční dohrávce na půdě Štěpánova, blízko bodovému
importu byli i hráči Klenovic, kteří ve Slatinicích obdrželi rozdílovou
branku až v samotném závěru. Naopak Hané Prostějov se zatím
nedaří a je se dvěma výhrami a jednou remízou dvanáctá, byť za
osmými Hlubočkami zaostává jen o dva body.

TJ Štěpánov
TJ Sokol Čechovice
4:2 (1:0)
Branky Čechovic: Jahl, Vlach.
Rozhodčí: Machala – Krpec, Zelík.
Sestava Čechovic: Piták – Vlach,
Vinklárek, Peka, Klváček – Machynek, Hatle (60. Mach), Kolečkář,
Zacpal (72. Chmelík), Matula –
Jahl. Trenér: Milan Nekuda.

vypadalo, že srovnáme, ale udělali
jsme hrubou chybu a za minutku
udělal Vinklárek chybu, která se
jen tak nevidí, a v šedesáté minutě
to bylo 3:0. Během pěti minut se
nám podařilo snížit na 3:2, ale po
další velké chybě jsme inkasovali
počtvrté a bylo po zápase. Tři góly
ze čtyř jsme si de facto dali sami.
U mladého mužstva se to možná
někomu zdá normální, ale nemělo
by se to stávat. Prohrát můžu, ale
dostat čtyři góly, to je dost.“

Hodnocení trenéra Čechovic
Milana Nekudy:
SK Slatinice
„Měli jsme zápas ve své moci, měli
TJ
Sokol
Klenovice na Hané
jsme snad pět tutovek, to mrzí. Za2:1 (0:0)
čali jsme velice dobře, aktivně, brzy
jsme se dostali do dvou šancí, ale Branka Klenovic: 65. Všianský.
nedali jsme je. Oni z jediného úto- Rozhodčí: Vyroubal – Sedláček,
ku nám dali gól. Druhý poločas to Silný. Sestava Klenovic: Polák

– Vogl, Lakomý, T. Cetkovský,
Smékal (65. Pytela) – Prokop,
Rozehnal, Šlézar, Všianský, Sigmund – Klimeš. Trenér: Petr
Navrátil.
Hodnocení trenéra Klenovic
Petra Navrátila:
„Do šestaosmdesáté minuty to byl
remízový zápas, jenže pak jsme
opět po hrubé chybě podruhé inkasovali. První poločas jsme měli
více ze hry, ale bylo to 0:0. Po naší
chybě šel ale hned v 48. minutě jejich útočník sám na brankáře, udělal mu blafák a domácí vedli. Druhá půle byla vyrovnaná, srovnali
jsme skóre a trefili jsme ještě tyčku. Nezasloužili jsme si prohrát,
ale přišla opět chyba v obraně
a přihrávka z levé strany do středu. Herně to nebylo špatné, ale
hraje se na branky, ne na krásu.
Potýkali jsme se i s komplikacemi při skládání sestavy, hodinu
před utkáním se mi omluvili kluci
z Otaslavic a měl jsem jen jednoho náhradníka, navíc s horečkou.“

TJ Haná Prostějov
TJ Sokol Čechovice
1:4 (1:3)
Podrobněji na straně 23.

Kostelečanky drtivě porazily Drnovice,

poté nestačily na silové Kohoutovice
Drnovice, Kostelec na Hané, Prostějov/jim - Po dvou vysokých
výhrách 8:0 a 10:0 přišlo trpké
vystřízlivění. Předminulý víkend si dokázal tým Petra Merty
s přehledem poradit s Drnovicemi
a kousek od Boskovic „čepoval desítku“, ve víkendovém domácím
pokračování proti Kohoutovicím
se ovšem trápil herně i výsledkově
a kostelecká děvčata se musela smířit s porážkou 1:3.
O vysokou výhru na půdě Drnovic
se hned pěti brankami zasloužila letní
posila Klára Waltrová, hattrick zaznamenala rovněž Gabča Řezníčková,
zbylé dva zásahy se podařily Kristýně
Vykopalové.
„Soupeř nastoupil hned v devíti,
hodně nám to ulehčil. Již v páté minutě jsme vedli 2:0 a bylo jasné, že
nemůžeme prohrát. Za celý zápas se
jen dvakrát dostaly na naší polovinu
a nedostaly se do žádné šance, otázkou tak bylo jen výsledné skóre,“
užíval si vydařeného utkání kostelecký trenér Petr Merta.
Hostujícím hráčkám vyšel již vstup,
když se nejprve střelou do pravé
šibenice zpoza šestnáctky parádně
trefila Waltrová, brzy po ní skórovala po kolmici od Lucky Hájkové
střelou k tyči Vykopalová.
A další direkty si Kostelčanky
nechaly na přelom první a druhé
půlhodiny. Třetí branka padla jako
přes kopírák té druhé a dosáhla jí
Řezníčková, o čtvrtou se úspěšnou
dorážkou postarala stejná hráčka.
Na 5:0 zvýšila krásnou ranou ze
třiceti metrů Waltrová a hattricku
dosáhla tato mladá a velice talentovaná hráčka další střelou ze střední
vzdálenosti.
Ve druhé půli zvýšila po přihrávce
od Waltrové Řezníčková, přímo
z rohu se pak trefila Vykopalová
a poslední dva góly opět mají pod-

pis Waltrové. Nejprve individuálně
přešla přes několik hráček, poté
využila odraženého míče a uzavřela
na 10:0.
„Je to super výsledek a s hrou jsem
naprosto spokojen, dařilo se nám ji
roztahovat do křídel. To jsme ještě
trefili dvě tyčky a jejich velice šikovná
brankářka chytla pět gólových střel.
Musíme ale trochu krotit euforii, čekají nás těžší zápasy, zejména duely
proti Medlánkám a Lažanům,“ chválil Merta hráčky a současně upozorňoval že ne vždy to půjde tak hladce.
A měl pravdu. Doma proti Kohoutovicím to bylo zcela jiné. Hostující
hráčky vyhrávaly osobní souboje, dostávaly se k odraženým míčům a hned
třikrát dokázaly skórovat. Až za stavu
0:3 se alespoň o čestný zásah domácího výběru postarala čerstvá posila
Tereza Hubáčková.
„Nemohli jsme se dostat do utkání,
byl to takový zápas blbec. Nic se nám
nedařilo, ještě za stavu 0:0 šla Gabča
Řezníčková sama na brankářku, ale
nedala. A vzápětí jsme inkasovali na
0:1 po centru a prohraném souboji
v šestnáctce,“ nepotěšilo Mertu.
Gól na 0:2 padl pět minut po prvním
jako přes kopírák, necelých pětadvacet minut před koncem přidali hostující fotbalistky i třetí zásah, tentokrát
z přímého kopu. Ještě před tím mohla
Vykopalová snížit, ale podobně jako
její kolegyně z útoku v první půli, ani
ona nedokázala ze samostatného nájezdu dosáhnout na gól.
„Ve druhé půli jsme se trochu zvedli,
stále to ale kombinačně nebylo ono.
Ze zoufalého tlaku jsme již dokázali
pouze snížit. Kdybychom dali tutovky, možná by to vypadalo jinak,“
mrzela Mertu ztráta bodů v domácím
prostředí.
Do Kostelce na Hané ale přijely
jiné Kohoutovice, než jaké se na
Hané představily na jaře, jejich

tým se výrazně proměnil. „Mají
hodně šikovnou záložnici a velice
silové urostlé ženy, s nimiž se těžko
hrálo jeden na jednoho. Měli jsme
sice více ze hry, ale přetlačili nás,“
podotkl.
Vliv na konečném výsledku měla
částečně i křídla, která Kostelečankám obrazně narostla po předešlých vysokých vítězstvích.
„Trošku se to na výkonu projevilo. Týdenní mikrocyklus probíhal
v euforii a měly hlavy v oblacích,“
přiznal Merta s tím, že věří v navázání na povedená vystoupení.
Nyní čeká na kostelecké fotbalistky nedělní cesta do Medlánek,
doma se představí opět v neděli
13. října proti Lažanům, ale již
půlhodinu po poledni.

TJ Sokol Drnovice
TJ FC Kostelec na Hané
0:10 (0:6)
Branky: 3., 33., 39., 7. a 81. Waltrová, 28., 32. a 62. Řezníčková, 5.
a 65. Vykopalová. Rozhodčí: Landa.
Sestava Kostelečanek: Drápalová –
Václavková, Zapletalová, Hrazdilová, Urbanová – Adamová, Hájková,
Waltrová, Hubáčková – Vykopalová,
Řezníčková. Střídaly: Sekaninová,
A. Píchalová. Trenér: Petr Merta.

TJ FC Kostelec na Hané
TJ Tatran Kohoutovice
1:3 (0:2)
Branka Kostelečanek: 72. Hubáčková. Rozhodčí: Zdráhal – Zdráhalová, Weiser. Sestava Kostelečanek:
Drápalová – Knápková, Zapletalová,
Adamová, Václavková – Hájková,
Waltrová, Hubáčková, Urbanová –
Řezníčková, Vykopalová. Střídaly:
Šimková, Hrazdilová. Trenér: Petr
Merta.

Kralice jsou doma stále stoprocentní, platí to i po Losinách I.B třída: Plumlov zvítězil venku, Kostelec dokázal zdolat lídra

Kralice na Hané, Prostějov/jim –
Čtyři duely ve svém fotbalovém
areálu proměnili fotbalisté Kralic
na Hané ve čtyři tříbodové zisky.
Podařilo se jim to již dříve proti
Ústí, Hněvotínu a Litovli, dokázali
to i v sobotním, na branky bohatém utkání s Velkými Losinami.
A pátou výhru mohou přidat již
ve středu, kdy v dohrávce 6. kola
přivítají od šestnácti hodin Zlaté
Hory. To se ale do brány postaví
opět jiný muž.
„Byla to trošičku divočina, ale až ve
druhé půli. Důležité je, že jsme stav
4:3 udrželi, škoda však, že nepřišel
pátý gól a museli jsme být pozorní až
do konce,“ vracel se k vítěznému duelu trenér Kralic Petr Gottwald.
Kralické poslal již na konci úvodní
čtvrthodiny do vedení po centru z pravé strany Zdeněk Petržela, po faulu na

Cibulku zvýšil z penalty Pavel Valtr.
Vypadalo to na hladkou výhru, jenže
hosté se vzbouřili, gólem do šatny snížili a krátce po pauze vyrovnali.

Přebor

Olomouckého KFS
„V první půli jsme byli jednoznačně lepší, udělali jsme ale chybičku
v obraně, přišel centr do šestnáctky,
dvakrát propadený balon a doťuknutí do prázdné. Po rychlém srovnání
jsme museli začít od znova, ale povedlo se,“ oddechl si kralický kouč.
Domácí ze svého náporu vytěžili dvě branky a odskočili opět na
4:2. Nejprve se po samostatné akci
a tvrdé střele prosadil Cibulka, poté
zpoza šestnáctky vypálil Pořízka

a Jarda Lehký stál na dorážku přesně
tam, kde měl být. Avšak ani tentokrát
to hosté nezabalili, podařilo se jim
snížit na jednu branku a nepřestávali
pokukovat na případném bodíku.
„Bohužel opět nedůraz v obraně.
Ondra Petržela se nechal hloupě
udělat v pravé části vápna, přišel
centr a gól do prázdné. Bylo to pak
dosti hektické,“ přibližoval Gottwald
závěr duelu.
Hosté se již s ničím nerozpakovali
a posílali jeden dlouhý nákop za
druhým, domácím se nedařilo držet
míč a kombinovat po zemi. Těsný
náskok ale uhájili a v případě výhry
nad Zlatými Horami budou těsně za
druhými Novými Sady.
„Je to zasloužené vítězství, mrzí mě
ale inkasované branky, zbytečně
jsme hostům dávali křídla. Ve druhé půli se nás snažili dostat pod tlak

dlouhými míči a měli dva rychlé
útočníky, chybka občas nastane a bez
nich by nebyly góly,“ bral tři inkasované branky smířlivě.
Díky aktivitě a nebezpečnosti Velkých Losin se v bráně nenudil ani
Radim Miler, oproti středě sice čisté konto neuhájil, na vítězství měl
ale také svůj podíl. „V první půli se
dostali snad jen dvakrát na naši polovinu, jednou z toho byl gól, jednou
situaci s přehledem a zkušeně vyřešil
Radim,“ pochválil ho Gottwald.
Kralický trenér se nyní ale dostal do
prekérní situace, po zraněních Krejčího s Běhalíkem nemůže ve středu
počítat ani s Milerem. Oddíl tak
musel narychlo stáhnout z hostování
ve Vrahovicích Uvízla. Právě tento
gólman bude po přesunu o tři soutěže výš krýt záda svým spoluhráčům
proti Zlatým Horám.

4:3

FC Kralice na Hané
TJ Sokol Lázně Velké Losiny

(2:1)

Branky Kralic na Hané: 14. Z. Petržela, 40. Valtr z penalty, 55.
Cibulka, 61. Lehký. Rozhodčí: Koláček – Částečka, Štětka.

Sestava Kralic:
Miler – Valtr, Martinka, Neoral (87. Répal), O. Petržela – Vitásek
(90. Novotný), Nečas, Pořízka, Cibulka – Lehký, Z. Petržela (75.
Vybíhal). Trenér: Petr Gottwald.
„Znám ho, je šikovný a snad to budou znovu tři body. Nejsem zastáncem tejpování, obstřiků a podobně,
ale léčby přirozenou cestou, proto na
Davu Krejčího s návratem netlačím,
aby se mu to nevrátilo a nechám chytat Uvízla,“ vyjádřil se šéf kralické
střídačky k zapeklité otázce.

Jeho hráče navíc čeká další anglický týden, k úlevě poslední v první polovině
sezony. „Je to náročnější. Dva zápasy
se takto dají zvládnout, třetí je ale kritický, i proto jsem dal hráčům v neděli a v
pondělí volno a sejdeme se až na úterním tréninku,“ věří Petr Gottwald, že to
pomůže k pokračování vítězné série.

Zlaté Hory do Konice nedojely, Změna v Nezamyslicích, Chmelař hostuje v Hané,
možná ANI NEODJELY... ODCHÁZÍ KOUČ CRHAN Studený v Mostkovicích

Konice, Prostějov/jim - Marně
vyhlíželi koničtí fotbalisté svého
soupeře, Zlaté Hory se k nedělnímu
duelu osmého kola nedostavily.
Půldruhou hodinu před utkáním
se pořadatelé dozvěděli, že hosté
kvůli technické závadě na autobusu nedorazí! O osudu utkání
rozhodne v týdnu Sportovně technická komise (STK) Olomouckého krajského fotbalového svazu
(O KFS).
„Soupeř zavolal kolem půl třetí na
svaz, že se jim pokazil autobus, utkání tak bylo odloženo. Nevím, kdy
se bude hrát, teď ve středu mají totiž
Zlaté Hory dohrávku v Kralicích na
Hané,“ sdělil hrající asistent Konice
Radek Řehák, jenž se tak stejně jako
další hráči ještě před dojezdem do
Konice mohl otočit a vydat se zpátky
domů.
Podle sekretáře krajského svazu
Jiřího Lužného jsou dvě varianty.

Červenka 4:2 (0:1), branky: Nguyen
2x,Lošťák,Smětal - Axman,Látal.
Kožušany - Lutín 2:2 (1:1), branky:
Thomas,Mík
Kornel,vlastní.
Zvole - Babice 3:1 (0:0), branky:
Gasparics,Roller,Ospálek
J.
Košek. Lesnice - Velký Týnec
5:1 (3:1), branky: Glozyga J.
2x,Knobloch,Horák,Dvořák - Majda.
Dubicko - Slavonín 1:3(1:1), branky:
Kupka J. - Alka,Semjon,Šrámek.
1.Maletín
7 6 1 0 31:10 19
2.Doloplazy
8 6 1 1 32:17 19
3.Velká Bystřice 8 6 1 1 20:10 19
4.Slavonín
8 6 0 2 25:14 18
5.Haňovice
7 4 1 2 16:14 13
I.B sk. „B“ muži:
6.Kožušany
8 3 2 3 22:18 11
8. kolo: Doloplazy - Hvozd 3:2 (1:1),
7.Dubicko
8 3 1 4 13:18 10
branky: Drábek,Jurčík P.,Zábranský
8.Velký Týnec
8 3 1 4 18:24 10
- Muzikant P.,Poles Z.. Haňovice 9.Zvole
8 3 0 5 13:17 9
Maletín nehlášeno. Velká Bystřice -

Buď určení náhradního termínu, nebo
kontumace. O tom rozhodnou dokumenty, které musí dnes, tedy v pondělí
30. září, dodat oddíl ze Zlatých Hor na
krajskou centrálu do Olomouce.
Hlavní kouč Konice Roman
Jedlička při té příležitosti poznamenal, že to soupeř z Jeseníku mohl
oznámit i jim, a zapolemizoval, zda
se vůbec na cestu ze severu vydal...
„Rozhodčí i delegáti přijeli a museli
jsme je vyplatit. Teď budou muset
na svaz doložit, proč se nedostavili,
údajně se jim porouchal autobus na
Červenohorském sedle, ale přijde mi
to vše divné, možná vůbec nevyjeli,“
uvedl.
Představitelé TJ Zlaté Hory se
k tomu nechtěli příliš vyjadřovat,
zmohli se pouze na jedno neosvětlující
souvětí. „Nebudu odpovídat, nezlobte
se, na shledanou,“ položil Večerníku
okamžitě telefon předseda tamějšího
klubu Jiří Tománek.

Nezamyslice,
Prostějov/jim
– Drahomír Crhan již není
koučem „A“-týmu fotbalistů
Nezamyslic! Tamější Hané se na
podzim příliš nedaří, získala zatím jen šest bodů a zkušený trenér
se rozhodl dopřát si krátkou pauzu. Od čtvrtku se tak mužstva
dočasně ujal stále ještě aktivní
hráč Marek Pavelka.
„Jedenáct chlapů nelze vyměnit,
tak jsem se rozhodl dát svou funkci k dispozici. Potřebují jednou
vyhrát a věřím, že se dají dohromady. Hrají až moc riskantně
dopředu a musí se umravnit,“
sdělil Crhan s tím, že u fotbalu ale
zůstane i nadále a přesouvá se na
pozici trenéra dorostenců.
V sobotním duelu s Všechovicemi
tak mužstvo poprvé vedl Marek
Pavelka, jenž se kvůli zranění
vrátí na trávník jako nezamyslický

hráč nejdříve na jaře. „Jsem
půldruhý týden po operaci a do
zimy návrat neplánuji. Vzal jsem
to ale jen dočasně, snad se někdo
najde, chtěl bych totiž ještě hrát.
Muselo se ale narychlo určit, kdo
to odkoučuje, tak jsem to vzal,“
okomentoval svůj příchod na
lavičku.
Trvalým
obsazením
pozice
hlavního kouče se tak nyní musí
zabývat výbor nezamyslické kopané, předseda Hané věří, že si
Drahomír Crhan vše po pár týdnech rozmyslí a opět se vrátí k „A“týmu. „Je u mužstva již od roku
1998, kdy se spadlo do okresu, po
dvou letech jsme postoupili zpět.
Fotbalem žije, kluci ho berou, byla
by škoda, kdyby skončil úplně. Je
sice pracovně vytížený, ale třeba
mu postačí krátký odpočinek,“
přeje si Vladimír Ošťádal.

Mostkovice/jim - Dvou změn
doznal v uplynulých dnech
kádr fotbalistů Mostkovic.
Do podzimních bojů v I.B
třídě Olomouckého KFS již
nezasáhne Marek Chmelař,
jemuž oddíl umožnil hostování
v Hané Prostějov, stejnou
formou pak přichází z 1.SK
Prostějov Marek Studený.
„Chmelař se potřebuje rozehrát po
zranění. V našem 'áčku' by seděl
a 'béčko' by mu moc nedalo. Zatím jsme se dohodli na zapůjčení
do konce roku, pak se uvidí,“
ozřejmil trenér mostkovického
„A“-týmu Jiří Kamenov důvody,

(1:0), branky: Prchla - Zatloukal. Hlubočky
- Černovír 0:7 (0:4).
1.Čechovice
8 7 0 1 40:13 21
2.Šternberk
8 6 1 1 34:12 19
3.Černovír
8 5 1 2 28:9 16
4.Nemilany
8 5 0 3 28:20 15
Krajský přebor starší dorost
5.Hlubočky
8 5 0 3 27:24 15
Dohrávka 6. kola: Hlubočky - Konice 6.Opatovice
8 3 2 3 23:30 11
3:2 (1:1), branky: Šertler,Boyko,Hýbl - 7.Kostelec
7 3 1 3 22:18 10
Olejníček,Vogl.
8.KMK Zubr Přerov 8 3 1 4 19:16 10
8. kolo: Čechovice - Litovel 7:2 (5:0), 9.Určice
8 3 0 5 21:19 9
branky: Nejedlý 2x,Fryš 2x,Merdyta 10.Konice
8 3 0 5 20:30 9
2x,Pírek - Pluháček,Nejedlý. Šternberk - 11.Velký Týnec 8 2 2 4 19:25 8
Určice 3:1 (1:1), branky: Sláma 2x,Vaněk 12.Velké Losiny 8 2 1 5 8:30 7
- Pokorný. Velké Losiny - Velký Týnec 2:2 13.Nové Sady
8 1 2 5 14:30 5
(0:1), branky: Bureš,Kobza - vlastní,Grofek.
14.
Litovel
7
1 1 5 11:38 4
KMK Zubr Přerov - Konice 1:3 (0:2),
Krajská soutěž skupina “B”- dorost
branky: Skopal - Sedláček,Franc,Kováč.
Nemilany - Opatovice 5:2 (5:0), branky: 8. kolo: Němčice nad H. - Doloplazy 2:0
Hořava 2x,Adámek,Zdařil,Janeček Masař,Veselka. Nové Sady - Kostelec 1:1 (1:0), branky: Tomek,Mrkva. Čechovice

„B“ - Lipník 1:3 (1:1), branky: Hubáček
- Bouda 2x,Kovařík. Šternberk „B“
- Chomoutov 0:6 (0:3), branky: Ondrejka 2x,Zapletal 2x,Kučera,Nastoupil.
Náměšť na Hané - Hustopeče 5:2 (3:1),
branky: Charvát 3x,Dostál 2x - Kolář 2x.
Želatovice - Černovír „B“ 11:1 (4:0),
branky: Vágner 3x,Klvaňa 3x,Matlocha
2x,Jemelka S 2x,Kalajan - Marta. Brodek
u Př. - Tovačov 7:0 (2:0), branky:
Horák 2x,Chytil 2x,Habáň,Baďura,Prášil.
Hor. Moštěnice - Protivanov 0:7 (0:2),
branky: Milar 5x,Musil,Mudroch.
1.Němčice nad H. 8 8 0 0 29:7 24
2.Želatovice
8 6 1 1 50:13 19
3.Chomoutov
8 6 0 2 32:7 18
4.Lipník
8 6 0 2 25:16 18
5.Protivanov
8 5 0 3 34:20 15
6.Brodek u Př.
8 4 1 3 33:23 13
7.Čechovice “B“ 8 4 1 3 29:19 13

8.Doloplazy
8
9.Náměšť na Hané 8
10.Černovír “B“ 8
11.Hustopeče
8
12.Hor. Moštěnice 8
13.Šternberk “B“ 8
14.Tovačov
8

10.Babice
11.Hvozd
12.Lutín
13.Lesnice
14.Červenka

8
8
8
8
8

2
2
1
2
0

2
2
3
0
1

4
4
4
6
7

17:21
17:27
13:16
12:18
10:35

8
8
6
6
1

4
4
3
1
1
0
0

0
0
1
2
1
1
0

4
4
4
5
6
7
8

21:19
18:18
27:31
23:29
4:34
12:46
5:60

12
12
10
5
4
1
0

Moravskoslezská liga dorostu U-19

8. kolo: HFK Olomouc - MSK Břeclav 3:0 (2:0),

Líšeň - Hranice 0:1 (0:1), MFK Vítkovice - Sparta
Brno8:0 (6:0), Vyškov - 1.SC Znojmo FK 0:4 (0:4),
Hlučín - 1.SK Prostějov 0:1 (0:0), Fotbal Třinec Havl. Brod 1:0 (0:0), Hodonín - Kroměříž 2:4 (2:1).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FC Hlučín
MFK Vítkovice
SK Hranice
1.SC Znojmo FK
1.HFK Olomouc
MFK Vyškov
1.SK Prostějov

8
8
8
8
7
8
7

6
6
6
5
5
4
4

0
0
0
0
0
1
0

2
2
2
3
2
3
3

25:8 18
24:10 18
18:10 18
21:12 15
17:8 15
16:15 13
20:13 12

proč se třiatřicetiletý ofenzivní
hráč nyní po trávníku prohání
v dresu Hané Prostějov „B“.
Novou akvizicí v mostkovickém
kádru je naopak mladý, teprve jednadvacetiletý Marek Studený. Ten
strávil část kariéry právě v Hané
Prostějov a s Markem Chmelařem
si tak prohodil působiště.
„Zatím je v našem 'béčku', ale je
velice perspektivní. Míč ho poslouchá, potřebuje ale praxi. Je
potřeba vhodně skloubit práci
či školu s fotbalem a ideálně
bych chtěl mít šestnáct sedmnáct
fotbalistů, které budu moci točit,“
představil svou vizi Kamenov.

Prostějovsko/jim - Pěti výhrami a třemi porážkami se
prezentovali regionální vyslanci ve víkendovém pokračování I.B třídy Olomouckého KFS. Lipová se dokázala otřepat z předchozí porážky v Pivíně a po zdolání Tovačova je
druhá, Pivín zažívá velmi netypickou sezonu a po vysoké
výhře v Horních Moštěnicích je již čtvrtý pouze dva body
od vedoucí pozice, prvního tříbodového zisku z cizích hřišť
se dočkali fotbalisté Plumlova. Dařilo se i Mostkovicím,
které v derby předčili v nasazení Vrchoslavice a po vysokém vítězství jsou již třetí, Kostelec na Hané si pak poradil
s dosud prvními Býškovicemi. Naopak se stále nevede
Nezamyslicím na Hané, které jsou zatím rády za každý
bod. Skončila i čtyři duely trvající neporazitelnost Hvozdu,
Doloplazy se po výsledku 3:2 posunuly na druhé místo,
poražení spadli ve vyrovnané tabulce na jedenácté místo.
TJ Sokol Mostkovice
TJ Sokol Vrchoslavice
5:1 (1:0)

Branky: Milar, Pospíšil 3, Hanák
– Trávníček. Rozhodčí: Lepka –
Molík, Janků. Sestava Mostkovic:
Lukáš – Všetička, Karafiát, Milar,
V. Vojtíšek – Hanák, O. Zapletal,
Kapounek (55. Pospíšil) – Musil,
M. Vojtíšek (75. Lexa) – Šlambor.
Trenér: Jiří Kamenov. Sestava
Vrchoslavic: Jurčík – Gajdošík,
Zatloukal, Novák, P. Horák ml. –
Šmíd, Polášek, Lacina, P. Horák
st. (61. Trávníček), M. Fousek (75.
Coufalík) – Holub (78. Jiříček).
Trenér: Roman Šmíd.

vyhrát, navíc nám pomohl brzký
gól po centru Martina Vojtíška
a hlavičce Ondry Milara. Po přestávce přišel Pospíšil a dal čistý hattrick, pátou branku přidal po brejku
do prázdné brány Hanák. Líbily se
mi vykombinované akce i přístup,
nádhera. Dali jsme do toho srdíčko,
to rozhodlo.“
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Mostkovice byly hladovější a zasloužili si to víc. Měly chuť, chtěli
a již ve třetí minutě vedly. Drželi
jsme míč, vyhráli jsme i na přihrávky, ale byli jsme jaloví. Hráči
si šli spíše zahrát fotbálek a když
dvakrát vystřelíte na bránu, nemůžete vyhrát. Domácí chodili do
rychlých protiútoků a za stavu 3:0
už bylo rozhodnuto. Netlačili jsme
se nikam, jako bychom měli zákaz
střílet, nedařilo se nám a navíc na
takovém terénu hrát neumíme.“

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Měl jsem z utkání trochu respekt
a byl jsem mile překvapen. Kluci
dokázali hrát pěkný fotbal a pochvala patří všem. Připravoval jsem
na to hráče celý týden, potýkali
TJ Haná Nezamyslice
jsme se totiž s nepřesnostmi a finálTatran Všechovice
kou, takže jsme se zaměřili na důraz
1:4 (0:4)
v obraně, nedovolit jim kombinovat. V první půli se nám to dařilo, Branka Nezamyslic: J. Přidal. Rozměli maximálně jednu střelu, za- hodčí: Malaník – Navrátil, Petrů.
tímco nám nechyběl hlad a chuť

(0:1), branky: Petrecký. Nemilany - Lipník 5:1 (2:0),
branky: Měšťánek 3x,Thun 2x - Procházka.
1. Zábřeh
7 7 0 0 34:1 21
2. Jeseník
7 6 0 1 39:3 18
3. Černovír
7 5 1 1 33:12 16
4. Mohelnice
7 5 0 2 32:10 15
5. Náměšť na Hané 7 5 0 2 27:7 15
6. Čechovice
7 4 0 3 19:12 12
7. Velké Losiny
7 4 0 3 14:16 12
8. Brodek u Př.
7 3 1 3 22:21 10
9. Nemilany
7 2 0 5 23:32 6
10. Želatovice
7 2 0 5 10:31 6
11. Konice
7 2 0 5 6:31 6
(1:1), SFC Opava - Kroměříž 5:1 (1:0), Vyškov - Vysočina
12. Nové Sady
7 1 1 5 7:30 4
Jihlava 0:2 (0:2), Hlučín - Fotbal Třinec 4:1 (1:1), 1.SC Krajský přebor - starší žáci:
7 1 1 5 7:32 4
Znojmo FK - Zbrojovka Brno 1:1, FC Slovácko - HFK 7. kolo: Čechovice - Zábřeh 0:1 (0:0), branky: 13. Slatinice
14. Lipník
7 0 0 7 6:41 0
Olomouc 3:3.
Paclík. Želatovice - Velké Losiny 0:4 (0:2), branky:
Krajský
přebor
- mladší žáci:
nehl
á
šeno.
Brodek
u
Př.
Náměšť
na
Hané
0:4
(0:2),
1.FC Vysočina Jihlava 11 10 1 0 28:9 31
2.FC Baník Ostrava 11 10 0 1 62:16 30 branky: Elsner 2x,Kopřiva,Linek. Černovír - Konice 7. kolo: Želatovice - Velké Losiny 5:2 (2:0), Čechovice
3.1.SK Prostějov 10 8 0 2 38:15 24 5:1 (2:0), branky: Dočkal 2x,Frank,Plachetka,Prachař - - Zábřeh 3:2 (2:1), branky: Grulich,Sosík,Hajek 4.FC Zbrojovka Brno 11 7 2 2 41:12 23 Spurný. Slatinice - Jeseník 0:6 (0:4), branky: Janíček Jelínek,Nádeníček. Slatinice - Jeseník 1:4 (1:1), branky:
5.SK Sigma Olomouc10 7 1 2 34:15 22 3x,Olšák,Pospíšil,Hapala. Nové Sady - Mohelnice 0:1 Kurfürst - Zelinka,Cundrla,Cekrmas,Krétek. Nové

8. SK Slavia Kroměříž
9. MSK Břeclav
10. RSM Hodonín
11. FC Havlíčkův Brod
12. SK Líšeň
13. FK Fotbal Třinec
14. FC Sparta Brno

8
8
8
8
8
8
8

4
3
3
2
1
1
0

0
2
0
1
3
2
1

4
3
5
5
4
5
7

19:18 12
9:19 11
11:17 9
5:15 7
6:10 6
8:17 5
8:35 1

6.FC Fastav Zlín 11
7.MFK OKD Karviná 11
8.1.FC Slovácko 11
9.Slezský FC Opava 11
10.FC Hlučín
11
11.MFK Frýdek-Místek 11
12.1.HFK Olomouc 10
13.MFK Vyškov
11
14.FK Fotbal Třinec 10
Moravskoslezská liga dorostu U17
15.RSM Hodonín 11
8. kolo: 1.SK Prostějov - MSK Břeclav 9:0 (4:0),
16.1.SC Znojmo FK 11
Hodonín - Frýdek-Místek 1:2 (1:1), Fastav Zlín - MFK 17.MSK Břeclav 11
Karviná 5:4 (3:0), Baník Ostrava - Sigma Olomouc 2:3 18.Slavia Kroměříž 11

7
5
5
5
5
5
3
3
2
2
1
2
1

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

4
4
5
5
6
6
5
8
6
7
7
9
9

46:19
32:24
33:21
28:21
26:31
15:32
15:26
12:39
14:23
12:32
12:26
10:55
12:54

21
17
16
16
15
15
11
9
8
8
6
6
4

Sestava Nezamyslic: Matoušek –
Dopita, Oulehla, Návrat, V. Fialka
– Král – Musil, Mariánek, J. Přidal,
T. Přidal – M. Přikryl. Trenér: Drahomír Crhan.

dost tvrdě a tlačili nás, ale jen po
vápno, obrana odehrála velmi pěkný zápas. První branku vstřelil po
vykombinování Hladký, druhou
po Gryglákově centru Ševcůj.
Jsem velice rád za tři kladné body,
Hodnocení trenéra Nezamyslic
odehráli jsme to dobře. Výhru
Marka Pavelky:
bych ale zároveň nijak nepřece„Dopouštěli jsme se velkých chyb ňoval. Teď nás čeká prestižní duel
v obraně, do třicáté minuty to bylo k svátku, již jsem vypsal prémie
0:3 a nebylo co řešit. Dopředu to a za dárek k svátku budu rád.“
nebylo špatné, jenže jsme nezakonTJ Sokol Tovačov
čovali a po ztrátách podnikali hosté
SK Lipová
rychlé brejky. Bylo to to stejné co ve
1:0 (1:0)
Vrchoslavicích. Sice jsme obranu
vyztužili ještě o jednoho předstope- Branka: Růžička. Rozhodčí: Mira, stejně se nám to ale nepodařilo. lar – Krutovský, Majer. Sestava
Hodně jsme to přeskupili a asi se to Lipové: Števula – Barák, Ohlídal,
zpočátku projevilo. Ve druhé půli to Spáčil, Žilka – Z. Koudelka, Majiž bylo lepší, ale stav 0:4 se špatně courek, Růžička, Takáč (84. Vlotáčí. Šance jsme měli již v první ček) – Bross (88. Barták), Dostál
půli, ale střely se nám odrážely, měli (80. P. Koudelka). Trenér: Pavel
jsme i trochu smůly. Do sestavy se Růžička.
nám vrátil Kamil Oulehla, zavolal
jsem mu a jsem hodně rád, že nám
Hodnocení trenéra Lipové
byl ochoten pomoci, máme hodně
Pavla Růžičky:
úzký kádr.“
„Celkově to bylo vyrovnané
a bojovné utkání na těžkém terénu. Neumožňoval nám technický
FK Slavoj Kojetín „B“
fotbal, ale bojovali jsme a jsem
TJ Sokol Plumlov
spokojen. Oba týmy hrozily hlav0:2 (0:0)
ně ze standardek, fotbalovosti ani
Branky: Hladký, Ševcůj. Rozhod- šancí moc nebylo. Jedinou branku
čí: Menšík – Pumprla, Sigmund. dal po odraženém míči po autu RůSestava Plumlova: Simandl – žička, další šance byly až v závěru,
Bureš, Ullmann, Kutný, Plajner kdy to hosté otevřeli a mohli jsme
– Kvapil, Gryglák, Ševcůj, Vrána z brejků přidat pojistku. O jeden
– Dospiva, Hladký. Trenéři: Pavel gól jsme asi lepší byli, ale mohlo to
Voráč a Petr Kiška.
skončit i remízou. Říkal jsem hráčům, že musíme zapomenout na
Hodnocení sekretáře Plumlova
utkání v Pivíně a ukázat, že umíme
Františka Kocourka:
hrát fotbal. To jsme neukázali, ale
„Jsem spokojen s výsledkem i od- vyhráli jsme.“
makáním. Horko těžko jsme se dávali do kupy, souběžně totiž hrálo
TJ Sokol Horní Moštěnice
i ‚béčko‘ a kvůli nemoci či zraněTJ Sokol Pivín
ním nám chyběli Kiška, Křupka
1:5 (0:3)
a Ježek. Měl jsem ze soupeře respekt, za prvních sedm kol měl Branky Pivína: Vláčilík 2, Labouskóre 7:3 a věděli jsme, že musí nek, Filka, R. Švéda. Rozhodčí:
hrát vzadu na nulu. Domácí hráli Balún – Zaoral, Kulička. Sestava

Sady - Mohelnice 0:7 (0:1), branky: Kraus 2x,Brulík
2x,Linhart 2x,Heidenreich. Nemilany - Lipník 0:8 (0:4),
branky: Vrzala 3x,Kristek 2x,Šebesta,Vybíral 2x,Vrána.
Brodek u Př. - Náměšť na Hané 5:2 (3:1), bundil
2x,Cetkovský,Chytil,Peterka - Král,Srovnal. Černovír Konice 3:4 (3:1), branky: Lezna 2x,Janča - Paš 3x,Smrž.
1. Jeseník
7 7 0 0 57:3 21
2. Čechovice
7 6 0 1 36:10 18
3. Mohelnice
7 5 1 1 34:12 16
4. Zábřeh
7 4 1 2 32:12 13
5. Lipník
7 4 0 3 33:36 12
6. Konice
7 4 0 3 22:32 12
7. Černovír
7 3 2 2 27:15 11
8. Slatinice
7 3 0 4 24:27 9
9. Brodek u Př.
7 3 0 4 17:23 9
10. Želatovice
7 2 2 3 11:27 8
11. Náměšť na Hané 7 2 1 4 22:30 7
12. Nové Sady
7 1 1 5 13:22 4
13. Nemilany
7 1 0 6 9:46 3
14. Velké Losiny
7 0 0 7 12:54 0

Pivína: Novák – Zbožínek, Frýbort, Martinec – R. Švéda, Vrba,
Svozil, Šišma (70. Bartoník) – Fialka – Vláčilík (60. Sedlák), Labounek (40. Filka). Trenér: Jaroslav Svozil.

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Po skalecké Julince zachutnala
Pivínským Hanácká kyselka...
(úsměv) Chtěli jsme potvrdit výsledek s Lipovou a vzestup formy,
očekával jsem ale hodně těžké
utkání, protože domácí potřebovali vyhrát. Hráli jsme ze zabezpečené obrany na dva rychlé hroty
a do třiadvacáté minuty jsme vedli
3:0, dali jsme všechny šance. Nejprve po nedorozumění brankáře
s obráncem Labounek, pak vyslal
Fialka do brejku Vláčilíka, poté
proměnil Vláčilík svůj nájezd lobem. Zranil se nám sice Labounek,
přeskupili jsme to ale a skvělý
hlavičkář Filka po Svozilově standardce přidal čtvrtou branku. Už
jsme si to užívali a po ose Fialka-Sedlák-Radek Švéda to bylo 0:5.
Chválím všechny, zvládli to takticky i bojovností, vše splnili, nesmí
jim to ale stoupnout do hlavy.“

Okresní přebor mladších žáků

Okresní přebor žáků
Dohrávka 3. kola: Sokol Brodek u PV-FC Dobromilice
10:1 (8:0), branky: Dračka 3, Typner 3, Smékal 2, Filipi,
Rakáš - Přecechtěl, FC Kralice -FC Kostelec na Hané
4:4 (2:2), branky: Krč 3, Skoko - Navrátil 2, Grulich,
Karvay, Jiskra Brodek u Konice - volno, Sokol UrčiceSokol Protivanov - nehlášeno, Sokol Bedihošť-Haná
Nezamyslice 0:11 (0:7), branky: - Porupka 3, Stejkora
3, Soldán 2, Strýček, Závadský, Špička, Sokol v PivíněFC Hvozd 11:0 (3:0), branky: Hýbl 5, Bartoník 3, Ondrák
2, Nehera, Haná Prostějov-Sokol Plumlov 2:1 (1:1),
branky: Hangurbadžo 2 - Marek.
8.kolo: , FC Dobromilice-Haná Nezamyslice 1:3, Sokol
Protivanov-FC Hvozd 2:2, Sokol Plumlov - volno, FC
Kostelec na Hané-Haná Prostějov 2:4, Sokol Brodek u
PV-Sokol v Pivíně 2:1, FC Kralice-Sokol Bedihošť 11:0
(5:0), Jiskra Brodek u Konice-Sokol Určice 1:2.
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62:1
24:11
26:4
24:5
17:10
14:7
13:19
8:17
12:20
13:33
5:41
4:54
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TJ Sokol Doloplazy
FC Hvozd
3:2 (1:1)
Branky Hvozdu: P. Muzikant, Z.
Poles. Rozhodčí: Pivoňka – Zemánek, Balún. Sestava Hvozdu:
Koutný – J. Bílý, Vánský, Z. Poles,
Vyroubal – P. Muzikant, P. Coufal,
Vydržel, V. Bílý (78. Szekulics)
– F. Coufal, Grulich (71. M. Muzikant). Trenér: Karel Procházka.

Hodnocení trenéra Hvozdu
Karla Procházky:
„Tahali jsme stále za kratší konec,
bylo to ale celkem vyrovnané.
Hrálo se na netypicky dlouhém
a úzkém hřišti, čehož domácí vyTJ FC Kostelec na Hané
užívali. Házeli dlouhé auty, byli
FK Býškovice/Horní Újezd
silní při standardkách, hráli tako3:1 (1:0)
vý ostrovní fotbal s nákopy na
Branky Kostelce na Hané: Baláš, útočnou dvojici. Věděli jsme to
Hon, Vařeka. Rozhodčí: P. Jílek a snažili jsme se hrát ze zabezpe– Straka, Weiser. Sestava Kostel- čené obrany a zdvojovat, první
ce na Hané: L. Menšík – Synek, a druhou branku jsme dostali po neZačal, J. Walter, Baláš – Vařeka, šťastném odrazu od paty. Na 1:1 vyGrepl, Móri, Vyhlídal (88. Juračka) rovnal po akci Vojty Bílého z těžké– Hon (65. Lužný), Závodský (75. ho úhlu Pavel Muzikant, pak jsme
Kastner). Trenér: Petr Walter.
byli lepší, ale šance jsme nedali
a dostali jsme na 3:1. Změnili jsme
Hodnocení trenéra Kostelce
rozestavení na 3-4-3, ale Zbyňa Pona Hané Petra Waltera:
les už dokázal pouze snížit. Možná
„Tohoto výsledku si nesmírně by tomu slušela remíza. Líbila se mi
cením. Ani ne tak proto, že jsme naše bojovnost, domácí hráli dost
porazili prvního, ale opět jsme byli tvrdě a rozhodčí jim to pouštěl, my
v okleštěné sestavě. Musel jsem nemáme takové silové typy.“

8. kolo: Sokol Klenovice-Sokol Držovice 11:1, Sokol
Určice-Sokol Přemyslovice 1:4 (0:2), Jiskra Brodek u
Konice-FK Výšovice 4:0, Sokol Brodek u PV-Sokol
v Pivíně 0:3, FC Kralice-Sokol Otaslavice 2:2, FK
Němčice-Sokol Čechovice 2:0.

1. Sokol v Pivíně 7
2. Sokol Klenovice 6
3. Sokol Čechovice5
4. Brodek u PV 5
5. Přemyslovice 5
6. FK Němčice 4
7. Sokol Určice 6
8. Brodek u Konice 6
9. FC Kralice
5
10. Sokol Otaslavice 6
11. FK Výšovice 7
12. Sokol Držovice 6

udělat nějaké změny, hráči to odehráli se sebezapřením a chválím
dorostence, které čekal třetí zápas
ve třech dnech. Hned ve dvacáté
minutě se Baláš z trestňáku trefil krásně do šibenice, své první
branky dosáhl Hon, po centru
z pravé strany dal před gólmanem
z voleje Vařeka. Navíc jsme ještě
nastřelili dvě tyčky a šli dvakrát
sami na brankáře, takže jsme si
výhru zasloužili. Už se dostáváme
do středu, mrzí mě ale předchozí tři
porážky o gól.“

1. Sokol v Pivíně 5 5 0 0 43:10 15
2. Haná Prostějov 5 4 0 1 27:12 12
3. Sokol Plumlov 5 4 0 1 26:13 12

4. Sokol Určice 4
5. Brodek u PV 3
6. FC Kostelec n.H. 5
7. FC Kralice
4
8. Sokol Protivanov 6
9. Haná Nezamyslice 4
10. FC Dobromilice 6
11. FC Hvozd
5
12. Brodek u Konice 5
13. Sokol Bedihošť 5
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31:0
23:7
10:8
5:37
15:14
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7:50
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fotbalové
zpravodajství na
www.
vecernikpv.cz

Přebor OFS Prostějov II.třída
Předehrávka 16. kola: Sokol Zdětín-Sokol
Protivanov 1:0 (0:0), branky: Apalovič, Sokol
Brodek u PV-SK Jesenec 0:3 (0:0), branky:
- Burian, Tichý, Zajíček, Haná Prostějov
B-Sokol Vrahovice 4:1 (2:1), branky:
Světlík 2, Chmelař, Levinský - Prucek, Sokol
Otaslavice-FK Němčice 0:2 (0:1), branky: Bosák, Francl, Sokol Držovice-Sokol Určice
B 1:1 (1:0), branky: Zahradníček - Nakládal,
Horní Štěpánov-Sokol Přemyslovice
3:2 (1:0), branky: Abrahám 3 - Růžička 2,
Otinoves-Sokol Čechovice B - nehráno,
Smržice-Sokol Olšany 1:3 (0:1), branky:
Musil - Škoda 2, Procházka.
8.kolo: Sokol Zdětín-Sokol Držovice 1:5
(0:5), branky: Kučera - Rolný 2, Hausknecht,
Preisler, Zabloudil, Sokol OtaslaviceHorní Štěpánov 2:2 (1:1), branky: Kaláb,
Vlašinský, vlastní - Abrhám, Haná Prostějov
B-Otinoves 2:1 (2:1), branky: Světlík 2 Konečný, Sokol Brodek u PV-Smržice 2:1
(0:0), branky: Fis, Klobouk - Musil, Sokol
Protivanov-Sokol Olšany 3:0 (1:0), branky:
Kropáč, Pospíšil, Šindelka, SK JesenecSokol Čechovice B 4:0 (3:0), branky:
Klistera, Tichý, Zajíček, Čížek, Sokol
Vrahovice-Sokol Přemyslovice 2:1 (1:0),
branky: Dvořák, Kratochvíl - Slaviček, FK
Němčice-Sokol Určice B 2:3 (1:2), branky:
Bosák, Francl -, Nakládal, Pospíšil.
1. SK Jesenec 9 8 0 1 29:7 24
2. Sokol Olšany 8 6 1 1 18:10 19
3. Sokol Protivanov 9 6 0 3 21:13 18
4. Sokol Držovice 9 5 1 3 27:10 16
5. Horní Štěpánov 9 4 2 3 17:14 14
6. Brodek u PV 8 4 1 3 13:14 13
7. Otinoves
7 4 0 3 19:17 12
8. Sokol Určice B 8 3 2 3 14:16 11
9. Haná Prostějov B 6 3 1 2 10:8 10
10. FK Němčice 9 3 1 5 9:11 10
11. Přemyslovice 8 3 0 5 19:18 9
12. Sokol Vrahovice 8 2 2 4 11:19 8
13. Smržice
9 2 2 5 16:25 8
14. Sokol Otaslavice 9 2 2 5 9:20 8
15. Sokol Zdětín 9 2 1 6 11:23 7
16. Sokol Čechovice B 7 1 0 6 4:22 3
Kanonýři: 10 - Tichý Petr (SK Jesenec), Preisler
David (Sokol Držovice), 7 - Hošák Jaroslav
(Sokol Olšany), Lofítek Marcel (Otinoves), Tichý
Jiří (SK Jesenec), 6 - Růžička Kamil (Sokol
Přemyslovice).
III. třída
8. kolo: Sokol Zdětín B-Haná Nezamyslice
B 1:5 (0:5), Sokol Vicov-Sokol Mostkovice
B 2:2 (1:1), FC Dobromilice-Sokol Tištín 2:1
(2:1), Pavlovice u Koj.-Sokol Bedihošť 2:1
(0:0), Skalka 2011-FC Ptení 3:0 (1:0), Sokol
Vrahovice B-Sokol v Pivíně B 4:0 (3:0), FC
Kralice B-Jiskra Brodek u Konice 2:1 (1:0), FK
Vyšovice-Sokol Plumlov B 2:3 (1:2).
1.FK Skalka 2011 8 6 1 1 35:8 19
2.F.C. Výšovice
8 6 0 2 21:5 18
3.FC Kralice na Hané 8 6 0 2 17:8 18
4.FC Dobromilice 8 5 2 1 19:12 17
5.Sokol Tištín
8 5 1 2 26:12 16
6.TJ Nezamyslice B 8 4 3 1 23:18 15
7.Pavlovice u Kojetína 8 4 2 2 23:18 14
8.Sokol Vícov
8 4 1 3 18:13 13
9.FC Ptení
8 3 1 4 17:17 10
10.Sokol Mostkovice B 9 2 2 5 8:16 8
11.Brodek u Konice 9 2 2 5 16:25 8
12.Sokol Zdětín B 8 2 1 5 10:21 7
13.Sokol Vrahovice B 8 2 1 5 15:38 7
14.Sokol Pivín B
8 1 3 4 13:13 6
15. Sokol Plumlov 8 1 1 6 17:32 4
16.Sokol Bedihošť 8 1 1 6 14:36 4
Kanonýři: 8 - Špaček Jakub (FC Dobromilice),
7 - Konupka Lukáš (Sokol Tištín), Mirga Tomáš
(Sokol Bedihošť), 6 - Grepl Tomáš (Jiskra Brodek
u Konice).
IV. třída
8. kolo: Sokol Přemyslovice-Morávia Doloplazy
0:3, Sokol Čechy pod Kosířem-Biskupice 6:0,
Sokol Protivanov B-Sokol Tvorovice - nehráno,
Sokol Brodek u PV B - volno, Sokol KladkySokol Ivaň -nedohráno, Sokol Otaslavice
B-Želeč 4:0.
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 Pv B
5 3 1 1 12:12 10
4.FCM Doloplazy 6 3 0 3 20:17 9
5.Sokol Tvorovice 5 3 0 2 22:20 9
6.Sokol Čechy p. K. 6 2 0 4 17:15 6
7.Sokol Ivaň
4 2 0 2 11:9 6
8.TJ Biskupice
6 2 0 4 12:19 6
9.Želeč
5 2 0 3 5:15 6
10.Sokol Otaslavice B 5 2 0 3 10:22 6
11.Přemyslovice B 5 1 0 4 6:20 3
Kanonýři: 10 - Křeček David (Sokol Kladky), 8
- Navrátil Miloš (Sokol Kladky), 7 - Kolečkář Petr
(Sokol Tvorovice).
Okresní přebor dorostu
2. kolo: Haná Nezamyslice-Sokol Plumlov 0:0,
Sokol v Pivíně - volno, Sokol Držovice-Smržice
3:4, FC Dobromilice-Sokol Přemyslovice 4:2 (3:1).
1. Sokol v Pivíně 5 5 0 0 15:1 15
2. FC Dobromilice 7 4 2 1 29:11 14
3. Sokol Plumlov 7 3 4 0 13:3 13
4. Smržice
7 2 2 3 10:15 8
5. Nezamyslice 6 0 4 2 2:4 4
6. Přemyslovice 5 1 0 4 5:16 3
7. Sokol Držovice 5 0 0 5 7:31 0
Veškeré úřední zprávy a další
aktuality mohou zástupci
jednotlivých oddílů
i jejich příznivci nacházet
na internetových stránkách
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Áčko i juniorka 1. SK přivezla o uplynulém víkendu z Ostravska po třech bodech!

SVATOVÁCLAVSKÁ SPANILÁ JÍZDA PROSTĚJOVA
Po dobrém výkonu s poslední Břeclaví si připsali svěřenci kouče Jury pouhý bod
FK Slavia Orlová

1. SK Prostějov

0:1
(0:0)

Branka: 85. Machálek. Rozhodčí: Kubica - Priesol, Lakomý;
ŽK: 34. Skoupý – 90. Pančochář, diváků: 65.
.
Sestava FK Slavia Orlová:
Pacanovský - Kaizar, Vlk, Skoupý, Krištan – Šustr, Kovář,
Sobala, Tomáš (82. Václavek) – Kopel (73. Urban), Schroner.
Trenér: Bohuš Keler.

1. SK Prostějov:
Bureš – Kazár, Pavlík (29. Soušek), Hloch, Krejčíř – Mazouch,
Zelenka, Fládr (68. Pančochář), Hirsch (75. Zatloukal) – Krč,
Machálek (89. Pospíšil). Trenér: František Jura.
Orlová, Prostějov/tok - Na svátek
svatého Václava se hned dva týmy
1. SK Prostějov vypravily na sever Moravy. Zatímco muži cestovali do Orlové na utkání osmého
kola Moravskoslezské fotbalové
ligy, starší dorostenci směřovali
poněkud západněji do Hlučína
na velmi těžké střetnutí taktéž
osmého dějství MSDL s lídrem
tabulky Hlučínem. A kousek po
poledni se jelo na Hanou zvesela

- v autobusech se kromě pasažérů vezlo dohromady šest bodů!
Oba zápasy skončily shodně 0:1,
přičemž v Orlové padl zasloužený
gól až pět minut před koncem,
šťastným střelcem byl Machálek.
Po celotýdenním modifikovaném
tréninku bylo už před zápasem
zřejmé, že kluci jsou nažhaveni na
správnou provozní teplotu a také, že
jsou ochotni nechat na trávníku třeba
i duši. Do brány se opět postavil Bu-

reš
r a dlužno předeslat hned úvodem,
že
ž se zásadní měrou podílel na čistém
t kontu a držel tým v okamžicích,
kdy
k bylo jasné, že jediný gól rozhodne.
n Na pravého beka se vrátil Krejčíř
a ve středu pole nastoupil po delší
absenci
uzdravený Mazouch, který
a
se pomalu rozehrával do zápasového
h tempa. Útok táhli tentokrát Krč
s Machálkem.
Zápas
začal v opatrném tempu,
Z
první
se osmělili hosté v 13. minup
tě,
t kdy Kazár a následně Machálek
prověřili
domácí obranný val. Za
p
slávisty se prvně prezentoval blonďatý
ď Sobala. Stoprocentní gólovka
se naskytla v 17. minutě a měl ji na
kopačce
prostějovský Fládr, který
k
se objevil nikým nekrytý na malém
vápně,
bohužel jeho placírka směv
řovala vysoko nad břevno domácí
svatyně. O čtyři minuty později se
v hlavičkovém souboji jako dva
berani utkali Pavlík s domácím
Šustrem, oba to odnesli pobytem na
trávníku. Zatímco Šustr byl za chvíli
v pořádku, Pavlíkovi vyrostla záhy
zboku čela parádní boule, kterou
se jal ošetřovat masér Kuchař. „Do
konce poločasu jsem měl vypnutý
obraz a zvuk,“ vzpomínal po zápase
Petr Pavlík. „Pamatuju si akorát cestu autobusem. Jak se mi to přihodilo,

video na pv.cz
ernik
.v
w
ww ec

Roman POPELKA – asistent trenéra 1. SK Prostějov

„Dosáhli jsme velmi důležitého vítězství, které jsme si po předvedeném výkonu zasloužili. Celý zápas jsme odpracovali velmi dobře a zodpovědně,
byť jsme zdaleka neproměnili všechny šance, které jsme si vypracovali, což
samozřejmě mrzí. Zápas by se potom vyvíjel zase trochu jinak. Nicméně
důležité jsou tři body, předvedený srdcařský výkon a to, aby se nám ho podařilo předvádět standardně v dalších zápasech.“

Dočkali se. Po dvou remízách a jedné porážce se hráči 1.SK Prostějov (v modrém dočkali konečně výhry.
Foto: Tomáš Kaláb
to se musím podívat na videu,“ měl
náš zadák nepříjemné okno. „Kolikátého je, mi ještě řekl, ale na jméno
manželky nějak dlouho vzpomínal,“
popichoval Kuchař. Buď jak buď,
po bleskovém rozcvičení, kdy hrál
Prostějov několik minut v deseti,
musel neplánovaně na trávník vyběhnout Martin Soušek.
V té době se ideálně uvolnil na svém
pravém křídle Hirsch a řítil se do
šestnáctky, gólman Pacanovský ale
dobře vyběhl a střelu zblokoval na

roh. Vzápětí měl na druhé straně
čistou loženku kapitán Slávie Vlk,
hlavičku těsně před Burešem ale
směroval přímo do rukou hostujícího gólmana. V 36. minutě rozehrával volný přímý kop Kazár,
ale zeď ránu zblokovala na roh. Po
něm se dostal před domácí brankou
do dobré šance Hloch, jeho dobře
umístěnou hlavičku bravurně zlikvidoval Pacanovský. Pět minut před
přestávkou se vyznamenal Bureš po
Krištanově střele k tyči.

Pavel Hloch: „Rozhodla síla vůle...“

Prostějov - V dnešním zápase těžko vyzdvihovat
jakéhokoli jednotlivce, na hřišti v Orlové byl k vidění
jednolitý tým. A to je to, co může prostějovského
fanouška těšit nejvíc. Makali příkladně všichni od
brankáře Bureše, který se vyznamenal několika
vynikajícími zákroky, přes pozornou obranu, která se prezentovala i střelecky, až na hrot útoku.
Dobrou příležitost k zápisu do listiny střelců měl
dnes i Pavel Hloch (na snímku), který po utkání odpověděl na otázky Večerníku.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Tomáš Kaláb
Pavle, ta šance ke konci
první půle asi mrzí, co?
„Já se dnes dostal ke dvěma
hlavičkám po jednom v každém
poločase. První mi chytil gólman,
druhou zneškodnil soupeřův obránce. Hlavně, že to tam spadlo Machálkovi!“
Projevil se v zápase jiný styl
tréninků v průběhu uplynulého týdne?
„Trenéři se zaměřili víc na kolektivní
pojetí hry a týmový výkon. Z tohoto
pohledu byl zápasový efekt zřejmý. Už tréninky jsme „odjezdili“,

Bohuš KELER – FK Slavia Orlová

„Oba týmy byly od počátku velice aktivní, hrálo se nahoru-dolů, šancí se
urodilo na obou stranách, přičemž hosté si jich vytvořili o něco víc než my.
Vyrovnaný zápas rozhodla standardní situace, kdy jsme v šestnáctce zaváhali a soupeř toho dokonale využil. Takové zápasy rozhoduje obyčejně jediný
gól, takže Prostějovští byli dnes ti šťastnější.“

nestává se často, aby se i tam jelo
tzv. „na krev“. Teď jsme to prodali,
silou vůle jsme tenhle zápas vybojovali pro naše barvy.“
Podobné nadšení zavládlo i
po zápase ve Zlíně, pak
ovšem následovaly dvě domácí
remízy, jak se takových výkyvů
vyvarovat?
„Musíme si přiznat, že to jednoznačné vystoupení ve Zlíně nám trochu
stouplo do hlavy a mysleli jsme si,
že to už dál půjde samo. Teď jsme
Foto: Archív Večerníku
realisticky nohama na zemi a je nám
jasné, že každý zápas se prostě musí cí prostředí k získávání bodů, a to
tvrdě odedřít. Musíme využít domá- hned příští sobotu.“

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Bilance
prvního
Bil
íh poločasu
l č hovořila
h řil
o poměru šancí 2:3, na gólovky
1:1. Začínalo být jasné, že jediný
gól bude tím rozhodujícím. Domácí mu byli blízko už po dvou
minutách druhé půle, když Vlk
vyzval centrem zprava Kováře,
jeho hlavičku Bureš zázračně
vyrazil. Ze strany hostí pálil na
bránu každý, kdo mohl, k dobré
trefě se dostal i další bek Krejčíř.
Domácí využívali především aktivity Schronera na levém křídle,
opticky měli více ze hry. V 72.
min. si to do šestnáctky nasměroval neúnavný Hirsch, finální
přihrávku Machálkovi ale vystihl
gólman Pacanovský. O chvíli později po Zelenkově přiťuknutí pálil
Machálek jen do boční sítě. A pět
minut před koncem to konečně

přišlo
řišl - Kazár
K á rozehrál
h ál nepřímý
ří ý
kop a po Souškově teči doslova
dotlačil míč za brankovou čáru
Machálek – 0:1.
Hosté si dobře uvědomovali, že
zůstat pasivní by se mohlo zle nevyplatit, a tak se usadili sérií rohů
na soupeřově polovině na míle od
vlastní branky. Dobrou příležitost
si vypracoval i střídající Zatloukal.
Zoufalý pokus domácích o srovnání
v samotném závěru si už Prostějov
s přehledem pohlídal a po závěrečném hvizdu sudího vypukla na hřišti
radost málo vídaná – kéž by s vítězným rykem spadla z našich hráčů i
ona nepříjemná „deka“! To se konečně uvidí v sobotu už od 15:30
hod. na domácím hřišti Za Místním
nádražím proti letos velmi dobrému
Hulínu.

Výsledkový servis msfl

8. (9.hrané) kolo: Orlová - Prostějov 0:1 (0:0). Branka: 84.Machálek.
Diváků: 260 * Hlučín - Slovácko B 1:1 (0:1). Branky: 75.Hudeczek 44.Šumulikovski. Diváků: 190. * Hulín - Zábřeh 4:0(3:0). Branky: 19.
a 75 Kopečný, 11.Mršťák, 25. Laciga. Diváků: 251 * Mikulovice - HFK
Olomouc 1:0 (1:0). Branka: 29.Lokša. Diváků: 180 * Opava - Zlín
B 1:0 (1:0). Branka: 40.Nekuda. Diváků: 951 * Sigma Olomouc B Kroměříž 4:0 (3:0). Branky: 12. 33. Stříž, 34. Zahradníček, 88. Wijlaars.
Diváků: 113 * Břeclav - Uničov 2:0 (1:0). Branky: 29. Krejčí, 90. (+1)
Král. Diváků: 145 * Žďár nad Sázavou - Třebíč 1:3 (1:1). Branky: 39.
Pohanka - 45. Svoboda P., 78. Havránek, 90+2. Zifčák. Diváků: 250

průběžná tabulka PO devíti 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
Třebíč
Slovácko B
Uničov
Zábřeh
1.SK Prostějov
Hlučín
MSK Břeclav
FK Mikulovice
Žďár nad Sázavou
Holický FK Olomouc
Slavia Orlová - Lutyně
Hanácká Slavia Kroměříž
Zlín B

Z
9
8
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
9
9

V
7
6
5
4
3
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1

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

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

S
19:8
19:5
16:9
11:8
15:16
12:13
10:11
14:16
10:15
9:11
8:14
12:21
10:8
10:9
12:14
6:15

B
22
19
16
13
13
13
13
12
12
11
10
10
8
8
8
6

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?

Dohrávka 7.kolo: Třebíč - Sigma Olomouc B (středa 2.10., 16:00)
9.kolo, sobota 5. října 2013, 16:00 hodin: Třebíč - Břeclav (14:00), HFK
Olomouc - Sigma Olomouc B, Kroměříž - Žďár nad Sázavou, 1.SK Prostějov
- Hulín, Slovácko B - Opava (neděle 6,10., 10:15), Uničov - Orlová (neděle
6.10., 10:15), Zlín B - Mikulovice (neděle 6.10., 10:30), Zábřeh - Hlučín
(neděle 6.10., 15:30).

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Playmakerům vstup do sezóny nevyšel S Hulínem počtvrté za poslední rok
Trenér Pavel Kubíček: „Trpíme nekoncentrovaností!“

Úvodní utkání druhé florbalové ligy odehráli
Playmakeři na domácí půdě nejprve s FrýdkemMístkem a poté s favoritem celé soutěže z Havířova.
Sobotní utkání domácí zpackali úvodem, v neděli
pro změnu rozhodl závěr.
Milan Fojt
Na sobotní podvečer otevřel
vstup do sezóny souboj domácích Playmakerů s Frýdkem
Místkem. Celý zápas rozhodlo
úvodní dějství, když se hosté
ani nezadýchali a už vedli po
dorážce zásluhou Stránského.
Když si z druhé střely na bránu poradil Kalivoda a po něm
potrestal lacinou ztrátu Korbáš
nevypadalo to s Playmakery
zrovna růžově. A to nebylo
vše. Hosté byli při chuti, aby
ne když trestali efektivně každou chybu domácích. Další
chyba v obraně znamenala
pro domácího brankáře Krátkého střídání. Ani Panák však
dlouho čisté konto neuhlídal a
vypadalo to na pořádnou lekci
z produktivity. Prostějov oživil
první zásah Jana Hlocha, kterému se podařilo rozvlnit síť
ještě jednou do přestávky.
Druhá třetina přinesla přeci
jen víc ze hry domácím, jenže
ačkoliv měli Playmakeři šancí
na rozdávání, pálili jednu za
druhou. V přesilové hře navíc
Jan Hloch neuklidil míč do
brány, nýbrž orazítkoval jen
osiřelou bránu Zápalky. Tlak
se sice stupňoval, ale branky

stále nepřicházeli, a tak udeřili opět hosté. Ze standartky se
prosadil Grochal. Snaha domácích se rozhodně upřít nedala,
ovšem dnes místo změny stavu
pálili jednu šanci za druhou.
Do konce třetiny se převážně
hrálo u brány hostujícího celku, ale Frýdek tlak přeci jen
ustál.
Třetí třetina pokračovala v duchu té prostřední. Domácí dobývali svatyni Zápalky, hosté
čekali na brejk nebo eventuelní
chybu Prostějova. Poté co se
snad vystřídal každý útočník
Playmakerů v gólové příležitosti potrestal Frýdek domácí
už po sedmé. Malou útěchou
pak byla korigace Kováče,
který se jako poslední prosadil. Playmakerům úvod sezóny
zkrátka už pořádnou řádku let
nejde.
„Dnes jsme si zápas prohráli
sami. Soupeř nebyl až tolik nebezpečný a přesto nás porazil.
Vlastní chyby nás stáli zbytečné branky, mnohem horší
na tom byla ale naše žalostná
koncovka. Dvě třetiny byly
slušně zahrané, holt bez gólu
zápas nevyhrajeme,“ uzavřel
utkání trenér Pavel Kubíček.
Nedělní utkání přineslo na

FbCPlaymakersProstějov–FbCBDSTAVFrýdekMístek4:7(2:5–0:1–2:1)
Branky: 19. Hloch J(Slovák), 20. Hloch J (Slovák), 43.Hloch
J (Slovák), 48. Kováč (Žakymo). Vyloučení: 2:2. Využití: bez.
Střely: 37:30. Diváků: 20.
FbC Playmakers Prostějov – Florbal Torpédo Havířov 3:9 (1:1 – 1:3 – 1:5)
Branky: 17. Čmela (Fojt Z), 26. Fojt Z, 54. Hloch J (Fojt M).
Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Střely: 25:47. Diváků: 20.
Sestava FbC Prostějov: Krátký (17. Panák) – Fojt M, Zakopal,
Fojt Z, Smička, Čmela – Žák,Kováč,Hloch J,Hloch K,Slovák
– Hrubý,Hnízdil.

program druhé kolo, ve kterém Prostějov sehrál duel s favoritem soutěže z Havířova.
Torpédo poté, co loni spadlo
z extraligy, udělalo radikální
krok a přihlásili svůj první
tým ještě o ligu níž. I když
byl hostující celek jasným
favoritem, dokázali domácí
konkurovat. V první třetině
moc Havířov nepouštěli do
zakončení, navíc dobře četli
hru a z toho pramenili i příležitosti. Ve dvanácté minutě se
ale přeci jen hosté prosadili,
když potrestal nedůslednost
před bránou Halaxa. Playmakeři však našli odpověď a tak
se šlo do kabin za stavu 1:1.
Prostřední část nezačala pro
Hanáky zrovna dobře, dva
zkraty v obraně darovali soupeři dvougólové vedení.
Prostějov zásluhou kapitána
Zdeňka Fojta snížil, ale víc už
se neudálo. I tak byl stav před
závěrečnou částí hratelný. Prostějov se pokusil ofenzivní hru
posílit třetí útočnou řadou. Začátek ještě nenaznačoval žádnou pohromu. Kováč nastřelil

břevno prázdné branky, jelikož
standartní situace zmátla i hostujícího brankáře. Pak udeřili
ale hosté. Neprve Playmakeři
špatně vystřídali, čehož Havířov dokonale využil. Nechtěná přesilovka však nebyla
posldním
nepochopitelným
zkratem domácích. Po souboji
za brankou rozhodčí odpískla
domácím faul, hosté rozehráli
tak rychle, že se ani domácí
nestačili postavit. Definitivní
klid dala hostům přesilovka,
jíž opět předcházela individuální chyba. Osmá branka přišla
opět z nepozornosti. Domácí
přestali hrát a soupeř znovu
neváhal a chladnokrevně uklidil míček do brány za stojícího Panáka, který si následně
logicky požádal o náhradu.
Brankář Krátký utkání nedochytal s čistým kontem, neboť
ho překonal vlastní spoluhráč
Žák. Prostějov už jen snížil
na konečných 3:9 zásluhou
Hlocha, ale jinak už k výraznému dramatu nedošlo. Torpédo
v závěru hru kontrolovalo a zaslouženě odjíždí s třemi body.

Prostějov/tok - Po dvoutýdenní
pauze se opět představí fotbalisté 1. SK Prostějov na domácím trávníku stadionu Za Místním nádražím v sobotu – už
od 15:30 hod. – proti Spartaku
Hulín. S tímto soupeřem měřilo „eskáčko“ síly nejen dvakrát v rámci minulého ročníku
MSFL, ale také v době vrcholící letní přípravy.
Zatímco obě mistrovská utkání
skončila remízami (2:2 na podzim venku a 1:1 na jaře doma,
což obzvláště mrzelo), v letním
horkém dopoledni byl úspěšnější domácí Prostějov, vítězství 2:0
ale nelze vzhledem k charakteru
utkání přeceňovat. Už zde se
ovšem ukázalo, že Hulín disponuje herní kvalitou, kterou zejména ve druhém poločase proti
prostřídavším domácím uplatnil,
a přidá-li se proměňování šancí,
nemusí Spartak hrát ve třetí lize
druhé housle.
Zatímní vývoj podzimní sezóny
dal tomuto předpokladu plně
zapravdu. Hulín v předešlém
ročníku unikl sestupu do divize
jen díky dobrovolnému odstoupení rezervy Baníku ze soutěže,
protože mu patřila předposlední
patnáctá příčka. Nyní je Hulín

aktuálně třetí, a jestliže za celou
loňskou sezónu MSFL dokázal
zvítězit sedmkrát, jen v průběhu
odehraných devíti kol se jeho
hráči radovali už v pěti případech. Šest bodů z Břeclavi a
doma s Uničovem byl vstup
do sezóny z říše snů, který pokazila první porážka na hřišti
nováčka z Třebíče. Nad síly
nadcházejícího prostějovského
soupeře byla i Holice a rezerva
Slovácka.
V průběhu léta opustil hulínský
kádr především první gólman
Dubec, zkoušející štěstí v Rakousku stejně jako spoluhráč
Otruba, a Zlámal. Na post
brankářské jedničky se tedy
posunul Vogl, jemuž kryje záda
Černocký z bývalé juniorky.
K dalším příchozím patří záložníci Červenka a Mršťák a útočníci Kopečný s Rokosem. Právě
Kopečný je zatím nejlepším
střelcem týmu s šesti trefami
do černého. V zatím posledním
odehraném zápase proti Zábřehu, který ve velkém stylu vyhráli 4:0, přičemž rozhodnuto bylo
už po 25 minutách první půle,
dal trenér Lehkoživ důvěru této
sestavě: Vogl – Vyskočil, Ruman, Číhal, Červenka – Mršťák

(70. Paciorek), Laciga, Kadlec
(78. Pácl), Krhut (83. Barcuch)
– Kopečný, Rokos (58. Dvořáček).
Domácí čeká další důležitý
zápas, z hlediska nutnosti postupu
v tabulce směrem vzhůru je ale
veledůležitý úplně každý. Specifičnost sobotního duelu spočívá
především v tom, zdali si hráči
vzali ponaučení z uplynulých kol
a neusnou na vavřínech jako po
vítězství ve Zlíně. „Důležité je,
aby se dnešní vysoce kolektivní
výkon přenesl i do dalších utkání,“ přál si hned v Orlové asistent
trenéra Roman Popelka.
Klub v uplynulém týdnu zmobilizoval svoje interní odborné
zdroje, což evidentně zapůsobilo blahodárně a přineslo
týmu nový impuls. „Dosavadní
zkušenosti příští týden vyhodnotíme a rozhodneme se, jakým
způsobem pokračovat,“ poznamenal po utkání v Orlové generální sportovní manažer Prostějova František Jura. K dispozici
bude mít kompletní kádr s jedinou výjimkou dlouhodobě zraněného Hunala, takže na trávník může vyběhnout optimální
sestava hráčů majících nejlepší
aktuální formu.

Playmakeři končí ve čtvrtém kole poháru

Kostelec na Hané/mif - Čtvrté
kolo poháru přivedlo prostějovské florbalisty na zcestí. Zde už
stáli v roli outsidera. Soupeřem
jim byl Hattrick Brno, který
usiluje v letošním roce odvážně
o extraligu. Svědčí o tom nejen
samotná prohlášení, ale i předsezónní posily. Prostějov tak musel

čelit řádné poslední generálce
před ligou.
Playmakeři nakonec s favoritem
dokázali držet krok jen do poloviny
utkání. Hattrick Brno si nakonec odvezl cenné vítězství a postup.
„V zápase jsme postrádali několik
hráčů, navíc jsme utkání dohrávali
jen s dvěma beky, což je kritické.

Když se s tím útočníci popasovali
vcelku dobře, chyběla nám pak síla
vpředu. Soupeř se na vítězství nadřel
až do závěru, kdy nám odskočil.,“
sdělil po utkání trenér Prostějova
Pavel Kubíček.
FbC Playmakers Prostějov
- Hattrick Brno FbŠ
2:7 (1:1 – 1:3 – 1:3)
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Roman Šmudla ze Žárovic obsadil druhé místo
v zahajovacím turnaji Republikové Grand Prix
Králíky, Prostějov/zš, pk
- Kulturní sál v Králíkách
u Nového Bydžova se
o uplynulém víkendu stal
dějištěm III. Republikové
Grand Prix a turnaje TOP
v moderních elektronických šipkách. Na třistapadesát nejlepších šipkařů
a šipkařek z celé České re-

publiky zde měřilo své síly
v turnajích jednotlivců,
dvojic a smíšených dvojic.
Hned v úvodu se v zahajovacím turnaji jednotlivců zadařilo
prostějovskému hráči Romanu
Šmudlovi, který v současné
době obléká dres extraligového
týmu Olomouckého kraje Vetřelci Prostějov. Šmudla prošel

hracím pavoukem bez zaváhání až do celkového finále, kde
bohužel nestačil na pozdějšího
vítěze Michala Zárybnického
a skončil na velmi krásném
druhém místě.
Toto umístění bylo výborným
startem do dalších soutěží
a také vhodnou prověrkou formy před evropským turnajem

EDU, který se uskuteční za
čtrnáct dní v Praze v Hotelu
Pyramida.
Další soutěže bohužel skončily po uzávěrce Večerníku,
a tak další podrobné informace
a kompletní výsledkový servis,
včetně pozvánek na další akce
najdete na stránkách www.cds-sipky.cz a www.sipky.org.

Pokud Vám nevyjde čas se nadcházejících významných šipkařských
akcí osobně zúčastnit, dovolujeme
si Vám připomenout, že Českomoravský šipkový svaz spolu s generálním mediálním partnerem,
kterým je PROSTĚJOVSKÝ Večerník bude jako vždy v centru dění
a bude Vás o všem informovat.
ZŠ.

Výsledky a tabulky soutěží
v malé kopané na Prostějovsku
2013/2014
1. OKRESNÍ LIGA MUŽŮ
Hřiště Dubany: Sokol Dubany – SK Kobra Kobeřice 3:5, S. Dubany – SK Tomek Dobrochov 2:8, Kobeřice – SK Chaloupka Prostějov 1:10, Dobrochov – Chaloupka PV 3:6.
Hřiště Vrbátky: DD Sport Dubany – Mexico Víceměřice 11:4, SK Dřevnovice – DD
Dubany 1:3, Víceměřice – MK Brodek u Prostějova 3:4, Brodek u PV – Dřevnovice 7:2.
1. Chaloupka PV
2. DD Sport Dubany
3. Dobrochov
4. Brodek u PV
5. Kobeřice
6. S. Dubany
7. Víceměřice
8. Dřevnovice

Průběžná tabulka:
3
1
3
1
3
0
2
1
2
0
1
1
0
0
0
0

0
0
1
1
2
2
4
4

27:11
19:9
22:12
12:8
15:16
9:16
13:27
8:26

10
10
9
7
6
4
0
0

2. OKRESNÍ LIGA MUŽŮ
- SKUPINA A

Má to. Roman Šmudla přebírá trofej za druhé místo Foto: ČDS Trading

Ti nejlepší. Roman Šmudla pózuje se svými souputníky Foto: ČDS Trading

www.vecernikpv.cz
ik
k
z

Petra Kvitová vyhrála v Tokiu a je zpátky ve světové desítce
Tokio, Prostějov/lv - Jedenáctý titul v kariéře vybojovala Petra Kvitová v Tokiu.
V průběhu turnaje postupně
porazila Švýcarku Benčičovou, Američanku Keysovou,
Rusku Kuzněcovovou, Venus
Williamsovovou a ve finále
Němku Angelique Kerberovou. Díky tomu se vrátí do
elitní desítky žebříčku WTA,
kde poskočí na sedmou příčku. Současně prostějovská
hráčka výrazně posílila svou
pozici v pořadí před Tur-

najem mistryň v Istanbulu,
kde se představí osm nejlepších hráček sezony. Kvitové
v tomto žebříčku patří sedmé
místo.
„Po US Open jsme Davidem
Kotyzou a Markem Všetíčkem
čtrnáct dnů trénovali a udělali
velký kus práce. Jsem ráda, že se
to potvrdilo i v zápasech. Doufám, že jsme na správné cestě.
Tenhle turnaj hodně ukázal.
Nechci to zakřiknout, ale snad
to bude pokračovat. Naší práci
věřím,“ uvedla po vítězství v Tokiu prostějovská tenista. „Toto
vítězství pro mě hodně znamená. Mám před sebou ještě pár

Výsledky 2. kola:
Prostějov – Telnice 35:31, Kostelec na Hané – Olomouc
18:18, Valašské Meziříčí – Maloměřice 26:25, Ivančice – Brno
„B“ 26:24, Kuřim – Juliánov 26:27, Sokolnice – Hustopeče
nehlášeno.

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

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

Tým
Sokol II Prostějov
Kostelec na Hané
Velké Meziříčí
Olomouc
Sokolnice
Maloměřice
Juliánov
Ivančice
Telnice
Hustopeče
SK Kuřim
Brno „B“

Z
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2

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

R
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0

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

S
67:62
45:41
50:49
42:41
34:24
56:48
58:58
48:55
55:59
23:24
49:54
48:60

B
4
3
3
3
2
2
2
2
1
0
0
0

KAM NA házenou?
3. kolo, sobota 5. října: Juliánov – Kostelec na Hané (6.10.,
18.00), Telnice – Kuřim (16.00), Maloměřice – Sokol II Prostějov (13.00), Brno „B“ – Velké Meziříčí (16.30), Hustopeče
– Ivančice (6.10., 10.30), Olomouc – Sokolnice (nezadáno).

www.vecernikpv.czz

turnajů, chci si je užít a zahrát si
Turnaj mistryň. Doufám, že to
vyjde,“ dodala Kvitová.
Finále dvou levorukých soupeřek ovládla česká hráčka po
výsledku 6:2, 0:6, 6:3. Finálový duel začala Kvitová výborně. Rychle vedla 3:1 a po půl
hodině získala první set. Pak
se ke slovu dostala soupeřka,
která české hráčce nadělila kanára. Po vyrovnání výsledku se
ale Kvitová dokázala uklidnit
a opět rozdávala vítězné údery.
Získala dva servisy soupeřky
a za stavu 4:0 měla nakročeno
k úspěchu. Za stavu 5:2 při podání Kerberové nevyužila dva

mečboly a dovolila soupeřce
snížit až na 4:5. O chvíli později
už ale proměnila čtvrtou příležitost na ukončení utkání a mohla
slavit zasloužený triumf.
Po druhém setu jsem si řekla,
že to je finále a musím tam
nechat všechno. Začala jsem
zase hrát agresivně, aby soupeřka neměla na svoje údery
čas a nehrála dlouhé výměny,“
komentovala závěr utkání Kvitová.

v Bangkoku. Duel s Kanaďanem Milosem Raonicem
prohrál 6:7, 3:6. Bylo to jeho
letošní třetí finále, ani v jednom
případě se ale se zisku turnajového titulu Berdych neradoval. Nejlepší český tenista měl
v prvním setu za stavu 6:5 setbol, z vedení 1:0 se přesto po
zkrácené hře radoval soupeř.
Druhou sadu rozhodl brejk
Kanaďana ve druhé hře. „Celý
zápas byl vlastně o dvou výměnách. Milos je zvládl lépe
Berdych na titul nedosáhl a zaslouženě vyhrál. Hrál
Finále si zahrál také Tomáš opravdu výborně. Skvěle serBerdych, který postoupil až do víroval a nedal mi moc šancí,“
posledního utkání na turnaji uznal kvalitu soupeře Berdych.

Na mostkovickém turnaji v kuličkách

skončil Prostějovan Losík druhý
Vsetín, Mostkovice/vl, jim –
Česká hráčská špička se v sobotu 21. září sešla ve Vsetíně,
aby se utkala v kuličkovém turnaji kategorie Masters. Zápasy
hrané na kvalitním antukovém
hřišti začaly dopoledne za deštivého počasí a skončily až večer
za umělého osvětlení a mezi
soutěžícími se ani trochu neztratili zástupci Prostějovska.
Zatímco po základních skupinách
nebylo o favoritech turnaje příliš
jasno, ve druhé fázi turnaje, která
se hrála systémem pavouka na
dvě porážky se zvýhodněným
nasazováním, se brzy začali prosazovat někteří hráči z čela národního žebříčku.
Bez jediné porážky se až do finále probojoval František Gregor
z Ostravy. Zde se utkal s Veronikou Šťastnou z Prahy, aby díky
své skvělé formě vybojoval vítězství v poměru 3:1. Františka Gregora a Veroniku Šťastnou doprovodil na stupně vítězů bronzový
Luboš Karásek z Prostějoviček.

Z dalších regionálních borců pak
skončil Karel Ondrůj na patnáctém místě a Radek Julinek o dvě
pozice pod ním. Mezi juniory
vyhrál František Karásek z Prostějoviček. V klubové soutěži pak
Hanácká Trefa ukořistila výborné
druhé místo
„Jak se zlepšovalo počasí, tak
se zlepšovaly i mé výkony. Malinko více mi vyhovoval mokrý
povrch, ale i sušší v pozdějších
fázích turnaje byl fajn. Je rovný,
hladký, kulička krásně drží směr,“
konstatoval bezprostředně po turnaji spokojený vítěz.
V Mostkovicích proběhl jen
o den později závěrečný turnaj kuličkové sezony na Hané.
Hrálo osm nejlepších borců,
kteří v uplynulé sezoně splnili
kvalifikační kritéria na turnajích v Prostějově, Mostkovicích a Křenůvkách. Stejně jako
v loňském roce jsme tak hráli
o pohár Mistra Hané. „Herní
systém jsme zvolili tak, aby byl
co nejspravedlivější a určil jedno-

značného vítěze, hráli jsme tedy
systémem každý s každým. Již
od prvních zápasů začínalo být
jasné, že pohár doma nezůstane,
náš kuličkový kamarád František
Gregor, který přijel z Ostravy,
proplouval tabulkou jako nůž
máslem,“ přiblížil průběh turnaje
jeden z pořadatelů Lukáš Vlček.
Gregorovu spanilou jízdu ukončil
až v posledním zápase Ladislav
Vysloužil, který se tak stal jediným, komu se Františka podařilo
porazit. I přes tuto jedinou porážku ale František Gregor v turnaji
zvítězil a stal se tak historicky
druhým Mistrem Hané.

Výsledky turnaje
v Mostkovicích:
1. František Gregor (Ostrava),
2. Ivo Losík (Prostějov),
3. Luboš Karásek (Prostějovičky),
4. Radek Julinek (Prostějov),
5. Ladislav Vysloužil (Krumsín),
6. Drahoslav Zavadil (Mostkovice),
7. Jan Zavadil (Prostějov),
8. Pavel Kotyza (Prostějov).

Hřiště Laškov: Galacticos Prostějov – 1.FC Laškov 0:6, Laškov
– Béci Smržice 7:1, Galacticos PV – FK Vrbátky 2:8, Vrbátky –
Smržice 3:1. Rozhodčí: Krátký.
Hřiště Vrbátky: Spojené kluby Hluchov/Čehovice – MK Medvědi Prostějov 5:2, Hluchov/Čehovice – FC Zavadilka Prostějov
7:3, KMK Katastrofa Prostějov – Medvědi PV 2:2, Katastrofa PV
– Zavadilka PV 4:0. Rozhodčí: Zatloukal.
Hřiště Vrbátky: Medvědi PV – Vrbátky 3:3, Hluchov/Čehovice
– Vrbátky 9:2, Smržice – Hluchov/Čehovice 4:8, Medvědi PV –
Smržice 1:3. Rozhodčí: Krátký.
Hřiště Prostějov: Katastrofa PV – Galacticos PV 6:1, Laškov –
Zavadilka PV 5:2, Zavadilka PV – Galacticos PV 5:6, Laškov –
Katastrofa PV 0:3. Rozhodčí: Lízna.
1. Hluchov/Čehovice
2. Katastrofa PV
3. Laškov
4. Vrbátky
5. Smržice
6. Galacticos PV
7. Medvědi PV
8. Zavadilka PV

Průběžná tabulka:
4
0
3
1
3
0
2
1
1
0
1
0
0
2
0
0

0
0
1
1
3
3
2
4

29:11
15:3
18:6
16:15
9:19
9:25
8:13
10:22

12
10
9
7
3
3
2
0

2. OKRESNÍ LIGA MUŽŮ
- SKUPINA B
Hřiště Prostějov: KRS Abrahám Prostějov – Kostelec na Hané 2:1, Juniors SEMOS
Hluchov – FC Ladzimil Čehovice 0:3, Čehovice – Abrahám PV 0:4, Kostelec – J. Hluchov 4:0, Los Nutrios Kralice na Hané – TJ Otinoves 6:2, Abrahám PV – Kralice 3:2.
Hřiště Kostelec na Hané: Kostelec – L. Čehovice 4:1, L. Čehovice – Kralice 5:3,
Kralice – Kostelec 4:1. Rozhodčí: Kučera.
Hřiště Hluchov: J. Hluchov – Abrahám PV 2:9, J. Hluchov – Otinoves 3:1, Otinoves
– Abrahám PV 0:3. Rozhodčí: Čuba.
1. Abrahám PV
2. Kralice
3. L. Čehovice
4. Kostelec
5. Otinoves
6. J. Hluchov

Průběžná tabulka:
5
0
3
0
3
0
2
0
1
0
1
0

0
2
2
3
4
4

21:5
21:13
13:11
14:12
8:20
7:23

15
9
9
6
3
3

Staň se i ty mistrem Evropy v nohejbale!
Tak jako každé sportovní odvětví, potřebuje i nohejbal
doplňovat svou hráčskou základnu. Jeden z nejúspěšnějších
mládežnických oddílů regionu,
třicetinásobný mistr ČR mládežnických kategorií - TJ Sokola I Prostějov pořádá každý
čtvrtek od 14.00 hodin a každé
pondělí od 15.30 hod. v sokolovně na Skálově nám. v Prostějově NÁBOR MLADÝCH
HRÁČŮ DO ŽÁKOVSKÉHO
KOLEKTIVU NOHEJBALU.
Nábor je soustředěn zejména na
ročníky narození 2002 a 2004.
Součástí přípravy nohejbalu bude
i sálová kopaná. Družstva mládeže vedou Richard Beneš a Petr
Matkulčík, zkušení nohejbaloví
trenéři s licencí, kteří jsou zárukou
trvalého růstu kvality všech nových adeptů nohejbalu.

Zveme do svých řad další zájemce o toto tradiční ryze české
odvětví sportu, které je na mezinárodním poli velmi úspěšné.
Staňte se i vy v budoucnu ligovými nohejbalisty Sokola I Prostějov nebo dalších ligových klubů
v naší republice. Přibližně každý
třetí dorostenec Sokola I Prostějov je nebo byl v kádru juniorské
reprezentace ČR, v našem oddíle
vyrostl juniorský mistra světa
Jakub Klaudy a juniorský mistr
Evropy Kristián Pacejka. Každý
nový člen obdrží drobný dárek
na uvítanou v oddíle a pro ty
nohejbalové naděje, které vydrží
s tréninkem do jara 2014, bude
zorganizován zájezd na extraligový zápas mistra ČR mužských
družstev do Modřic
Bližší informace na tel. 736 536 930.
výbor oddílu nohejbalu

Atletická mládež posbírala kupu medailí Středoškolskému poháru vládlI kluci z RG a ZŠ

Olomouc, Prostějov/jim, cec –
Úspěšná vystoupení za sebou
mají mladí prostějovští atleti.
Členové AK Prostějov si totiž úspěšně vedli v krajském
přeboru mladších žáků, kde
jednotlivci vyběhali, vyskákali a vyházeli celkem čtrnáct
umístění na stupních vítězů,
družstva pak skončila první
a druhá. Kořistí mládežníků
z Prostějova se stala i Hanácká
laťka.

Mladší žáci získali čtrnáct
individuálních medailí
Na školním hřišti Reálného
gymnázia, kde má nyní útočiště
i atletický klub, se konalo 3. kolo
soutěže družstev mladšího žactva
Olomouckého kraje. Prostějovská družstva mladších žáků i žaček ze ZŠ Jana Železného reprezentovala úspěšně a pod vedením

trenérů Dalibora Ovečky a Michala Esterky vybojovala postup
na mistrovství Moravy a Slezska.
To se koná 6. října v Opavě.
Mladší žákyně zvítězily a za sebou nechaly Valašské Meziříčí,
AK Olomouc, AK Šternberk, SK
Přerov, TJ Šumperk, AK Uničov
a SK Hranice, mladší žáci skončili druzí za AK Olomouc, ale
před Valašským Meziříčím, TJ
Šumperk, AK Šternberk, SK Přerov a SK Hranice. Do další fáze
tak v obou případech postoupily
Prostějov a Olomouc.
V krajském přeboru jednotlivců
si nejlépe vedla Simona Ošťádalová. Zvítězila ve skoku vysokém
výkonem 138 centimetrů a byla
druhá v běhu na 60 metrů časem
8,86 sekundy. Další druhá místa
získali Adam Marčík v běhu na
60 metrů v čase 8,47 sekundy,
ve vrhu koulí Marek Růžička za

výkon 9,58 metru, Eva Smítalová v běhu na 150 metrů časem
22,48 sekundy a obě štafety na
4x60 metrů. Žačky v sestavě Neumanová, Smítalová, Doleželová
a Hofmanová časem 35,48
sekundy a žáci ve složení Hausknecht, Musil, Marčík, Jašíček
časem 34,84 sekundy.
Bronzové medaile vybojovali
Jiří Jašíček v běhu na 150 metrů
za 21,19 sekundy, Denis Přikryl v běhu na 800 metrů časem
2:38,14, Tomáš Havlíček v hodu
kriketovým míčkem za výkon
47,91metru, Jan Šedivý ve vrhu
koulí výkonem 8,27 metru, Aneta Kuželová v běhu na 150 metrů
v čase 22,76 sekundy, Michaela
Čepová v běhu na 300 metrů za
rovných padesát sekund a Monika Nadymáčková v běhu na
60 metrů překážek za čas 10,47
sekundy.

Hanáckou laťku
ovládli Prostějované
Na olomouckém náměstí se konala Hanácká laťka i za účasti
mladých atletů ze Základní školy
Jana Železného v Prostějově. Ti v
žákovských kategoriích vyhráli,
co se dalo.
Ve starších žácích byl nejlepší Filip
Slouka výkonem 172 centimetrů,
ve starších žákyních zvítězila Pavla
Meidlová, když zdolala laťku na
výšce 155 centimetrů. Třetí místo
navíc získala Karolina Klímová
skokem přes 135 centimetrů.
V mladších žácích byl druhý Filip Kocián, stejně tak i pátý Jaroslav Pospíchal překonal laťku ve
výši metr třicet pět. V mladších
žákyních zvítězila Simona Ošťádalová za 145 centimetrů a třetí
místo připadlo Lucii Hromkové
za metr a čtvrt.

města Prostějova a holky z Wolkerova gymnázia

Prostějov/jim, cec – Sedm
družstev si nenechalo ujít
CORNY
Středoškolský
pohár, jenž se v půli září
uskutečnil na školním hřišti
Reálného gymnázia. Mezi
hochy po velkém boji a těsném souboji zvítězila sestava Reálného gymnázia, mezi
dívkami s větším náskokem
vyhrál tým Gymnázia Jiřího
Wolkera. Obě družstva si
díky tomu zajistila účast na
krajském finále v Olomouci.
Nejhodnotnější výkony mezi
chlapci předvedli Marek Reiskup na 100 metrů (11,4 s)
a ve skoku dalekém (580 cm),
na čtyřstovce byl nejrychlejší
Miroslav Němeček (56 s), na
patnáctistovce Dominik Voráč
(4:54,3). Výšku vyhráli spo-

lečně za skok přes 166 centimetrů Patrik Richtr a Martin
Kohoutek, kouli Patrik Ježek
za 11,33 metru. Štafetu zvládlo
v nejlepším čase za 2:15,7 Reálné gymnázium.
Mezi dívkami byly ve sprintu
na 60 metrů za rovných devět
sekund nejrychlejší Renata
Fialová a Karolina Dopitová,
dvoustovku vyhrála Darina

Havierová (30,6 s), osmistovku Klára Halmo (2:38,4).
Přes 149 centimetrů se přenesla Markéta Urbancová, do
vzdálenosti 433 centimetrů
doskočila Tereza Halířová, tříkilovou kouli poslala na značku 8,79 metru Nikola Irsová
a ve štafetě nedosáhl nikdo lepšího času než 2:45,9 v podání
Gymnázia Jiřího Wolkera.

Výsledky družstev:
Hoši: 1. RG a ZŠ města Prostějova 6858 bodů, 2. Gymnázium Jiřího Wolkera 6839, 3. SOU Obchodní 6630, 4. Obchodní
akademie 6042, 5. SOŠ Podnikání a obchodu 5568, 6. ŠPS Polytechnická 4999, 7. CMG 4640.
Dívky: 1. Gymnázium Jiřího Wolkera 5964 bodů, 2. RG a ZŠ
města Prostějova 5591, 3. Obchodní akademie 4818, 4. SOŠ
podnikání a obchodu 4766, 5. CMG 3714, 6. SOU obchodní
3328, 7. ŠPS polytechnická 1701.
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Hokejisté Prostějova nadále válí. Formu z úvodu odnesl Nový Jičín i Bobři na Valašsku
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POPRVÉ NASTOUPIL KRYL, DAVID JURÍK MUSEL PAUZÍROVAT

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC NOVÝ JIČÍN

2:0

0:1

Branky a nahrávky: 13. Duba (Stejskal, Jedlička), 18. Černý (Knesl), 21. Jurík (Nedbálek), 26.
Duba (Venkrbec, Stejskal) – 12. Macháček (Sprušil, Hruška), 50. M. Chvostek (Hanák, Vnenk).
Rozhodčí:Dědek–Chocholouš,Kříž.Vyloučení:5:9,navícZedník10OT.Využití:2:0.Diváků:1100.

Sestava HC NOVÝ JIČÍN:

Prostějov/jim

Šrámek (4. Kozák) – Gebauer, Ižanský, Mravec, Kabeláč, Pelikán, Ohera, Brynecký, Hruška, Skaloš, Vašut, Sprušil, Putmiorz,
Macháček, Hanák, Vnenk, Zedník, M. Chvostek, F. Chvostek, Uhlár.

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

2
8

0:2

Nedbálek, Jedlička,
Kolibár, Švaříček

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

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
V

1:4

1:2

Branky a nahrávky: 38. Matušenko (Vaněk, Slovák), 52. Miroslav Varga (D. Varga, Martin Varga) – 7. Stejskal (Venkrbec, Duba), 20. Kořínek (Šebek, Černý), 33. Coufal (Belay,
Antončík), 36. Kryl (Šebek, Kořínek), 38. Kučera (Luňák, Jurík), 39. Duba (Venkrbec), 48. Duba
(Coufal), 59. Belay (Stejskal). Rozhodčí: Vaněk - Hanzlík, Štěpán. Vyloučení: 11:13, navíc
Kvapil 2+2 minuty - Jedlička 5 minut plus nesportovní chování do konce utkání, Nedbálek 5
minut plus nesportovní chování do konce utkání. Využití: 1:2. Oslabení: 0:3. Diváků: 450

Sestava HC BOBŘI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ:

Slovák (21. Smolka) - Ferenc, Hartmann - Tomiga, Heča - Kvapil, Zábojník - D. Varga, Martin Varga, Miroslav Varga - Martiník, Matušenko,
Vaněk - Randýsek, Stráněl, Slovák - Prycl, Kubáč, Nundera.

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

Pouze dva brankáře a dvacet hráčů do pole může napsat do zápisu o utkání kouč Jestřábů Josef Málek.
A protože hrají na čtyři kompletní pětice, znamená to, že
už nezbývá prostor na případného devátého obránce či
třináctého útočníka. To se stalo důvodem, proč dostal
zápasové volno David Jurík a v sestavě ho dvakrát nahradil Martin Kryl.

Nedbálek, Jedlička,
Kolibár, Švaříček

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

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ
4. kolo: Vsetín – Hodonín 1:5. Branky a nahrávky: 54. Ševčík (Vrba L.) – 13.
Pokorný (Jurásek, Peš), 15. Velechovský (Kučera), 31. Peš (Rybalkin), 59. Špok,
60. Jurásek (Špok). Diváků: 924 * Břeclav – Přerov 2:7. Branky a nahrávky:
36. Popolanský (Dora), 48. Šaur (Maša) – 4. Goiš (Haloda, Kudělka), 12. Kudělka
(Ministr, Osina), 15. Ditrich (Haloda, Osina), 26. Goiš (Haloda, Ministr), 26. Pala
(Sedlák, Šťastný), 54. Sedlák (Tomeček, Šťastný), 60. Pala. Diváků: 225 * Technika – Poruba 5:1. Branky a nahrávky: 17. Štindl (Odehnal, Benýšek), 26. Fadrný
(Habrovec, Česnek), 29. Odehnal (Havíř), 30. Benýšek (Klimeš, Habrovec), 34.
Česnek (Fadrný, Štindl) – 14. Vaněk (Šindelář, Krayzel). Diváků: 191 * LHK
Jestřábi Prostějov – HC Nový Jičín 4:2 (2:1, 2:0, 0:1). Branky a nahrávky: 13.
Duba (Stejskal, Jedlička), 18. Černý (Knesl), 21. Jurík (Nedbálek), 26. Duba (Venkrbec, Stejskal) – 12. Macháček (M.), 50. Chvostek (Hanák, Vnenk). Diváků: 1100
* Opava – Valašské Meziříčí 3:2. Branky a nahrávky: 16. Herman (Měch), 22.
Barinka, 35. Chalupa (Herman, Tichý) – 31. Martiník (Varga D., Kubáč), 39. Kvapil
(Varga Mi., Varga D.). Diváků: 520 * Orlová – Frýdek-Místek 2:8. Branky a nahrávky: 46. Zientek (Voznica), 56. Badžo – 5. Mach (Franek), 9. Slovák, 17. Slovák
(Franek), 29. Slovák (Mach, Franek), 43. Mach (Franek, Slovák), 53. Mikšan (Ivan,
Samiec), 55. Franek (Slovák), 57. Měkýš (Prokop, Samiec).
5. kolo: HC RT TORAX Poruba – HC Orlová 3:4 s.n.(1:3, 1:0, 1:0 - 0:0)
Branky: 17. Seidler (Vrána, Buček), 38. Wolf (Krayzel, Videlka), 46. Pavlačka
(Šindelář) – 13. Hegery (Sznapka, Pavliš), 18. Mráz (Blatoň, Studený), 20. Badžo
(Voznica, Pavliš), 65. Blatoň. Diváků: * SHK Hodonín – VSK Technika Brno
6:4 (1:2, 1:1, 3:1) Branky: 16. Vondráček, 24. Kříž (Chvátal), 41. Vondráček (Kříž),
46. Škorík (Kuba), 54. Jurásek (Vrba), 60. Kříž (Jurásek) – 7. Fadrný (Klimeš), 18.
Benýšek (TS), 39. Brzobohatý (Zábranský), 53. Česnek (Zapletal), Diváků: HC
ZUBR Přerov – VHK Vsetín 4:2 (3:0, 1:0, 0:2) 4. Šťastný D. (Kudělka), 13.
Haloda (Goiš), 14. Blinka (Vlček), 29. Ministr (Goiš) – 42. Vaněk (Kubo), 44. Kajaba (Vaněk, Ambruz). Diváků: HC LVI Břeclav – HC Nový Jičín 5:4 s.n. (1:1,
2:2, 1:1 - 0:0) Branky: 13. Piskoř (Nedvěd, Bartoš), 23. Bartoš (Piskoř), 31. Dora
(Popolanský, Bartoš), 56. Bolfík (Bartoš, Dora), rozh. náj. Dora – 6. Brynecký, 35.
Gebauer (Putmiorz, Chvostek), 36. Chvostek (Vašut), 47. Hanák (Vnenk). Diváků:
* HC Bobři Valašské Meziříčí – LHK Jestřábi Prostějov 2:8 (0:2, 1:4, 1:2)
Branky: 38. Matušenko (Vaněk, Slovák), 52. Varga Mir. (Varga D., Varga Mar.) – 7.
Stejskal (Venkrbec, Duba), 20. Kořínek (Šebek, Černý), 33. Coufal (Belay, Antončík), 36. Kryl (Šebek, Kořínek), 38. Kučera (Luňák, Jurík), 39. Duba (Venkrbec), 12.
Duba (Coufal), 59. Belay (Stejskal).

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 5. 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 Zubr Přerov
HC Slezan Opava
SHK Hodonín
HC RT TORAX Poruba
HC Frýdek-Místek
HC Lvi Břeclav
HC Orlová
VHK Vsetín
HC Bobři Valašské Meziříčí
HC Nový Jičín

5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5

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

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

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

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

27:10
22:16
18:13
12:7
17:17
16:18
20:14
16:21
17:24
12:19
14:23
13:22

14
11
10
9
9
7
6
5
5
4
4
3

„Formuláře jsou takto nešťastně
vymyšleny. Hokejový svaz chce,
aby kluby hrály na čtyři lajny, kdyby to ale šlo, rád bych tam dopsal
i další kluky a dal jim šanci,“ mrzí
administrativní překážka prostějovského trenéra Josefa Málka.
V duelech s Novým Jičínem
a Valašským Meziříčím dal poprvé v sezoně příležitost Martinu
Krylovi. Tento brzy dvaadvacetiletý odchovanec místního hokeje
se již stihl zapsat mezi střelce.
„Stíhá všechno kromě jednoho
tréninku, který absolvuje s juniory. Pokud se nikdo nezraní, bude
se v sestavě střídat s Davidem
Juríkem, takže budu mít třináct
útočníků. David byl v týdnu ve
Zlíně na rehabilitaci s klíční kostí a nechali jsme ho odpočívat,“
vysvětlil Málek změnu v sestavě

s tím, že zbylá jedenáctka útočníků se o místo bát nemusí.
A platí to i pro osmičku stabilních
obránců. „Nepozoruji žádný výraznější propad ve výkonnosti.
Nepomůže výměna hráče za hráče, je to spíše otázkou systémové
práce a souhry celé pětice,“ poznamenal kouč Jestřábů.
V uplynulém týdnu ho nejvíce
potěšilo šest získaných bodů a
udržení vedoucí pozice, našel
ale také věci, na nichž je potřeba
ještě zapracovat. Jde v první řadě
o disciplínu. „Tresty jsou jednak
otázkou přehnané aktivity mladých hráčů a jejich nešikovných
zákroků, jednak nás již dvakrát
pískal arbitr, co nemá cit pro hru a
pískal na obě strany i to, co nebyl
faul,“ upozornil.
Největší radost mu tak udělala
hned úvodní třetina, v níž dali
Jestřábi paradoxně pouze dvě

Důraz před bránou. Jestřábi jdou do každého duelu po hlavě a díky síle, rychlosti i chytrosti zdolali
také Nový Jičín i Valašské Meziříčí.
Foto: Jiří Možný
branky. „Bylo to takové, jaké
jsme si představovali. Naše čtyři
lajny na ně vlétly, soupeř nestíhal
a byl vylučovaný. Pak už byla
spousta oslabení, nehráli jsme
v pěti a nedostali jsme se do tempa. Měli jsme to dohrát jinak,“
nebyl spokojen se zbývajícími
čtyřiceti minutami, byť náskok
narostl až na výsledných 8:2.
Prostějovu se navíc nevyhnuly
ani dva tresty do konce utkání, ten
první obdržel za vražení na man-

Uprostřed týdne přijede
Frýdek-Místek

Prostějov/jim - Ve svém třetím domácím duelu přivítají hokejisté Prostějova Frýdek-Místek. Proti Hodonínu
i Opavě neztratili ani bod a od středečního večerního utkání neočekávají nic
jiného. Do cesty se jim postaví aktuálně
sedmé mužstvo, které dvakrát vyhrálo a dvakrát prohrálo, před sobotním
duelem disponovalo nejnebezpečnější
ofenzivní silou.
„Je to nevyzpytatelný soupeř, hraje nahoru
dolů, má aktivní útočníky. Prohraje ve Valašském Meziříčí a pak deklasuje Orlovou,“
krotí přílišný optimismus a myšlenky na jednoduché utkání kouč Jestřábů Josef Málek.
Týmu na pomezí Moravy a Slezska zatím
funguje útok, což dokazuje osm branek
do sítě Orlové, sedm proti Novému Jičínu i tři na ledě Valašského Meziříčí a dva

zásahy na půdě Přerova. S defenzivou to
také není nijak zlé, za dvě stě čtyřicet minut čistého času inkasoval tým dohromady čtrnáct branek.
V produktivitě se daří zejména Petru Slovákovi, jenž proti Orlové zaznamenal hattrick a ještě dvě asistence k tomu, Tomáš
Franek se tehdy nahrávkami podílel na
čtyřech brankách. Spoustu bodů již stihli posbírat rovněž Jakub Mach, Ondřej
Sluštík a Jan Sluštík.
O víkendu měli hráči tamějšího HC volno a duel s Opavou sehrají na vlastním
ledě až v pondělí 28. října, naplno se
tak mohli věnovat přípravě na Prostějov.
A proti Jestřábům se jim loni dařilo, venku sice prohráli 3:5 a 2:6, doma ale dokázali zásluhovou povedeného úvodu či
závěru zvítězit 5:3 a 4:2.

tinel Robert Jedlička, ten druhý
za hrubost Michal Nedbálek. „U
Jedly to vyplynulo ze hry a již
před tím měl Veselý podobný zákrok, ale tomu to prošlo. Hráč se
nešťastně narazil, chvíli tam ležel,
nebylo to pěkné. U Nedbálka domácí hráč nešetrně atakoval Kociána a sejmul ho jako hřib, Michal
si to s ním šel vyřídit. A v týdnu si
to s ním vyřídím já,“ nechtěl Málek předesílat, jakou dohru to bude
mít.

Prozradil jen to, že hráči se
i v tomto týdnu mohou těšit na
klasické tréninky. Mimo jiné
tedy v pondělí posilovna, v úterý nacvičování obrany s Jiřím
Vykoukalem, ve středu rozbruslení a zápas, ve čtvrtek posilovna
i rehabilitace, v pátek klasika stále zaměřená na dynamiku nohou.
„Díky tomu budeme soupeře
přehrávat v bruslení ještě víc,“
těší se na pozitivní dopady Josef
Málek.

O víkendu jedou Jestřábi do Opavy
Prostějov/jim - Nejlepší defenzíva.
Tímto označením se mohou po dosud
odehraných kolech honosit hokejisté Opavy. Mužstvo vedené Karlem
Suchánkem má sice odložený duel
s Frýdkem-Místkem a tedy o utkání méně než deset dalších účastníků
druhé ligy, ve čtyřech duelech ale inkasovali pouze sedm branek a z toho
hned pět v úvodním kole.
„Čeká nás velice nepříjemný soupeř,
který doma neztrácí body. Je složen
z vlastních odchovanců, kteří hrají s
chutí, mají výborného gólmana. Cílem
je ale získat i v dalším týdnu šest bodů,“
nepřeje si prostějovský kouč Josef Málek nic jiného než výhru v normální
hrací době.
Slezané se dosud doma utkali dvakrát
a vždy jim tři vstřelené branky zajistily

zisk tří bodů. Přerovské Zubry zdolali
s čistým štítem 3:0, Valašské Meziříčí
pak daleko těsněji 3:2. Mezitím přišla
venkovní výhra 3:0 v Novém Jičíně
a jedinou kaňkou na bezchybném podzimu je tak porážka 3:5 na ledě Hodonína. Mimo jiné to tak znamená, že si
hráči Slezanu plní normu tří branek na
zápas.
Brankářskou jedničkou je Dušan Šafránek, jenž již tedy stihl dva zápasy s nulou, v poli jsou zatím nejnebezpečnější
Bohumil Herman s Tomášem Měchem,
oba si ve čtyřech duelech připsali pět
kanadských bodů.
Opavě zatím patří v tabulce čtvrtá příčka a v případě výhry nad Frýdkem-Místkem by byla virtuálně druhá o dva
body za Jestřáby, jako první jí tento týden prověří aktuálně devátá Orlová.

„Stále se na ledě cítím jako mladý kluk,“

užívá si každé utkání MICHAL ČERNÝ

Prostějov - V loňské sezoně úspěšně atakoval padesátibodovou hranic. Za jednadvacet branek a jednatřicet
y, ale
asistencí se stal nejen králem týmové produktivity,
patřil mezi nejlepší v celé druhé lize. Také letos Michal
Černý prokazuje, jak je pro mužstvo platný a že mu má
moucí
i ve čtyřiceti letech stále co dát. Vítěz extraligy s Olomoucí
a bronzový z mistrovství světa „dvacítek“ sice již netráví
etráví
m proti
na ledě tolik času jako dřív, přesným zakončením
Novému Jičínu ale zaznamenal svou první branku v sezoně a využitou přesilovkou pět na tři překlopil vedení
edení
na stranu Jestřábů.
Jiří Možný
Soupeř musel velice brzy
střídat brankáře, jak to
na vás zapůsobilo?
„Připravovali jsme se sice na jejich
vysokého brankáře Šrámka, to se
ale občas stává. Navíc máme takový mančaft, že neřešíme, kdo jim
tam chytá nebo hraje. My hrajeme
na čtyři vyrovnané lajny a musíme
doma porážet každého, ať tam
chytá
y Petr, nebo Pavel...(úsměv)“
Bylo na ledě znát, že hraje první s posledním?
„Možná jsme to začali cítit až za
stavu 4:1, kdy jsme si mysleli, že
máme zápas pod kontrolou a začali jsme dělat věci, které normálně
neděláme. Neřekl bych ani, že to

bylo polevení, ale byli jsmee si vědomi náskoku. Tak to občass chodí,
že s mančafty, které se jen
n brání,
že to tam nenapadá. Trápili
li jsme
se celý zápas, ale jsme rádi
di za tři
body,
y, ty se počítají.“
Opět jste prokázali
ali sílu
při přesilovkách, asi to
není jen o štěstí, že v nich dáváte
tolik branek...
„Dva góly jsou celkem slušná
úspěšnost, celkem nám to tam
padá. Ani se tomu ale na trénincích příliš nevěnujeme, ovšem
lajny si tak nějak sedly, vědí,
dí, co
chtějí hrát, a celkem to zatím
atím
vychází. Nevychází to sice
ce
všem čtyřem současně, alee
vždy to tam alespoň dvěma,,
jako dnes, spadne.“

Přes léto se tým hodně
proměnil. Změnila se
i vaše role?
„Ano. Loni jsme hráli prakticky
ky
na dvě lajny, takže jsem byl
na ledě pořád, teď je to
rozloženo rovnoměrně do
čtyř lajn
a točíme
se jak na
kolovrátku. Ať je
to přesilovka,
oslabení,
nebo pět na
pět. Takže letos to určitě

nebude taková sezona jako loni, kdy jsem
na ledě strávil třicet minut.
Zase to má svou výhodu, že
jsem na každé střídání více odpočatý..(úsměv) Nechodím sice

„Máme mančaft i podmínky

tak pro nás bude neúspěchem....“
Prostějovský nestor Michal Černý
o prozatímní úspěšnosti a síle týmu
tolikrát na led,
led ale
sil je víc a zatím
zat se
po fyzické stránce
st
cítím výborně.“
výborně
S Lukášem
Luk
Dubou jste
tu jedinými zkušenějšími h
hráči.
Jak vám sedí
hrát s hokejishok
ty o patnáct
pa
až dvace
dvacet let
mladšími?
mladším
„Stále se na
ledě cítím
jako mladý kluk
a neděn

Foto: Josef Popelka

lá mi to žádný problém. Snažím se, aby mě výrazně nepřekročili, a kdybych měl pocit,
že už jim nestíhám, tak s hokejem skončím. Myslím si ale,
že jsem udělal dobře, že jsem
ještě minimálně rok počkal...
(úsměv)“
(
Úvod soutěže vám vychází podobně úspěšně jako celá příprava, kráčíte
zatím od výhry k výhře...
„Máme mančaft i podmínky vytvořené na to, abychom
zápas co zápas vyhrávali a každá prohra pro nás bude neúspěchem. Na každý zápas se musíme dívat dopředu a vyhrát ho.
Je mi jedno proti komu hraju,
na ledě to jsou soupeři a budeme se je snažit porazit!“

Kam příště na 2. ligu - Východ?
6. kolo, středa 2. října, 18:00 hodin: HC Orlová - HC Slezan Opav, LHK
Jestřábi Prostějov - HC Frýdek-Místek, HC Lvi Břeclav - HC Bobři Valašské Meziříčí, VHK Vsetín - HC Nový Jičín, VSK Technika Brno - HC
Zubr Přerov, HC RT TORAX Poruba - SHK Hodonín.
7. kolo, sobota 5. října, 17:00 hodin: SHK Hodonín - HC Orlová, HC
Zubr Přerov - HC RT TORAX Poruba, HC Bobři Valašské Meziříčí - VHK
Vsetín, HC Frýdek-Místek - HC Lvi Břeclav, HC Slezan Opava - LHK
Jestřábi Prostějov, HC Nový Jičín - VSK Technika Brno (18:00).
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Prostějov otočil duel

s posledním Novým Jičínem
Prostějov/jim - I druhý duel
před natěšeným prostějovským
publikem proměnili Jestřábi
v zisk všech tří bodů. Po
Hodonínu si na domácím ledě
poradili taktéž s průběžně posledním Novým Jičínem, čímž
se tak udrželi v čele druholigové
tabulky. Jestřábi se opět mohli
spolehnout na přesilové hry,
díky nim otočili ještě v první
části stav z 0:1 na 2:1 a o náskok
se pak již nenechali připravit,
přestože herně to asi nebylo
úplně to pravé ořechové.
V sestavě Prostějova pro středeční
utkání čtvrtého kola východní
skupiny došlo k jediné změně,
když na levém křídle Šebkovi
formace naskočil místo Davida Juríka jinak třináctý útočník
Kryl, pro nějž to byla premiéra
v letošní sezóně. Novojičínští
přijeli na Hanou i s dvojicí juniorů
z Třince Ohera - Ižanský, poprvé
mohl kouč David Handl počítat
také se zadákem Mravcem ze
Žiliny. Nejzkušenějším hráčem
týmu je bezesporu exvítkovický
Vnenk, největší letní posilou pak
duo forvardů Sprušil - Hanák
z Přerova.
Hosté se museli hned na počátku
čtvrté minuty vyrovnat s vynucenou změnou na brankářském postu. Jejich jednička Lukáš Šrámek
dostal od vlastního spoluhráče
hokejkou do oka a musela do
kabin, jeho místo zaujal Tomáš
Kozák. S Novojičínskými to
ovšem neotřáslo a dostali se do
vedení, když do prázdné brány
doklepával Petr Macháček. Ještě
za stavu 0:0 vypálil ihned po
vhazování z pravého kruhu Lukáš
Duba a těsně minul vzdálenější
šibenici, prostějovský kapitán
se ale přece jen dočkal. Domácí
totiž s odpovědí dlouho neo-

táleli. Ve své první přesilovce na
konci třinácté minuty za pouhých
jedenáct sekund potrestali
Uhlárovu sekeru v útočném
pásmu a právě Lukáš Duba vyrovnal na 1:1. Vyrovnaný stav
pak nevydržel ani čtyři a půl
minuty. Na trestnou lavici putoval nejprve Jakub Hruška, po
něm i Petr Macháček a dvojitá
přesilovka neskončila bez odezvy. Při početní výhodě pěti proti
třem se dorážkou z velkého úhlu
prosadil zkušený Michal Černý a
po přihrávce Aleše Knesla tak šli
Jestřábi do kabin s vedením 2:1.
Svůj náskok prostějovští hokejisté úspěšně navyšovali a již
do poloviny utkání to bylo 4:1.
Domácím totiž po konci první
části vyšel brankově i nástup do
druhé dvacetiminutovky. Od
levého mantinelu vystřelil Michal
Nedbálek a trefil tyčku, pohotovou dorážkou se hned po sedmadvaceti sekundách prostřední
části prosadil Juraj Jurík.
A o pět minut později dokonal
únik Matouše Venkrbce svým
druhým přesným zásahem Lukáš
Duba, takže Jestřábi vedli již
o tři branky. Radost z obratu mělo
i hodně zaplněné hlediště, v němž

kotel prostějovských fanoušků dal
transparentem jasně najevo, co si
o přejmenování Jestřábů na Gladiátory myslí a že si změnu názvu
rozhodně nepřeje.
V posledním dějství sice lídr
druhé ligy polevil a hostům se
podařilo snížit, velké drama se
ale nekonalo. Smetánku za práci
svých spoluhráčů slízl Michal
Chvostek, když úspěšně dorážel
do odkryté brány, a v polovině
padesáté minuty to bylo 4:2.
Jestřábi se dostali pod mírný
tlak a museli si pomoci zakázaným uvolněním, soupeře ale do
velkých šancí nepouštěli a při
obyčejných střelách oplýval jistotou Kocián, jenž puky zbytečně
nevyrážel. Po zbytečném faulu
Kučery dvě minuty před koncem si Nový Jičín při poměru
čtyři na čtyři vzal oddechový čas
a v poslední půlminutě to hosté
po nastěhování se do útočného
pásma zkusili bez gólmana, ale ani
power play jim už na další korekci nepomohla. Domácí se rychle
úspěšným vyhozením osvobodili
a závěrečné sekundy se už odehrály daleko od jejich brány. A tak
mohla prostějovská hala opět zažít
vítěznou děkovačku...

PETR ZACHAR - asistent trenéra LHK Jestřábi Prostějov:
„Z naší strany to bylo hodně těžké utkání. Hodně jsme se trápili a měli
jsme štěstí, že nás v první třetině nastartovala dvě oslabení, dali jsme dva
góly. Měli jsme velice dobrý vstup do druhé třetiny, jako by to ale potom
upadlo. Přišla ležérnost, nezodpovědnost a v globálu máme co zlepšovat.
Nový Jičín se srovnal ve středním pásmu, čekal na naše akce. My jsme to
chtěli hrát profesorsky, několikrát jsme si to vrátili do třetiny, pak nám puk
odskočil. Ve třetí třetině byl led opravdu nekvalitní, na tom se technický
hokej nedá hrát. Chce to zjednodušit, to nám v poslední třetině chybělo..“

DAVID HANDL - HC Nový Jičín:
„Čekala nás šňůra tří utkání venku, takže jsme nastoupili na čtyři kompletní útoky a tři obrany. Začátek se nám vyvedl, jen škoda, že po chybě
Uhlára, který to nevydržel a oplácel, se dostaneme do oslabení a soupeř
vyrovná. Pak tam byly dva fauly a 2:1, navíc nám nevyšel nástup do
třetí třetiny. Při prvním střídání jsme dostali gól a sami jsme měli dost
šancí. Do poslední třetiny jsme to stáhli na tři lajny, zkorigovali jsme
skóre, měli jsme ještě velkou příležitost do prázdné brány. Kluci k tomu
přistoupili naplno, problém byl jen v proměňování šancí.“

Ženich: „Jsem rád, že s Petrou můžu být!“

Prostějov - Na sportovním poli slaví manažer Miroslav
Černošek také v letošním roce velké úspěchy. Tím nejnovějším přírůstkem se stalo vyhlášení nejlepších atletických mítinků, když Zlatá tretra byla v seriálu IAAF
World Challenge vyhodnocena jako vůbec nejzdařilejší
podnik a v bodovém hodnocení všech závodů obsadila třináctou pozici, čímž předstihla hned dva mítinky
Diamantové ligy v Oslu i New Yorku! „Je to skutečně
dobrý rok. Ve všech směrech,“ usmívá se boss agentur
TK PLUS a Česká sportovní Miroslav Černošek, který
se v pátek oženil s Petrou Langrovou.
Ladislav Valný
Zlatá tretra je mezi atletickou elitou, což je
určitě příjemný pocit. Jak
jste spokojený s výsledky

v tenise, který je vaším nejoblíbenějším sportem?
„Určitě, letošní tretra měla opět
vynikající úroveň a primát získala dle mého názoru zaslouženě. Jinak jsem spokojen téměř

maximálně. V Davisově poháru jsme ve finále, holky ve Fed
Cupu postoupily do semifinále.
V Prostějově jsme zažili překrásný dvacátý ročník UniCredit
Czech Open se skvělou účastí
a atraktivním finále mezi Radkem Štěpánkem a Jirkou Veselým. Světové šampionáty do
čtrnácti let a veteránů potvrdily,
že podobné akce umíme dělat.
Spolupráce s Mezinárodní tenisovou federací ITF byla při nich
znovu výborná. Nemůžu si tedy
na nic stěžovat (úsměv)“
Příjemné dny zažíváte
rovněž v osobním životě. Oženil jste se a vzal si za
manželku Petru Langrovou,
s níž se znáte dvacet let...

„Petra k nám před dvaceti lety
přišla jako třiapadesátá hráčka
světa. Stejně jako Karel Nováček, tehdejší světová osmička.
Pomohla nám k postupu do extraligy, byla u prvních tří titulů
v extralize. Po pěti letech se
stala ředitelkou prestižních tenisových projektů, v čemž prokázala velké kvality. Náš pracovní
vztah postupně přešel ve velice
intenzivní vztah osobní.“
Poznali jste se tedy dokonale. Čeho si na své
ženě nejvíce ceníte?
„Je toho hodně. Je velice pracovitá a díky tomu také úspěšná žena. Jsem rád, že s Petrou
můžu být. Tím je řečeno vše.
(úsměv)“

Nevěsta: „Byl to krásný víkend...“
Prostějov - Již celou řadu let šéfuje tenisovým podnikům
s prostějovskou organizací v zádech a ve světě bílého sportu si vybudovala pověst pracovité profesionálky. Společně
se svým týmem bude pořádat také další tenisové akce.
S jedinou změnou. Ředitelkou UniCredit Czech Open,
mistrovství světa družstev do čtrnácti let v Prostějově
i exhibic v Praze a dalších podniků bude od nynějška už
Petra Černošková. PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku jako
vůbec prvnímu médiu poskytla exkluzivní rozhovor již pod
novým jménem.
Máte za sebou svatbu.
Dotkne se změna stavu vaší práce?
„To určitě ne...(úsměv) Tenis mám ráda, je to součást
mého života. Navíc mě tato
práce uspokojuje a nehodlám
na tom nic měnit. Jedinou
změnou je akorát, že na startovních listinách bude jiné
jméno.“

Svatba je pro každou
ženu události. Jak jste si
jí užila?
„Nebyla to žádná velká svatba.
O to příjemnější ve společnosti
rodiny a přátel. Užila jsem si to
moc. Už jen proto, že jsem stála
vedle muže, kterého mám ráda
a jehož si moc vážím. Byl to
hezký pocit A všichni dohromay jjsme si užili krásný víkend.“
dy
Můžete prozradit, kdo
vám byl za svědky?

Praha, Prostějov/oš, jim – Dvakrát po sobě se mezi deset nejlepších cyklistů vešel jezdec
SKC TUFO Prostějov Adam
Valeš. Devatenáctiletý závodník
nejprve jako desátý dokončil
jednorázový závod první kategorie Bohemia Tour 2013,
následně se jen těsně nevešel na
stupně vítězů při posledním dílu
Českého poháru, kterým byl
Memoriál Evžena Cihláře.
Druhý ročník závodu Bohemia
Tour se stal kořistí Rakušana Josepha Benetsedera, neztratili se
ale ani členové prostějovské stáje.
Na start trasy z Českých Budějovic do Prahy se postavili bratři
Stöhrovi, Adam Valeš, Jan Svorada a Viktor Svážel, únik zhruba
dvacetičlenné skupiny u Týna

nad Vltavou dokázali zachytit
Adam Valeš s Pavlem Stöhrem.
Při dalším roztržení čelní skupiny
se mezi nejlepšími udržel pouze
Adam Valeš, jenž tak na Podolském nábřeží dosportoval jako desátý. Nejlepším z Čechů byl třetí
Jiří Polnický a zbylé trio SKC se
umístilo ve třetí, čtvrté a páté desítce. Jan Stöhr dojel sedmadvacátý,
jeho bratr Pavel jednatřicátý a Jan
Svorada devětačtyřicátý.
Stejná sestava borců ve žluto-modrém se postavila na start
i finálového závodu GO! Českého
poháru v silniční cyklistice. Na závodníky čekalo šestnáct výjezdů
na „větrnou hůrku“, tedy šestnáct
okruhů se stoupáním na pražský
Strahov. Z prostějovských závodníků si opět nejlépe vedl Adam

Ladislav Valný

„Mirkovi svědčil jeho bratr Jiří a
mně náš společný kamarád Tomáš Chrenek.“
Co vás z pracovního
hlediska čeká v nejbližší
době?
„V prostějovském klubu máme
kupu šikovných dětí, o které se
snažíme maximálně postarat. Od
babytenisu po dorostence. Blíží
se už také extraliga smíšených
družstev, ve které chceme obhájit
titul, následovat bude Večer mistrů. Na nedostatek práce si opravdu rozhodně nemůžu stěžovat.“
Řada akcí se každoročně opakuje. Znamená
to, že s přibývajícími ročníky
se práce zjednodušuje a děláte
je už „zpaměti“?
„Tak to rozhodně není. Nejde jen
o samotné turnaje. Řada našich
podniků má velký společenský
rozměr. Setkávají se u nás politici, osobnosti z oblasti byznysu.

Každoročně tak upravujeme
doprovodný program. Snažíme
se pokaždé něco vylepšit nebo
nabídnout něco nového.“
Nedávno na kurtech TK
Agrofert proběhly dva
turnaje světového šampionátu
seniorů. Máte ohlasy, jak se veteránům v Prostějově líbilo?
„Ohlasů bylo hodně a všechny
byly pozitivní. Seniorským tenistkám a tenistům se v našem
městě opravdu líbilo. V rámci
tohoto šampionátu nejsou rozhodující pouze výsledky, ale
také pocity hráčů. Ti, co byli
tady, si to nesmírně užívali, neustále se fotili a chodili poznávat celé město i okolí. Z tohoto
pohledu můžeme být spokojeni.
Všichni odjížděli s vědomím, že
Prostějov je krásné a příjemné
město. Je to skvělá reklama jako
pro město samotné, tak pro Olomoucký kraj.“

Valeš, který po výborném finiši
v posledním kole, obsadil čtvrté
místo v celkovém pořadí.
To mu vyneslo druhé místo
v kategorii do třiadvaceti let. Těsně
za sebou na pětadvacátém, šestadvacátém a osmadvacátém místě

dokončili Pavel Stöhr, Jan Stöhr
a Viktor Vrážel. Honza Svorada
závod nedokončil. Pro vítězství si
dojel Martin Hunal ze Sparty Praha, před druhým Andim Bajcem
z RSC Amplatz a třetím Vojtěchem
Niplem ze znojemského Focusu.

Jestřábi se neupejpali a Bobry Adam Valeš dojel dvakrát do desítky

připravili na osm způsobů
Valašské Meziříčí, Prostějov/
jim, pk - Hlad je nejlepší
kuchař a prostějovským
Jestřábům před duelem
s Bobry z Valašského Meziříčí
zřejmě notně vytrávilo. Při
souboji s domácím celkem se
nenechali zaskočit ani technickými problémy a vystrojili
si brankovou hostinu. Na svatého Václava hodovali hned
o osmi chodech a do pozice
šéfkuchaře se odělo hned
sedm různých střelců.
V sobotu se v rámci pátého kola
východní skupiny druhé ligy
představili hokejisté Prostějova
na ledě Valašského Meziříčí.
Domácí Bobři prošli před
sezónou poměrně rozsáhlou
změnou, která se dotýkala
i prostějovských Jestřábů.
Nejenže jejich bývalý kouč Josef Málek je dnes velitelem na
Hané, ale v dresu valašského
klubu nastupují v rámci hostování i dva naši odchovanci
Michal Tomiga a Tomáš
Stráněl. Vedle nich spoléhá nový
kouč Jan Vavrečka na dalšího
bývalého gólmana Jestřábů
Jiřího Slováka, který tvoří dvojici s navrátilcem z Německa
Lukášem Smolkou. Zadní
i útočné řady vyztužili hostující borci z Vítkovic, Zlína či
Přerova. Nejznámější posilou
jsou asi zadák Ferenc. Naopak
mužstvo opustili Ambruz,
Bokroš, Voznica, Vajda i Coufal,
který si to pro změnu namířil do
Prostějova. Jeho sestava byla
zcela totožná jako ve středečním
klání proti Novému Jičínu.
Jako první zahrozili domácí,
ale po sourozenecké spolupráci
Miroslav Varga na konci úvodní
minuty neuspěl. S brankovým
představením tak začali hosté,

krátce po konci přesilovky si puk
mezi kruhy našel Stejskal, jenž
se po zemi trefil přesně mezi betony - 0:1. Bobři nevyužili šanci
na vyrovnání a následně nabídli
Jestřábům zhruba tři čtvrtě
minutovou výhodu pěti proti
třem, s níž ovšem nenaložili
hosté úspěšně. Již za plného
počtu hráčů pouze nastřelili
tyčku a při následných akcích
se ukázali gólmani na obou
stranách. Hráčům vedoucího
týmu tabulky se ale přece jen
podařilo přidat ještě jeden zásah,
při klasické přesilovce vybídl
Šebek Kořínka a třiadvacetiletý
bek dosáhl gólem do šatny,
své druhé soutěžní trefy
v prostějovském dresu.
Bývalému klubu Josefa Málka
se velice zranil gólman a do
brány musel místo dřívější
akvizice Jestřábů Jiřího Slováka
Lukáš Smolka. Tomu se dařilo
déle než deset minut držet čisté
konto. Překonal ho až Coufal,
jemuž z první před prázdnou
bránu předložil puk Belay - 0:3.
S přibývajícím časem začalo
přibývat i trestů a jeden z nich
proměnil ve čtvrtý týmový
a svůj premiérový zásah Martin
Kryl. Ten už měl lehkou úlohu,
když z čáry doklepl kotouč do
sítě - 0:4. Bobři kontrovali akcí
do prázdné brány a snížením
Matušenka, jenže hosté měli
ještě bleskovější odpověď
a pouhých čtrnáct sekund nato
se po přečíslení prosadil Frank
Kučera - 1:5. Jestřáby nezastavilo ani vyloučení Antončíka,

ve vlastním oslabení přidal již
šestou branku kapitán Lukáš
Duba.
Množství vyloučených neubylo
ani v závěrečné části a v případě
obou týmů se tak součet dvouminutových vyloučení přehoupl
přes deset. Za naražení Martinu Vargu na mantinel obdržel
Robert Jedlička pět minut
a k tomu do konce utkání
a nabídl domácím minutu a čtvrt
dlouhou přesilovku pět proti
třem. Jenže to hosté opět ustáli
a již podruhé se v oslabení prosadil Lukáš Duba - 1:7.
Prostějovská nedisciplinovanost
ale pokračovala i nadále, po
dalším faulu a těsně po vypršení
Jedličkova trestu dostal puk
za Kociána Miroslav Varga
- 2:7. I za rozhodnutého stavu
a s vědomím několika minut do
konce emocí neubylo a trestné
minuty stále přibývaly. Michal
Nedbálek takto dostal trest do
konce zápasu a Bobři tak dostali
příležitost hrát v početní výhodě
až do závěrečné sirény, leč uspěli
pouze hosté, a to již potřetí ve
vlastním oslabení. Po úniku Stejskala s Belayem nejprve vyhrál
domácí gólman, z dorážky se
ale v pádu bývalý hráč Mladé
Boleslavi přece jen prosadil
a zakončením do šibenice tak
Belay upravil již na 2:8.
Diváci tak viděli celkem deset
branek, k radosti Jestřábů se
o naprostou většinu z nich
postarali právě oni. To znamenalonejenpojištěníprvníhomísta
v tabulce, ale i na pozici ofenzivy.

JOSEF MÁLEK - LHK Jestřábi Prostějov:
„Utkání bylo specifické tím, že jsme sem přijeli a byl tu problém s elektřinou. Dokázali jsme se ale správně zkoncentrovat a hlavně v první třetině
jsme dostali Valmez pod tlak, ve druhé části už to tak dobré nebylo, protože
přišly zbytečné fauly, které jsou důsledkem toho, že tým je mladý. Jsou to
hloupé fauly, ale jsem rád, že se nám podařilo dát góly i ve čtyřech. Jsem
ale hodně nespokojený s přístupem k utkání a nedisciplinovaností, protože
mančaft, který vede sedm dva, by měl dohrát utkání v úplně jiné pohodě.“

Výsledky Bohemia Tour:
1. Joseph Benetseder, (Rakousko, Team WSA), 2. Dejan Bajt
(Slovinsko, RSC Amplatz), 3. Jiří Polnický (Česká republika,
Bauknecht-Author), 10. Adam Valeš, 27. Jan Stöhr, 31. Pavel
Stöhr, 49. Jan Svorada (všichni Česká republika, SKC TUFO
Prostějov).
Výsledky Memoriálu Evžena Cihláře:
1. Martin Hunal (Česká republika, AC Sparta Praha), 2. Andi Bajc
(Slovinsko, RSC Amplatz), 3. Vojtěch Nipl (Česká republika, Focus cycling Znojmo), 4. Adam Valeš, 25. Pavel Stöhr, 26. Jan
Stöhr, 28. Viktor Vrážel, Jan Svorada (všichni Česká republika, SKC TUFO Prostějov) nedokončil.

Kušisté Savany se na domácím

závodu zlata nedočkali

Čechy pod Kosířem, Prostějov/
jim – Déšť a silný vítr. S těmito
nepříjemnými podmínkami se
museli vyrovnat střelci a střelkyně v sedmém dílu Českého
poháru jednotlivců a pátém
pokračování České ligy družstev. Kostelecké Savaně se tentokrát příliš nedařilo a střelci
pořádajícího oddílu marně čekali na vítězství, naopak plumlovský Bohumil Korbař opět
exceloval mezi muži.
Devětadvacetinásobný
český
šampion předvedl nejkvalitnější
výkon a díky 834 bodům si již
s předstihem zajistil pohárový titul,
disponuje totiž čtyřmi nejlepšími
výkony a právě součet čtyř nejúspěšnějších výkonů určuje výsledné pořadí dlouhodobé soutěže.
„Podmínky byly nepříjemné, ale
ustál jsem to. Nyní tomu již mohu
věnovat víc času a je to znát. Stále
jsme ale ve stádiu výzkumu, zkoušíme šípy i lučiště,“ okomentoval
své vystoupení vítězný Korbař.
Na druhém místě od počátku

usadil Josef Nedělník a tuto pozici až do konce nikomu nepustil.
Výkonem 815 bodů navíc o čtyři
bodíky vylepšil svůj nedávný
výkon z mistrovství Evropy.
Nedařilo se naopak jeho synovi
Honzovi, jenž pokazil první trať
a skončil pátý. I přesto zdolala
kostelecká sestava opavské soupeře, byť pouze o bod, a snížila jejich
náskok na čele. Do nejlepší desítky se vešel ještě devátý Jiří Složil.
Překvapením skončilo soupeření žen. Jaroslavě Nedělníkové
ze Savany utekl začátek a těsně
skončila třetí, když o bod více nastřílela Sabina Kubesová a s dvacetibodovým náskokem zvítězila
Kateřina Štětkářová. Hned pod
stupni vítězů pak skončila Hana
Nedělníková.
Kategorii seniorů opanoval
opavský Václav Losert, ihned za
ním se ale umístil František Sedláček a pro pořádající Kostelec
získal na fotbalovém hřišti v Čechách pod Kosířem druhé stříbro.
Juniory získal otrokovický Jan

Krejča, drama se nekonalo ani
mezi kadety. František Nemochovský zvítězil s velkým přehledem, na dalších dvou místech
skončili zástupci Savany, pravděpodobný celkový vítěz Lukáš
Andrés a Dominik Fifka. Mimo
soutěž střílela rovněž Karolína Hynková a při své premiéře

zaznamenala 346 bodů. To by
mezi kadety stačilo na bronz.
Venkovní sezona vyvrcholí posledním závodem na začátku října
v Suchých Lazcích. Hned poté
se střelci přeorientují na halovou
sezonu, většina těchto závodů se
stejně jako v předchozím ročníku
uskuteční v kostelecké sokolovně.

Výsledky závodu v Čechách pod Kosířem:
Muži: 1. Bohumil Korbař (Plumlov) 834 bodů (268+284+282),
2. Josef Nedělník (Savana Kostelec na Hané) 815 b. (261+269+285),
3. Petr Lelovský (Opava) 771 b. (241+262+268), 5. Jan Nedělník 694
b. (201+232+261), 9. Jiří Složil (oba Kostelec) 638 b. (181+244+213).
Ženy: 1. Kateřina Štětkářová (Otrokovice) 770 b. (246+255+269),
2. Sabina Kubesová (Suché Lazce) 750 b. (221+262+267), 3. Jaroslava Nedělníková 749 b. (229+255+265), 4. Hana Nedělníková
(obě Kostelec) 732 b. (230+252+250).
Senioři: 1. Václav Losert (Opava) 775 b. (230+270+275),
2. František Sedláček (Kostelec) 731 b. (214+257+260), 3. Ája
Kaszonyiová (Otrokovice) 719 b. (222+240+257).
Junioři: 1. Jan Krejča (Otrokovice) 706 b. (210+246+250).
Kadeti: 1. František Nemochovský (Otrokovice) 611 b.
(168+207+236), 2. Lukáš Andrés 471 b. (114+181+176), 3. Dominik
Fifka (oba Kostelec) 340 b. (0+168+172).
Kadeti, mimo soutěž: 1. Karolína Hynková (Kostelec) 346 b.
(0+152+194).
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ŽENY „VÉKÁČKA“ JASNĚ OVLÁDLY OSTRAVA CUP 2013
Prostějovské „Agelky“ absolvovaly přípravný turnaj na severu Moravy bez jediného ztraceného setu

Ostrava, Prostějov/son - Naprosto dominantním způsobem získaly volejbalistky VK AGEL
Prostějov triumf na přípravném turnaji Ostrava
Cup 2013. Favorizovaný tým z Hané po sobotním
skolení domácího výběru i Frýdku-Místku nedal
v neděli žádnou šanci ani Pezinku s Přerovem,
přesvědčivě vyhrál všech dvanáct svých setů
a necelé tři týdny před startem UNIQA extraligy
ČR 2013/2014 prokázal slibně rostoucí formu.
TJ Ostrava
VK AGEL Prostějov
0:3 (-16, -19, -22)
Sestava Prostějova: Růžičková,
Borovinšeková,
Kossányiová,
Kočiová, Steenbergenová, Melicharová, libero Jášová. Trenér:
Miroslav Čada.
Hanačky vstoupily do utkání
s domácím kolektivem vcelku
přesvědčivě, ale postupem času
se dění na palubovce vyrovnávalo
až k dramatičtější koncovce třetí
sady. Favorizovaný tým ji těsně
zvládl a tím získal očekávaným
poměrem celý mač.
„Docela hodně jsme chybovali,
slabší byly z naší strany hlavně

servis a přihrávka. Také vázla
spolupráce mezi nahrávačkou
a útočnicemi, výkon měl tedy k
optimu daleko. Naopak soupeřky nadšeně bojovaly, čímž nám
především od poloviny zápasu
dělaly potíže. Pozitivní je, že i tak
jsme dokázali zvítězit bez ztráty
setu,“ zhodnotil kouč ´Agelek´
Miroslav Čada.

TJ Sokol Frýdek-Místek
VK AGEL Prostějov
0:3 (-17, -20, -14)
Sestava Prostějova: Vincourová,
Hutinská, Kossányiová, Soaresová, Steenbergenová, Kočiová,
libero Jášová. Trenér: Miroslav
Čada.

Frýdek-Místek v minulé sezóně dlouho atakoval elitní čtyřku UNIQA extraligy, takže ve
druhé turnajové bitvě stála proti
prostějovskému
„vékáčku“
větší volejbalová síla než v případě Ostravy. Přesto naše ženy
vládly o poznání výraznějším
rozdílem, neboť odvedly mnohem kvalitnější práci.
„Zlepšili jsme v podstatě všechny herní činnosti, vyšší úroveň
měly výkony každé jednotlivé
hráčky a tím logicky i celého
družstva. Solidní podání, příjem
a obranu podpořil velmi dobrý
útok, kterým jsme soupeře nejvíc převyšovali. Za tohle utkání
jsem mohl holky pochválit,“
spokojeně konstatoval Čada.

Vista real Pezinok
VK AGEL Prostějov
0:3 (-8, -19, -17)
Sestava Prostějova: Růžičková, Hutinská, Kočiová, Soaresová, Borovinšeková, Melicharová, libero Jášová – Kossányiová.
Trenér: Miroslav Čada.
Úvod střetnutí vypadal jako hra
kočky s myší, jediný slovenský

účastník klání se vůbec nechytal a v zahajovací sadě dostal
jednocifernou nakládačku. Pak
se průběh přece jen trochu vyrovnal, Pezinok místy částečně
kousal, avšak ohrozit viditelně silnější přebornice Česka
nemohl.
„Především v nástupu do zápasu jsme měli vynikající podání
a výkon celého týmu dosahoval
vysokých parametrů. Postupem
času sice u děvčat došlo k určitému polevení v koncentraci,
nicméně i tak jsme měli jednoznačné utkání pevně ve své
moci,“ glosoval Čada.

PVK Přerov
VK AGEL Prostějov
0:3 (-16, -18, -19)
Sestava Prostějova: Vincourová, Hutinská, Melicharová,
Soaresová,
Steenbergenová,
Kossányiová, libero Jášová.
Trenér: Miroslav Čada.
Také poslední vystoupení prostějovských volejbalistek na
severu Moravy se neslo ve znamení vcelku bezproblémového
šturmu za vítězstvím. Přes léto

Kadetky se do sezóny odpíchly ve Šternberku

výborně, juniorky doma s Frýdkem naopak

Prostějov/son - Velmi rozdílným způsobem se povedl mladým volejbalistkám
Prostějova vstup do nového extraligového ročníku
2013/2014. Kadetky VK
AGEL v sobotu dvakrát
zvítězily na hřišti Šternberka shodně 3:1, naopak
juniorské „Agelky“ o den
později ani jednou nestačily v domácím prostředí na
Frýdek-Místek. Pro mladší
výběr „vékáčka“ to znamená
skvělý odpich za medailovou
obhajobou, zatímco starší
kolektiv nepříjemně klopýtl
hned na první překážce.

JUNIORKY
VK AGEL Prostějov
TJ Sokol Frýdek Místek
1:3 (-21, 20, -24, -25)
a 0:3 (-22, -24, -15)
Sestava v prvním utkání:
M. Zatloukalová, Chludová,
Adamčíková, Macková, Mlčáková, Meidlová, libero Uličná Stavinohová, Valášková, Cruz.
Sestava v druhém utkání:
M. Zatloukalová, Chludová,

Adamčíková, Valášková, Mlčáková, Meidlová, libero Uličná
- Macková, Stavinohová, Cruz,
Růžičková, L. Zatloukalová.

Hodnocení trenéra
Lukáše Mička:
„Začali jsme dobře, všechno
nám docela vycházelo a po
zbytečně ztraceném úvodním
setu jsme získali ten druhý. Pak
ale soupeř víc zatlačil servisem,
což mělo za následek prudké
zhoršení naší přihrávky a tím
pádem i problémy v útoku.
Nedokázali jsme složit důležité
míče, zvlášť ve vyrovnaných
koncovkách, které rozhodovaly
skoro všechny následující sady.
Frýdek-Místek těžil hlavně
z výborného podání a obrany,
my jsme naopak s přibývajícím
časem přestali bojovat, postupně se horšili. Holky působily
ospalým dojmem, pořádně
se nepohnuly ani nehecovaly,
projev týmu byl takový mrtvý. Máme tedy hodně na čem
pracovat, zejména na příjmu
i systémových věcech, neboť se
ve hře objevovaly také chyby
v obraně vinou často špatné-

ho postavení. Nejpodstatnější
ovšem je na hřišti pořádně komunikovat, v tomhle jsme měli
značné rezervy. Stejně jako
v sehranosti. Je potřeba zabrat
a do dalších utkání se zlepšit
úplně ve všem.“

KADETKY
TJ Sokol Šternberk
VK AGEL Prostějov
1:3 (-18, 22, -9, -20)
a 1:3 (22, -18, -16, -12)
Sestava v prvním utkání:
L. Zatloukalová, Chludová,
Valášková, Adamčíková, Faksová, Cruz, libero Jetelová
- Stavinohová. Sestava v druhém utkání: L. Zatloukalová,
Chludová, Valášková, Stavinohová, Cruz, Adamčíková.
Hodnocení trenéra
Jaroslava Matěje:
„Úkol jsme splnili a šest bodů
je doma, i když naše hra byla
v úvodu sezóny ještě rozháraná. Zbytečně moc jsme herně
slabšímu Šternberku pomáhali
vlastními chybami, kterých
děvčata vyráběla nadměrné

oslabený přerovský soubor stačil tempu „vékáčka“ jen chvílemi a ani v jednom dějství nedošlo k žádnému, byť dílčímu
dramatu.
„Výkon holek byl v opět jiném
složení zase dobrý, i když je
nutné vidět, že nás soupeř nedostal pod výraznější tlak. Každopádně si cením schopnosti
mančaftu během celého turnaje bezpečně plnit roli favorita,

pouze v jediném ze dvanácti
setů jsme protivníkům dovolili
překonat hranici dvaceti bodů.
Rezerv máme samozřejmě
pořád hodně a budeme na jejich odstranění pilně pracovat,
ovšem zatím jdeme v přípravě
správným směrem,“ zrekapituloval Čada.
V Ostravě mu stále chyběly
tři svěřenky. Barbora Gambová pokračuje v důkladném

doléčení operovaného ramene,
Katie Carterová má ještě sádru
na naštípnutém malíčku a Tatsiana Markevičová nadále čeká
na udělení nového víza. „Měla
by jej dostat každým dnem, pak
z Běloruska okamžitě přiletí
a připojí se k družstvu. Katie
sundají dlahu za týden, tudíž
stihne absolvovat domácí turnaj
Prostějov Volleyball Cup 2013,“
prozradil Miroslav Čada.

PROSTĚJOV VOLLEYBALL CUP 2013

Prostějov/son - Pod tímto názvem uspořádá VK AGEL
Prostějov již příští týden, tj.
ve středu 9. a čtvrtek 10. října
dvoudenní přípravný turnaj
se zajímavým mezinárodním
obsazením. Velmi kvalitní
akce jen týden před startem
nového ročníku UNIQA extraligy ČR se zúčastní tři
družstva z Champions League (CZ Bělehrad, SC Drážďany, VK AGEL Prostějov)
a jeden tým z CEV Cupu (SVS
Post Schwechat).
Hrát se bude systémem každý
s každým, to znamená šest vzájemných utkání (dvě ve středu 9. 10. dopoledne, dvě týž
den odpoledne, dvě ve čtvrtek
10. 10. dopoledne). Celé klání
pak vyvrcholí střetnutím o bronz

a finálovým zápasem (10. 10.
odpoledne). Duely v základní části
jsou přitom plánovány na dva vítězné sety, zatímco mače o konečné umístění na tři vítězné sady.
„Pro nás i všechny tři soupeře
půjde o generálku před začínající sezónou. Tím pádem už
by výkony měly být na úrovni

soutěžních utkání a kvalita celého
turnaje se vzhledem k tomuto faktu
i výbornému startovnímu poli bude
určitě pohybovat hodně vysoko.
Fanoušci se tedy mají na co těšit,
my je samozřejmě zveme do hlediště,“ řekl sportovní ředitel VK
Peter Goga s tím, že diváci mají na
všechna utkání vstup zdarma.

Program Prostějov Volleyball Cupu 2013
středa 9. října:
10.00 hodin VK AGEL Prostějov – SVS Post Schwechat,
12.00 hodin CZ Bělehrad - SC Drážďany, 16.00 hodin SVS
Post Schwechat - CZ Bělehrad, 18.00 hodin VK AGEL
Prostějov - SC Drážďany.
čtvrtek 10. října:
9.00 hodin VK AGEL Prostějov - CZ Bělehrad, 11.00 hodin
SC Drážďany – SVS Post Schwechat, 14.30 hodin utkání
o 3. místo, 17.00 hodin finále
po skončení finálového zápasu slavnostní vyhlášení výsledků

Místo Muszyny Agelky přivítají Olomouc
množství. Jinak jsme soupeře
jasně převyšovali hlavně po
útočné stránce a celkově nebyl
náš výkon v obou střetnutích
špatný, až na ty zmíněné nevynucené hrubky. Až je dostaneme pod únosnou mez, lépe
se sehrajeme a víc budeme
plnit stanovené úkoly, půjde
volejbalová úroveň mančaftu
určitě nahoru. Teď zaslouží
holky pochvalu především za
to, že zvládly roli favoritek bez
jediného ztraceného bodu, což
je na startu soutěže dvojnásob
důležité. Z jednotlivkyň se
mi nejvíc líbily obě blokařky
Aneta Chludová a Sarah Cruz,
dokud hrálo libero, tak i Aneta Faksová, kvalitu předvedla
rovněž Adéla Stavinohová
a v klíčových okamžicích
družstvo podržela Kristýna
Adamčíková.“

Prostějov/son - K další změně došlo v rozpisu přípravných zápasů našich volejbalistek. Již zítra, tj. v úterý
1. října měly přátelsky hostit zahraničního soupeře
ze špičky polské ligy Fakro
Muszyna, místo toho však
v domácím prostředí přivítají o den později hanáckého
rivala SK UP Olomouc. Příprava s nádechem derby se
odehraje ve středu 2. října
od 11.00 hodin.
„Vedení Muszyny plánova-

né utkání zrušilo s tím, že se
jim změnily termíny prvních
soutěžních duelů nové sezóny a cestovat v dohodnutém
datu do Prostějova by pro
ně bylo složité. Sháněli jsme
tedy náhradní řešení a jako už
mnohokrát v minulosti se nám
povedlo operativně domluvit
s Olomoucí,“ vysvětlil sportovní ředitel VK AGEL Prostějov Peter Goga.
„Úpéčko“ během léta zajímavě
pozměnilo svůj hráčský kádr,
když do společného dvojklubu

se Šternberkem zamířily například Jana Šenková, Veronika
Mátlová, Eliška Ticháčková,
Lea Murčinková či bývalá
Agelka Gabika Tomášeková. Tradiční oddíl chce znovu
útočit na extraligovou medaili
(v minulém ročníku bronz)
a středeční vystoupení olomouckého kolektivu v Městské hale Sportcentra DDM
Prostějov bude pro diváky
zdarma, jak je u přípravných střetnutí našich žen
dobře zaběhnutou tradicí.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Exkluzivní interview s předsedou Správní rady VK Agel Prostějov

PETR CHYTIL: „Start nové sezóny se blíží, domácí turnaj na ni bude atraktivní generálkou“
Prostějov - Znovu jen ty nejvyšší cíle má před nadcházejícím soutěžním ročníkem 2013-2014 volejbalový oddíl VK AGEL Prostějov. Jeho vlajkovou lodí
je logicky ženský „A“-tým, který ladí formu pro další
náročnou sezónu a těší se na poslední přípravný
test výkonnosti v domácím prostředí. Bude jím silně
obsazený mezinárodní turnaj Prostějov Volleyball
Cup 2013, jenž 9. a 10. října sehrají čtyři velmi
kvalitní družstva ze čtyř různých evropských zemí.
Následující exkluzivní rozhovor s předsedou prostějovského klubu Petrem Chytilem směřoval hlavně
k tomuto blížícímu se divácky lákavému klání.
Marek Sonnevend
Můžete na úvod ve
stručnosti nastínit,
čeho chce VK AGEL v novém
ročníku soutěží dosáhnout?
„Obecně platí, že naší základní
metou je ve všech věkových
kategoriích předvádět co nejkvalitnější a pěkný volejbal,
který pokud možno zajistí
i výborné výsledky. Když
konkrétně vezmu naše ´áčko´
žen, po minulé sezóně jsme
přistoupili k poměrně výrazné
obměně hráčského kádru s jediným cílem: aby byl kolektiv
silnější a na evropské scéně
schopný prosadit se i v hodně
tvrdé konkurenci špičkových

klubů starého kontinentu.
V Champions League 20122013 jsme ze šesti utkání získali jediný set, což rozhodně
nehodláme opakovat. Přípravný turnaj v Polsku teď ukázal,
že svést v základní skupině vyrovnané souboje se Schwerinem by mohlo být reálné.
A tajným snem je hlavně doma
zaskočit i jednoho ze dvou favoritů RC Cannes nebo Eczacibasi Istanbul. Podstatné je ukázat, že na nejvyšší mezinárodní
úroveň máme a dokážeme se
v ní úspěšně pohybovat. Neméně důležité pak bude zase obhájit triumfy v UNIQA extralize
i Českém poháru, jakkoliv se
nás tuzemští soupeři určitě

budou snažit sesadit z trůnu,
zejména opět nebezpečný
Olymp Praha či hodně posílená Olomouc. Dá se očekávat,
že extraliga bude mít alespoň
na čelních příčkách dobrou
kvalitu.“
Pojďme k domácímu přípravnému
turnaji v hale Sportcentra
DDM. Na co se lze těšit?
„Jde o premiérový ročník akce
pod názvem Prostějov Volleyball Cup 2013, pro který
se nám povedlo zajistit velmi
kvalitní obsazení. Přijedou dva
účastníci Ligy mistryň, srbský šampión Crvena Zvezda
Bělehrad a jeden z nejlepších
celků německé bundesligy SC
Drážďany. A čtvrtým účastníkem se stane další hodně dobrý
mančaft SVS Post Schwechat,
který coby mnohonásobného
mistra Rakouska známe z působení ve Středoevropské lize.
Ve dvou turnajových dnech se
tedy střetnou tři týmy působící
v Champions League a jeden
výběr, který je této úrovni dost
blízko. Pro fanoušky tak jistě
půjde o nadmíru zajímavou
a lákavou podívanou, zvlášť
když v rámci našeho poděkování za dlouhodobou podporu
mají vstup na všech osm zá-

„Za uplynulých šest let existence
jsme absolvovali řadu přípravných
turnajů v mnoha státech Evropy.
V poslední době uzrávala myšlenka
ného i v domácím
udělat něco podobného
étě jsme se tudíž
prostředí a letos v létě
rozhodli tenhle nápad
ad zrealizovat...“
První muž volejbalého klubu Petr Chytil osvětlil
ějov Volleyball Cup 2013
myšlenku uspořádání Prostějov
pasů zdarma. Tímto příznivce
srdečně zveme do hlediště na
turnaj, jenž bude týden před
začátkem extraligy ostrou generálkou na soutěžní duely.“
Podobné přípravné
klání „vékáčko“ ještě nikdy nepořádalo. Jak se
zrodil nápad jej letos poprvé
zorganizovat?
„Za uplynulých šest let existence našeho oddílu jsme
absolvovali celou řadu přípravných turnajů různé úrovně v mnoha státech Evropy.
V poslední době uzrávala myšlenka udělat něco podobného
i v domácím prostředí a letos

v létě jsme se rozhodli tenhle
nápad zrealizovat. Jak už jsem
řekl, podstatným důvodem je
důkladné představení našeho
obměněného družstva fandům
VK AGEL ve čtyřech těžkých
zápasech a možnost ukázat jim
další tři mezinárodně zvučné
kluby. Pro naše hráčky je pak
domácí akce výhodná v tom,

že během posledního týdne
přípravy nemusejí nikam cestovat a zbytečně ztrácet síly,
místo toho se na vlastní půdě
v klidu nachystají na vstup do
soutěží. Myslím si, že podobné
turnaje mohou mít v případě
silného obsazení velký náboj,
zajím
zajímavost
i diváckou atraktivitu, což ukázala třeba čerstvá
zkušenost z Karpacze. My
zkuš
jsme plně připraveni zvládnout Prostějov Volleyball Cup
2013 organizačně na jedničku
věřím, že bude mít rovněž
a vě
vyso
vysokou sportovní kvalitu
v důstojné atmosféře.“
Zůstává celý klub
nadále v dobré
ekonomické formě?
„Mohu říct, že VK AGEL
Prostějov je momentálně
sstabilizovaným sportovním
ooddílem, a to především
dík
díky trvající podpoře našich
par
partnerů. Chci moc poděkovat vvšem v čele se společností
AGE která je titulárním sponAGEL,
zore a partnerství s ní si velmi
zorem
váží
vážíme.
Skvělá spolupráce dál
trvá rovněž se Statutárním městem Prostějov, Olomouckým
kraj i dalšími partnery, kteří
krajem
se výraznou měrou podílejí na
dl
dlouhodobé
úspěšnosti prostě
tějovského
volejbalu.“
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Pohár ZŠ Palackého znovu spojil síly s projektem Orli si pohráli s nováčkem Mattoni NBL
„Hledáme nástupkyně týmu VK AGEL Prostějov“

Prostějov/son - Konec září
patřil v Základní škole Palackého stejně jako loni propojení dvou volejbalových
akcí. Úvodními turnaji odstartoval už jedenáctý ročník
Poháru ZŠ Palackého ve volejbalu 6. až 8. tříd a přehazované 1. až 5. tříd, přičemž
slavnostní zahájení nové sezóny této soutěže provázela
náborová akce „Hledáme
nástupkyně týmu VK AGEL
Prostějov - úspěšného účastníka evropské Champions
League“. Tento projekt je je
podporovaný Nadací ČEZ a
v tělocvičně ZŠ Palackého se
u jeho zahájení sešla více než
stovka dětí
Sportovní ředitel hanáckého
klubu Peter Goga přivedl mezi
natěšená děvčata celkem osm
členek hráčského kádru Age-

lek: ve čtvrtek 26. září dorazily
Solange Soaresová, Pavla Vincourová, Barbora Gambová
a Klára Melicharová, o den
později přišly Kateřina Kočiová, Lucia Růžičková, Andrea
Kossányiová a Sara Hutinská.
Goga všechny plejerky po oba
dny krátce představil, a než si
šly s dětmi exhibičně zahrát
jeden set v přehazované, respektive ve volejbalu, předal
ředitelce základní školy Dagmar Přikrylové šek s finančním darem. Částku pětadvacet
tisíc korun věnoval oddíl VK
AGEL prostřednictvím Nadace ČEZ podporující mládežnický sport.
Přikrylová poté slavnostně
zahájila Pohár ZŠ Palackého
2013/2014, v rámci kterého se
každoročně od září do května
střetávají výběry základních

www.vecernikpv.cz
.cz

realizovat. Hosté získávali po- ce, která nemohla konečný výstupně náskok až na poločaso- sledek ovlivnit.
Zbytek zápasu se už odehrával
vých 37:54.
S tím nemohli být trenéři Brna v režii Prostějova. Hráči se opět
spokojeni a o přestávce nabá- dostali do tempa a v závěru dodali hráče ke zvýšené agresivi- konce atakovali hranici sta bodů.
tě na obou polovinách hřiště, Dařilo se především střelcům
což vedlo k lepšímu vstupu z dálky, kteří měli šedesátiprodo druhého poločasu. Třetí centní úspěšnost střelby trojek.
čtvrtinu dokonce Orli prohráli V domácím dresu Hanáky trápil
o čtyři body (21:25), což ale pouze Filip Šmíd, který v minulé
Brno/lv - Nováček Mattoni byla pouze drobná komplika- sezoně hrál právě za Orly.
NBL z Brna byl dalším přípravným soupeřem prostějovských Orlů, kteří se chystají na novou sezonu. Hosté
Zbyněk CHOLEVA - Orli Prostějov:
v hale Merenda dominovali
„Očekávali
jsme,
že budeme hrát proti papírově slabšímu soupeři, což se
a vyhráli rozdílem třídy 99:74
V úvodu středečního duelu potvrdilo. Přesto jsme zápas nepodcenili a měli dobrý začátek, který rozhodl. Dařilo se nám v útoku. Střelecky to hráčům opravdu sedlo. Výsledek ale
Foto: www.tkplus.cz chtěli domácí zastavit soupe- není až tak důležitý, je to stále pouze příprava. S výkonem jsem ale byl docela
řův rychlý protiútok a vycháspokojený. Snažili jsme se hrát rychle, nechyběla agresivita. Rozdíl ve skóre
škol z celého Olomoucké- naší soutěže i tohoto projektu zet ze zabezpečené obrany, ale tomu odpovídal.“
ho kraje. Po výše zmíněných je podpořit mládež našeho regi- tuto taktiku se nedařilo plně
exhibičních sadách pak ná- onu v rozvoji sportovních her.
sledovala ve čtvrtek i v pátek Přehazovaná u těch mladších je
autogramiáda, při níž se pros- přitom ideálním přechodem na
tějovské volejbalistky podepi- cestě k volejbalu, v němž se zdosovaly mladým talentovaným konalují starší děvčata,“ řekla
dívkám doslova na vše včetně Fialová.
připravených týmových foto- A za pár let třeba některé z účastgrafií vékáčka.
nic příjemného setkání budou
Organizačně měla celou akci na v dresu nejlepšího ženského
starost vedoucí Poháru a sou- družstva ČR válet proti špičkoUž po 4. minutě vedli 13:2, Domácí se po přestávce snažili
když proměnili tři trojkové s výsledkem něco udělat, slušná
časně trenérka mladší přípravky vým klubům starého kontinentu
pokusy. Ostrava sice dvouci- obrana prostějovského týmu ale
VK Monika Fialová. „Cílem v prestižní Lize mistryň.
fernou ztrátu do konce čtvrtiny byla proti. Také díky tomu Orli
stáhla na rozdíl jediného bodu, drželi příznivé skóre (60:49) po
PARTNER PROJEKTU
do vedení se ale nedostala.
třiceti minutách hrací doby.
Ve zbytku poločasu hosté kon- V koncovce Ostrava přitlačila
trolovali výboj skóre a náskok a zrychlila přechod z obrany
drželi i ve chvíli, kdy trenér do útoku. Díky tomu dokonce
Zbyněk Choleva prostřídal zá- necelé tři minuty před koncem
kladní sestavu. Do kabiny Ha- vyrovnala na 70:70. Koncovku
Ostrava/lv – V neoblíbené náci odcházeli za příznivého přesto lépe zvládli basketbalisté
hale v Ostravě dokázali bas- stavu 43:31.
Prostějova.
ketbalisté Prostějova uspět
v dosud posledním přípravném utkání. Domácí Novou
huť, která nastoupila bez RosZbyněk CHOLEVA - Orli Prostějov:
tislava Pelikána, Filipa Zbrán„Měli
jsme
opravdu
povedený začátek a rychlé vedení nám dodalo klid. V
ka a Jana Stehlíka, porazili
zápase nám chyběl Pavel Slezák a i tak jsme měli prakticky po celý zápas
80:74, když o vítězství rozhodli převahu a komplikace přišly až v závěru, kdy jsme trošku povolili v defenzivě.
dobrým vstupem do utkání.
Přesto jsme dokázali uspět. Takových výpadků bychom se ale měli v příštích
Orli začali náporem, který vedl zápasech vyvarovat.“
především výborný Bohačík.

O výhře v Ostravě rozhodli

basketbalisté v první půli

V Kostelci kralovaly obrany a body se dělily „Musím to zaklepat. Za dva měsíce
KostelecnaHané,Prostějov/jim
– Kosteleckým házenkářům
vyšel vstup do druhé ligy až
nebývale skvěle. Týden po
výhře nad obhájcem druhého místa Kuřimí dokázali
bodovat i proti ještě jarnímu
prvoligistovi Olomouci a na
domácí palubovce uhráli remízu 18:18. Domácím se podařilo smazat čtyřbrankové
manko, sami ale také přišli
o stejně bohatý náskok.
Úvodní branku vsítili ve druhé minutě domácí, jenže hosté kontrovali na trefu Marka
Grepla hned čtyřmi zásahy
v řadě a v desáté minutě se ujali vedení 4:1. Prakticky po celý
zápas platilo, že oba týmy dosahovaly přesných střel v sériích a ze čtyřbrankového vedení
bylo rázem jednobrankové
a naopak.
Domácí se tak sice dotáhli na
5:6, jenže poté sedm minut
neskórovali a bylo to zas 5:9,
v posledních deseti minutách
prvního poločasu naopak soupeři dovolili jedinou branku
a sami se trefili čtyřikrát, takže
se šlo do kabin za stavu nezvykle nízkého stavu 9:10.

Vstup do druhé půle ale vyšel
kosteleckým hráčům famózně, trefili se pětkrát za sebou,
obrátili na 14:10 a zdálo se, že
směřují za druhým domácím
vítězstvím v řadě. Jenže poté
nastal dlouhý střelecký výpadek a hosté se dotáhli na 14:14.
Domácí opět mírně odskočili,
tentokrát na dvě branky, ani
to jim však nebylo nic platné
a pět minut před koncem poslal
hosty do vedení 17:16 Sekerka.
V tomto utkání nejlepší střelec
Kosteleckých Roman Bakalář šestou brankou srovnal na
17:17 a na Tydlačkovu sedmičku dokázal v poslední minutě
taktéž ze sedmimetrového hodu
srovnat Martin Grulich.
„První půle byla velmi špatná.
Dopouštěli jsme se ztrát, hosté
chodili do brejků a trestali nás.
Ve druhé půli jsme to otočili, jenže jsme pak téměř deset
minut nedali branku. Výborně
zachytal Pavel Navrátil, naopak
nám nezahrála levá strana, spojky tam daly jen dvě branky,“
zanalyzoval duel kostelecký
trenér Zdeněk Čtvrtníček.
V tomto duelu zvítězily zkušenosti nad mládím, v útoku

Prostějov/jim – Rozkaz zněl jasně. Trenér házenkářů Sokola II
Prostějov si přál po dvou kolech
plný počet čtyř bodů a hráči
jeho tužbu dokázali vyplnit. Týden po těsné výhře na palubovce nováčka z Juliánova porazili
i Telnici a zůstávají stoprocentní. Domácí vedli již o devět
branek a na hřišti dominovali,
poté ale polevili a hosté snížili na
mnohem mírnější, čtyřbrankovou porážku.
„Vzhledem k vývoji je to zasloužené vítězství. V první půli
jsme soupeře smetli z palubovky, ve druhé půli nastalo uspokojení hráčů, nižší koncentrace
a korekce na slušný výsledek.
Zlobím se na hráče, měli to mít
pod kontrolou, nemusí se nám to
vždy vyplatit,“ mísily se dojmy
v prostějovském kouči Aloisi
Juríkovi.
V prvních třiceti minutách neměl k výkonu žádné připomínky
a chválil za pozornou obranu, kte-

rá dovolila jen jedenáct branek,
jenže zbytek střetnutí byl nebe
a dudy. „Mysleli si, že to spadne samo z nebe a druhý poločas
skončil 15:20. Soupeř změnil taktiku, hrál osobku na Kozlovského
i Kosinu a chvíli nám trvalo, než
jsme se adaptovali. Ostatní hráči
byli přinuceni ukázat své kvality
a závěr zvládli,“ potěšilo Juríka,
že nakonec nedošlo na velké
drama a blíž než na tři branky se
hosté nedostali.
Až na šest týdnů, tedy zhruba do
poloviny listopadu, nemůže počítat s Tomášem Valachem, jenž
se zranil těsně před vstupním
zápasem, zdravotní stav ale trápí
i další hráče. „Kozlovský si
z Přerova přivezl drobné zranění
a byl nemocný, Kosina se v první půli zranil a dohrál se sebezapřením. Úkol ale splnili, branky
dávali,“ ocenil skutečnost, že
tato dvojice zařídila hned dvaadvacet střel, po nichž se rozvlnila síť za telnickými gólmany.

Sokol Kostelec na Hané - HK
TJ STM Olomouc

18:18

bych mohl hrát,“ hlásí Jaroslav Prášil

(9:10) Prostějov - Důkladné lékařské kontroly zatím dělají Jaroslavu Prášilovi (na snímku) radost. Výsledky
Rozhodčí: Horalík – Kosa. ŽK: 2:2. Vyloučení: 5:5. Sedmičky: 3/2:3/2.
vyšetření operované achilovky zkušeného prosDiváků: 73. Pětiminutovky: 1:0, 1:4, 3:6, 5:8, 6:9, 9:10, 12:10,
tějovského basketbalisty těší. Díky nim mohl před
14:11, 14:14, 16:15, 16:16, 18:18.
pár týdny začít běhat a skákat přes švihadlo, nově
Sestava a branky Kostelce:
se zapojuje do týmového tréninku. Když vše půjde
P. Navrátil, Mayer – M. Knébl, P. Knébl, Smékal 1, Prášil, Kopečný, Bajako
dosud, bude do dvou měsíců připravený nakalář 6, Hochvald, Grulich 5, Palička, J. Grepl, Vymětal 3, M. Grepl 3.
stoupit
do zápasu. „Mám radost. Čekal jsem, že
Trenér: Zdeněk Čtvrtníček.
budu připravený někdy na konci roku, teď to vytáhli domácí zejména Bakalář Výsledná remíza je podle kos- padá na začátek listopadu,“ říká spokojeně Prášil.

s Grulichem, autoři jedenácti
branek. „Musíme zapracovat
na obraně. Góly jsme dostávali
přes křídla, kde hrají mladí a ne
tak zkušení hráči. Tento zápas
jim nevyšel, možná měli strach,
hosté hráli velice dobře a tvrdě
v obraně,“ povšiml si Čtvrtníček.
Z jeho hráčů se tak gólově prosadila pouze pětice, z toho Smékal
dal jedinou branku. „Výborně
nám bránili pivoty, křídlům to nešlo, takže to bylo jen na spojkách.
Nedostávali jsme se do rychlého
protiútoku, hosté na tom totiž byli
velice dobře fyzicky a navíc každou svou akci zakončovali,“ odhaduje Olomouc na přední tým
druhé ligy.

teleckého kouče spravedlivá
a radost mu dělá, že mužstvo
získalo dohromady již tři body.
„Je to víc, než v co jsem doufal, jsem naprosto spokojen. Nyní nás čeká nováček
z Juliánova, je to ambiciózní
tým, jenž hraje v hale, která
nám nevyhovuje,“ podělil se
o získané informace.
K dispozici bude mít prakticky totožnou sestavu jako proti
Olomouci, mimo hru bude
pravděpodobně pouze Vymětal, jenž utržil těžký výron kotníku. „Nejedeme tam vyloženě
vyhrát, ale uhrát solidní výsledek,“ přeje si co nejpřijatelnější skóre.

Ladislav Valný
Vypadáte spokojeně. Co
vaše zranění?
„Jsem překvapený, jak se všechno rychle lepší. Původní odhady
hovořily o možnosti, že budu
mimo hru až osm měsíců. Teď
to vypadá mnohem příznivěji.
Pokud nenastanou nějaké komplikace, budu schopen nastoupit
už v listopadu, to jsem nečekal.“
Před časem jste začal běhat. Znamená to, že achilovka už snese sportovní zátěž?

„Dokonce se už připravuji s týmem. Pochopitelně to ještě není
ideální, ale cítím se dobře. Vyměnil jsem pochroumané součástky
a teď pojedu dál (úsměv).“
Co svaly? Nebyly příliš
ochablé za dobu, co jste
musel mít sádru?
„Byl jsem mile překvapený. Nebylo to tak markantní, jako když
jsem měl před časem problémy
s kolenem. Lýtko pod sádrou pochopitelně ochablo, ale nebylo to
nic strašného. To se dá rychle do
pořádku.“

Takže v listopadu budete připravený nastoupit
k mistrovským zápasům?
„Věřím, že ano. Nechci ale nic
uspěchat. Je něco jiného absolvovat trénink a být na palubovce delší dobu a v provozní
teplotě než naskočit do zápasu
ztuhlý ze střídačky. To nechci
podcenit. Udělám ale maximum, abych byl k dispozici co
nejdříve.“

Prostějovské „oděvářky“ vstupují

Prostějov vedl o parník, po pauze zvolnil do sezóny se změnou na lavičce
35:31

Sokol II Prostějov
Sokol Telnice

(20:11)

Rozhodčí: Baader – Novotný. ŽK: 2:3. Vyloučení: 7:4. ČK: Šestořád (P). Diváků: 140. Pětiminutovky: 3:2, 8:4, 10:4, 14:8, 16:9,
20:11, 22:15, 24:18, 27:21, 28:25, 31:27, 35:31.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 8, Burget, M. Jurík 1, T. Jurík, Jurečka 3, Ordelt,
Procházka 4, Šestořád, Gazdík 5, Mikulka, Jura, Kosina 14. Trenér: Alois Jurík.

I díky jejich velkému podílu
tak prochází Sokol II Prostějov
soutěží bez ztráty. „Je to podle
mých představ. Zdolali jsme
neznámého nováčka i zkušenou
Telnici. Ta má kvalitnější celek,
přijela ale bez tří nebezpečných
spojek Šenkyříka, Kadrmana
a Jahody,“ upozornil na nekompletního protivníka, ovšem
s dovětkem, že by z toho i tak
byla výhra. Na domácí straně se
v útoku dále dařilo i Gazdíkovi
s Procházkou, tři branky dal Jurečka a jednu Michal Jurík.

O víkendu zajíždí Prostějov
již podruhé v krátké době do
Brna, teď to bude do nafukovaní haly v Maloměřicích,
tedy další nepříjemné místo.
„Je to velice špatné, netypické
prostředí. Všechny týmy s tím
mají problémy a domácí z toho
těží. Naším prvním úkolem je
ale dát se zdravotně dohromady,“ přeje si co nejpočetnější
a nejzdravější kádr. Utkání
třetího kola druhé ligy začíná
v sobotu 5. října již v jednu odpoledne.

Prostějov/jp - S bilancí devíti
výher a tří proher se o pouhý
bod umístily hráčky TJ OP
Prostějov v sezóně 2012/2013
na druhém místě Středomoravské ligy žen. Trenérka
Mazalová se mohla opírat
především o zkušenosti sester
Nely a Gábiny Svobodových
či rychlonohé Martiny Kalábové, v závěru pak ještě
Veroniky Horákové. Každá
z členek z kádru prostějovských basketbalistek se však
vysokou měrou podílela na
celkovém umístění.
Týmu se do nové sezóny ujal
dosavadní trenér kadetek Željko Živkovič, který v Prostějově působí již třetím rokem.
Zkušený Černohorec vedl
mládežnické týmy, ale i ligové
mužské výběry ve Zlíně, následně v Brně, aby se nakonec

usadil v Prostějově. To trenérka Mazalová se přesouvá k žákovské kategorii „U13“.
„Dohodli jsme se, že se budu
věnovat pouze minižačkám,
hlavního týmu se ujme trenér
Živkovič, který má potřebnou
licenci. Co je podstatné, je začlenění jeho dorosteneckých
svěřenkyň do ženského výběru a také vedení společných
tréninků, což nám v minulé
sezóně chybělo,“ prozradila
Večerníku příčinu svého konce
u ženského týmu Václava Mazalová.
I z toho je vidět, že vedení
prostějovských basketbalistek by rádo vidělo jednotlivé
výběry na nejvyšších stupních. „V podstatě pokračujeme v nezměněné sestavě, do
týmu jsem začlenil tři dorostenecké hráčky Švécarovou,
Tilšarovou a Fialovou. Trénujeme dvakrát, u dorostenek
až pětkrát týdně, abychom
byli dobře připravení na se-

zónu. První kolo bylo odloženo, přesné důvody ani sám
neznám, snad v Olomouci
nesehnali volnou tělocvičnu,
v pátek již začínáme naostro,
doma s krnovskou rezervou.
Chtěli bychom hrát basketbal,
který má určitý smysl, aby
mladší hráčky měly motivaci
ke zdokonalování sebe sama
a bavily se hrou. Co se týče
postupu, rozhodně se nebráníme a uděláme maximum pro
nejlepší výsledek,“ prozradil
předsezónní plány nový lodivod basketbalistek Željko
Živkovič.
Letos v pouze pětičlenné skupině Středomoravské oblasti
se týmy utkají ve dvaceti kolech základní části vzájemně
hned celkem čtyřikrát. Poprvé se „oděvářky“ představí již tento pátek ve svém
tradičním azylu na ZŠ Dr.
Horáka od 20.00 hodin, poslední utkání pak sehrají koncem března v Šumperku.
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Exkluzivní interview s úspěšným reprezentantem v polní kuši z Kostelce na Hané

„MOŽNÁ TO BYLA JEDNA Z POSLEDNÍCH CEST NA TAKOVÝ ŠAMPIONÁT...“
Josef Nedělník má radost, že se rozhodl pro účast na mistrovství Evropy, zlepšil si tam osobní rekord

Kostelec na Hané - Říká se, že střelci zrají jako
víno a v případě Josefa Nedělníka tato věta platí
snad i dvojnásob. Mezi českou mužskou špičkou
se pohybuje již téměř deset let, ale až letos se mu
podařilo dosáhnout na cenný kov. V posledních
měsících se stalo pravidlem, že předseda Savany
Kostelec na Hané při tuzemských závodech vystoupá na stupně vítězů, načež mu zřejmě již neunikne bronz při celkovém vyhodnocení Českého
poháru. Nedávno pak reprezentoval národní tým
na evropském šampionátu, kde se vešel mezi nejlepších dvacet kušistů starého kontinentu a navíc si
zlepšil svá osobní maxima. Nyní se Josef Nedělník
soustředí na zbytek domácí venkovní sezony a nevzdává se ani šance na titul mezi družstvy.
Jiří Možný
Před pár dny jste se
vrátil z evropského
šampionátu v Innsbrucku. Jste
spokojen s tím, jak se vám
v zemi našich jižních sousedů
dařilo?
„Nemusel jsem řešit organizaci
a nebyl jsem ani svázaný soutěží družstev...(úsměv) Prostředí
bylo perfektní, olympijský stadion Tivoli je vskutku nádherný.
I když bylo sedmadvacet stupňů
ve stínu, krásná obloha a člověk
se potil jak blázen, střílelo se mi
tam v pohodě, až jsem byl překvapen. Asi mám již dost závodů
za sebou, že na mě nervozita až

sice zaostáváme mílovými kroky, ale já jsem byl sám se sebou
spokojen.“
Jaký dojem na vás
udělalo tamní prostředí?
„Rakouský Innsbruck je městečko mezi horami, všude, kam jste
se podíval, byly hory, hory, hory...
Bylo to prostě něco nádherného,
líbilo se mi tam. Ubytování perfektní a pro všechny závodníky
zorganizovali pořadatelé výlet do
muzea Swarowski. Opravdu to
bylo pěkné, ale na naše podmínky velice drahé (úsměv).“
Měli jste vedle závodění prostor i na
další výlety?

„Musím říct, že se to mění. Oni
jsou pořád ještě o hodně vepředu,
což je vidět už na kadetech. Před
několika lety stříleli to, co já teď,
nyní sedmnáctiletí mladíci střílí
o čtyřicet padesát bodů víc. To je
neuvěřitelné. Je to asi tréninkem,
my nevíme, jak na to...“
Vnímal jste mistrovství Evropy jako vrchol sezony?
„Pro mě to tak bylo určitě a myslím
si, že i celkově pro české střelce.
Dlouho jsem zvažoval, jestli tam
mám, nebo nemám jet, ale poté, co
syn a manželka nemohli z pracovních důvodů, tak jsem řekl, že tam
pojedu, možná to byla jedna z posledních cest na takový šampionát.
Myslím si, že jsem udělal dobře
(smích). Nebylo to daleko, sedm
set kilometrů, asi osm hodin cesty
i s přestávkami. Cesta pohodová,
rakouské dálnice jsou zcela něco
jiného než ty české. Dcera navíc
dělala vedoucího výpravy, zařizovala organizační věci, starala se
o nás. Myslím, že to zvládla.“
Mezi ženami neměla Česká republika
zastoupení. Nemohla jet tedy
právě Hanka?
„Ty, které tam mohly jet, tak nechtěly, nebo nemohly. Hanka by
svými výkony bohužel byla na
chvostu střeleckého pole, protože
střílí kolem sedmisettřiceti bodů
a poslední žena nastřílela druhý
den sedmsetsedmdesát... A prv-

těžší kuší. V juniorech nikoho nemáme, mezi seniory se pan Sedláček drží kolem šestého místa.
Jarka by měla s přehledem vyhrát
v ženách, Hanka asi zůstane čtvrtá.
S chlapem bezkonkurenčně vede
Korbař, druhý by měl být Honza
a mě to vychází na třetí místo. Do
desítky bude i Jirka Složil.“
Vy jste si ale vylepšil
osobní rekord a to
hned následující závod v Čechách pod Kosířem...
„Dokonce v počasí, kdy byla
zima, pršelo a foukalo. Navíc
jsme závod přímo sami pořádali, což značí, že den před tím se
musí vyměřit střelnice a postavit
terčovnice. Ráno postavit stany
a připravit terče. Bylo nás tam pět
šest, ale zvládli jsme to ještě před
osmou hodinou, kdy přijížděli
první střelci. Byl tedy čas zklidnit
se a výsledek se dostavil.“
Máte tedy nakročeno i k dalšímu titulu
mezi družstvy?
„Ani moc ne. Před závodem v Čechách pod Kosířem jsme ztráceli
čtyři body na Opavu. Závod jsme
vyhráli o jeden bod právě nad
Opavou, takže nyní na ni v soutěži
družstev ztrácíme dva body. Pokud bychom v posledním závodě
vyhráli, potřebovali bychom ještě,
aby Opava skončila nejlépe třetí.
Při rovnosti bodů totiž rozhoduje
největší nástřel týmu za sezonu a
oni mají 2426 bodů. Jenže v Su-

„ Musím říct, že se to mění. Oni jsou
pořád ještě o hodně vepředu, což je vidět
už na kadetech. Před několika lety stříleli to,
co já teď, nyní sedmnáctiletí mladíci střílí
o čtyřicet padesát bodů víc. To je neuvěřitelné.
Je to asi tréninkem, my nevíme, jak na to...“
Stále aktivní předseda kostelecké Savany JOSEF NEDĚLNÍK
o odstupu českých kušistů za kontinentální špičkou
t li
likk nepůsobila.
ů bi
bill První
P í den
d jsem
j
tolik
měl celkem solidní výsledek,
druhý den jsem si udělal dokonce
osobní rekord, k čemuž mi ostatní gratulovali. Jim se tolik nedařilo a stříleli o čtyřicet padesát bodů
méně než obvykle.“
Takže to byl ve vašem podání výsledkový nadplán?
„Přesně tak. Dával jsem si tři cíle.
Zaprvé porazit jednoho střelce,
s nímž se na závodech potkáváme, což se mi podařilo, protože on
po první trati pro problémy s kuší
vzdal. Pak jsem chtěl skončit do
dvacátého místa, i to se povedlo,
a za třetí si udělat osobní rekord,
a to také vyšlo. Sice jsem v něj
moc nedoufal, ale podařilo se.
Sám jsem hleděl, jak mi to šlo.
Za nejlepšími kušisty z Evropy

„Mysleli
M l li jjsme, žže sii uděláme
dělá
dě
ještě nějaký výlet mimo Innsbruck, ale nakonec jsme stihli pouze procházku do středu
města a starých uliček, koupili
jsme jen drobnosti jako připomínku. Když celý den od rána
do pozdního odpoledne střílíte
a celou dobu stojíte na nohách,
už se vám nikam nechce. Jste
víceméně rád, že si sednete
a odpočíváte. Dali jsme si vlastní
pivko, poseděli jsme, zhodnotili
jsme to. Já jsem byl spokojen,
zbylí kolegové ale nadávali, že
z nepochopitelných důvodů jim
to nejde...“
Zůstává odstup českých kušistů za kontinentální špičkou stále stejný,
nebo se rozdíl z minulých let
srovnává?

Vyslanci ze srdce Evropy. Za Českou republiku stříleli v Innsbrucku rovněž Josef Nedělník (vlevo) a František Sedláček
(vedle něj) z kostelecké Savany.
Foto: archiv Josef Nedělníka
ní měla dokonce osmsetšedesát
bodů, což je až neuvěřitelné. Než
by tam jela s takovým odstupem,
raději jsme to zrušili. Stejné to
bylo u kadetů a juniorů. Nemají
výsledky, kterými by se alespoň
přiblížili Evropě, asi to tak zůstane. Roli v tom hrají zbraně, přístup závodníků i trenérů.“
Jak zatím celkově
hodnotíte venkovní
sezonu, v níž opět jako klub atakujete nejvyšší domácí příčky?
„V jednotlivcích se počítají čtyři
nejlepší výsledky a mezi kadety
by měl Český pohár vyhrát Lukáš
Andrés. Dominiku Fifkovi se
příliš nedaří a závodů se moc neúčastnil, nevím, zda je to novou,

chých Lazcích je Honza v práci,
já se budu snažit přehodit směnu
a nevím, jestli dokážete nastřílet
dvakrát přes osmsetdvacet a jednou k sedmisetdevadesáti. Hanka
není spokojená s kuší a celou sezonu jí to moc nejde, takže jedině že by někdo z Opavy nepřijel
(smích). Druhé družstvo má zatím
devět bodů a určitě spadne do druhé ligy, kde tak budeme mít hned
dva týmy.“
Panují v Suchých
Lazcích
tradiční
podmínky, které se pravidelně
opakují?
„To ani ne, nám se tam ale poměrně dobře střílí. Je to na fotbalovém hřišti mimo dědinu,

Jako Vilém Tell. Trefit se sadou tří šípů do středu, to je sen každého střelce.
lidí tam moc není, máme s nimi
kamarádské vztahy, bereme
to jako domácí prostředí. Navštěvujeme se i mimo závody,
všechno bývá perfektně připraveno po organizační stránce, dokonce tam vozíme i naši rozhodčí Jiřinku Kubovou a půjčujeme
jim semafory.“
Tímto závodem se
rovněž uzavře celá
venkovní sezona a začne příprava na halu. Co od ní očekáváte?
„Doufám, že se ‚mlaďoši‘ vzchopí. Je to krátká vzdálenost, závod
netrvá tak dlouho, není to ovlivněno povětrnostními podmínkami. Bez sluníčka, větru, deště
by to tam mohlo padat. Snad se
začnou trefovat a skončí období,
kdy jim to nesedlo. Jeden ale dělá
řidičák na motorku, navíc doma
opravují dům, druhý dojíždí až
z Ludmírova. Máme však nadějnou kadetku, má taky kolem
šestnácti let. Stojí i střílí perfektně, vyzkoušela si to mimo soutěž
v Čechách pod Kosířem. Je to
naše naděje stejně jako Lukáš
Andrés a Dominik Fifka.“
Loni se uskutečnila
téměř celá halová
sezona v Kostelci na Hané.
Bude tomu tak i letos?
„Ano. Čtyři závody budou
v Kostelci, konkrétně v listopadu letošního roku a lednu, únoru
i březnu 2014. Pouze prosincový závod budou pořádat Suché
Lazce v Opavě a na konci března se uskuteční příštího letopočtu mistrovství republiky v Otrokovicích. To bude vrchol halové
sezony a pak opět začne přípravu na tu venkovní. Tentokrát nikdo nepřechází do další věkové
kategorie, mladí zůstávají v kadetech a já mám do seniorů taky
daleko (smích).“
Spolu s rolí závodníka plníte součas-

ně funkci předsedy klubu
Savana Kostelec na Hané.
Jak se oddílu daří?
„Nerozrůstáme se. Není to sport
jako házená, že člověk přijde, zahraje si a vy hned víte, že bude dobrý. My mu musíme dát zbraň, kterou je dobré mít přímo na tělo, ale
i když dobře zastřílí, neznamená to,
že bude nejlepším střelcem a u tohoto sportu zůstane. A dělat zbraně
jen tak dopředu, aby s tím člověk
začal střílet a pak toho nechal, to je
drahá záležitost. Jsme rádi, že nám
poskytují dotace jak Město Kostelec na Hané, tak i Olomoucký kraj.
Z nich my financujeme veškeré
potřeby oddílu. Tedy cestovné,
startovné, nákup cen pro sportovce.
Kdyby financí bylo víc, nakoupilo
by se víc kuší i šípů, ale když jich
tolik není, rozmýšlíme, do čeho
prostředky investovat.“
Kromě závodění vystupujete s kušemi
rovněž na dětských dnech.
Kde jste byli letos?
„Již několikátý rok za sebou jsme
byli na pohádkovém lese ve Dzbeli
a na dětském dni v Šubířově, dříve
jsme se účastnili i Hobby veletrhu

Foto: archiv Josefa Nedělníka

na prostějovském zimním stadionu. Zájem se vždy odvíjí to od
toho, kolik je tam dětí. Ve Dzbeli je
téměř osm set dětí a k nim doprovod, takže se téměř nezastavíme,
navíc bereme ještě luky, kterými
střílí menší děti. V Šubířově to
probíhalo formou závodu, kde děti
plnily nějaké disciplíny. Asi rok
dva zpátky jsme přímo v kostelecké sokolovně organizovali možnost, vystřelit si z kuše. Bohužel,
z místních ale vůbec nikdo neměl
zájem. Snažíme se tak aspoň spolupracovat s ostatními spolky. Rádi
mezi námi přivítáme nové zájemce
o střelbu z kuše. “
Za rok se bude konat mistrovství světa, uvažujete již o této cestě?
„Šampionát bude v Německu
poblíž Frankfurtu nad Mohanem. Svaz by byl rád, kdyby
tam opět někdo jel a pokud
nám do toho nic mimořádného nepřijde a budou finance
i výsledky, rádi se opět zúčastníme. Ti nejlepší z Evropy jsou
de facto nejlepší na světě, ale
stejně je to ještě něco jiného,
hlavně atmosférou...“

kdo je
josef nedělník

B
Bronzový
ý mužž z lletošního
š íh mistrovství
i
í repubb
liky pod otevřeným nebem prožívá svou nejúspěšnější
p
j sezonu v roli závodníka. V jednotj
livých dílech Českého poháru jednotlivců se
pravidelně umisťuje mezi třemi nejlepšími
a na stupních
p
vítězů ppravděpodobně
p
zůstane
i po závěrečném klání, jako jediný muž pak reprezentoval Českou republiku na nedávném mistrovství Evropy v rakouském
Innsbrucku. Na šampionátu si vylepšil osobní rekord ze třicetišípových
p ý sad na ppětašedesát,, ppadesát a ppětatřicet metrů na
celkem 811 bodů, při následném závodě v Čechách pod Kosířem svůj nástřel ještě o čtyři body vylepšil. Mimoto je současně
předsedou oddílu Savana klub kuší Kostelec na Hané, u jehož
zrodu ostatně v roce 2004 stál.
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Konečně!
Po letech!
„DVOJKA“ se otevírá.
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TJ SOKOL II Prostějov hlásí:
OTEVÍRÁME PO VELKÉM ÚSILÍ
PIVNICI U KALICHA!!!!!
Do pucu ji dala řada obětavých lidí. Díky!
otEvíráme
Slavnostně EK
v PÁT
.
3 v 16 hodin
4. října 201

TJ SOKOL II PROSTĚJOV
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Otevřeno bude:
Od pondělí do čtvrtka, včetně neděle
od 14 do 22 hodin.
V pátek a v sobotu
od 16 do 24 hodin.
Zveme všechny štamgasty, členy Sokola
a širokou veřejnost.
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